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Lucro da

Telebrás

cresce 204%
. A holding do sistema Telebrás

teve lucro líquido de R$ 2,3 bilhões .
de janeiro a setembro deste ano,
204,1% acima do resultado dos no-
ve primeiros meses de 1995. O de-
sempenho foi fortemente influencia-
do pelo aumento das tarifas de tele-
fonia aplicado pelo governo no fim
do ano passado, quando o valor da
assinatura residencial subiu 513%.'
Â Telesp liderou as empresas do

grupo com lucro de R$ 566 milhões.

A Telerj, que tem o 2o maior patri-
mônio líquido, ficou em 10° lugar na
classificação, atrás até da Telefônica
de Pernambuco (Telpe). (Página 19)

Pepsi vai
deixar o

Botafogo
O novo presidente do Botafogo

já vai tomar posse com um proble-
ma para resolver. José Talarico,
executivo da Pepsi, afirmou ontem
em General Severiano que a multi-
nacional abre mão da prioridade
de renovar o contrato de patrocí-
nio com o clube. A Pepsi quer in-
vestir no mercado paulista e está

perto de assinar um compromisso
de patrocínio com o Corinthians.
No Flamengo, o presidente Klebèr
Leite disse que a venda do atacante
Bebeto para o Sevilla, da Espanha,
foi um negócio lucrativo para as
duas partes, porque o jogador vai

ganhar salários que não consegui-
.ria receber no Brasil, segundo diri-

r 
gentes do clube. (Páginas 31 e 32)

SÉRGIO NORONHA

- Um diretor da CBF já disse que a
entidade nada pode fazer para que

sejam punidos com severidade
os cartolas que domingo invadiram

o Maracanã.
Página 31

Califórnia

autoriza uso

da maconha
>: O uso da maconha por reco-

ihendação médica verbal, sem ne-
cessidade de receita, foi aprovado
jna Califórnia, em referendo reali-
iado junto com as eleições ameri-
canas. Os pacientes de Aids, cân-
cer, glaucoma e outras doenças

j>oderão até cultivar maconha em
casa, se a Justiça acolher a decisão
dos eleitores/Associações médicas
írejeitaram a proposta, explicando

que não há provas conclusivas sobre'os 
efeitos medicinais da erva. (Pág 17)

COTAÇÕES

SALÁRIO MÍNIMO:, (novembro) R$
112,00; DÓLAR: Comercial (compra) R$

•'1,0275; Comercial (venda) R$ 1,0277; Pa-
ralelo (compra) R$ 1.080; Paralelo (ven-
da) R$ 1,090; Turismo (compra) RS 1,0331;
turismo (venda) RS 1.0333; TR: do dia
07.10 a 07.11 — 0,8429%; W: do dia

.05.11 a 05.12 —1,8249%; UFIR: (novem-
¦bro) Para IPTU residencial, comercial e
¦territorial, ISS e Alvará—RS 0,8847.

2 AnoCVI —N°213

Assinatura JB (novas)
¦Outrosestados/cidades (DDG)..

Atendimento ao assinante

Classificados

..« Rio 569-5000
. 0800-238767
..ff (021)569-5000
...9 5164000

Fundo Boston i
de Curto Prazo.
A melhor
rentabilidade*
do mercado.
Entre os fundos com patrimônio
acima de R$ 10 milhões.
Fonle: Gazeta Mercantil. '3U trimestre/96.

fâb BANCO DE BOSTON

Marca de competência

08 0 0 "11-5-700.

Pivço para o Mm R$1,00

mais dinheiroViolência reduz IPTU 
°á*"ai

¦'-.:j.v- .z'Z'-Z''\ 
- 

:'z ¦ .•' ,' <¦ %-''- . '• ' 
; . Z'Zz.; •¦'¦-¦¦ • *r •

de 300 
'nÜi "'"'

O decreto que d prefeito César Maiaenviou à -Çâiftjíaíf-*-

há dois dias propondo redução de até -50$ do> fiiHwto

Predial e TemtofialÜrbano (IPTU^ara íiiióveis péttoàe
favelas e áreas de violência vai beneficiar cerca de 30ft.mil

domicílios, conforme cálculos da secretária municipal de

Fazenda, Sol Gàrson Braule. A medida atinge imóveis

residenciais e comerciais, além de terrenos, de 4.626 ruas

ou trechos. Um grupo de vereadores acusa César Maia de

eleitoreiro, e moradores atingidos pelo decreto temem

pelos efeitos da. oficialização da violência através do

iiiioveis
Z IPTU. 

'"Se« 
á yiolêricia que está provocando adesvalori-

zaç^o, o góverao tem 4iw combater a causa e não oftciali-

zar a dièsyálórização", recbma a professora Ângela Anga-

rano, moradora da Rua Valparaíso, que dá acesso aó

Morro dàCnacrinha, na Tijuca, que teria redução de

26,05% dó IPTUi conforme a proposta do prefeito. O prazo

para que o decreto entre em votação na Câmara é de 15 dias.

O número de vítimas de; balas perdidas no Rio subiu para
62. Catumbj, EstáciO, Cidade Nova e Rio Comprido são os

bairros que registram,mais casos: 14. (Págs. 26 e 28)
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para imóveis
A Caixa Econômica Federal oo*

dera anunciar, na próxima semana, a
liberação de mais RS 200 milhões

para financiar a construção ou a
compra de imóveis, novos ou usados,

pela classe média. Inicialmente, o-

programa tinha R$ 600 milhões, mas
as inscrições para o financiamento
superaram essa cifra. O Rio de Janei*.
ro foi a cidade com a maior procura
do pais: 3.453 pedidos no valor total
de R$ 12,3 milhões. O prazo de ins-
crição termina amanhã. Para aquisi-

ção, a Caixa financia, em até 15 anos,
60% do preço do imóvel que custe,
no máximo, R$ 120 mil. (Página 21)

Moda premia
os melhores
O Prêmio Rio Sul de Moda, em sua

quarta edição, trocou o Teatro

Municipal pel° Armazém 5 do

Porto do Rio e, apesar de ter

reduzido a platéia, ganhou em

conforto. Entre os premiados
brilhou a coleção Maria Bonita.

(Página 4 e coluna Danuza)
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TüTTY
VASQUES

&
D EtporttK Júnior Baiano
também quer ser cremado,

preferencialmente depois
de morto!

DSocMateHildegard
Angel anda espalhando por aí

que Carmen Mayrink Veiga é
uma sponsoA Isso não se faz!

? Tttevlsáo: Magda e
Isadora Ribeiro em Sai de
baixo è redundância!

D OflmpiadM: Faltam 14
dias para Ronaldo Cezar
Coelho receber os membros
do COI no Fundão!

D MMlher. Dora Vergueiro é

a número 1 noÍHwmdas
cantoras!

D O ministro dos Esportes, Pele,
segura Celeste, e Assíria, sua mm-
Iher, carrega Joshua, gêmeos do ca-
sal que nasceram prematuramente
em 28 de setembro e theram aha
ontem do Hospital e Maternidade
Sào Luiz, em Suo Paulo. Pai cora-

ja, Pele disse que afilhai acata
dele e que o filho va ser craque.
"Com 15 anos eu já estava na Sele-

çào. O Joshua vai chegar lá com 14
anos", afirmou. Pele quer mas dois

filhos. Vá falei com a Assíria."
Filha do primeiro casamento de
Assíria, Jemima (à direita na foto,
com o dedo na boca) também foi
ao hospital receber os novos ir-

mãos, que jâ estão na casa aos pais,
em Guarujá, no litoral paulista.

Novo ministro

da Saúde vai

lutar por verba
O sucessor de Adib Jatene no Ministério da

Saúde, José Carlos Seixas, disse ontem ser "da

escola dos homens públicos que lutam por recur-

sos" e que pretende seguir a "mesma linha" dó

antecessor, demitido por insistir na liberação de

verbas. Jatene chorou ontem duas vezes ao se

despedir dos àuxiliares. A Contribuição Provisória

sobre Movimentação Financeira (CPMF), imposto

criado por sua insistência para custear a Sáúdè,

começou a ser bombardeada no Congresso. (Pág. 3)

Pênis decepado

dá sinais de

recuperação
Os médicos que há dois dias

reimplantaram, em São Paulo, o

pênis do comerciante João Carlos
Mattos de Farias, 27 anos, decepa-
do por sua namorada após uma
briga num motel em Serra (ES),
disseram ontem que o paciente
apresenta sinais de recuperação e

que 
"até houve ereção espontânea

na parte não decepada", sinal de

que há circulação sangüínea no ór-

gão. A namorada do comerciante,

que é menor, está detida. (Pág. 12)

Little Rock. EUA — Reuter
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Pesquisador

diz que culpa

causa doença
¦ 

Fumar um cigarro de vez em

quando, tomar um aperitivo e co-
mer um bombom sào pequenos
prazeres que fazem a pessoa rela-

xar, aliviando o estresse. Mas os

patrulheiros da saúde conseguem o
oposto: quem cometeu o deslize
acaba se sentindo culpado. Uma

pesquisa feita por cientistas britâni-
cos em oito países descobriu què
esse remorso pode causar doenças
cardíacas ou úlceras. (Página 18)

? O índice de abstenção foi o

maior dos últimos 70 anos nos Esto-

dos Unidos — 51% — mas isso não

atrapalhou a festa da dupla demo-

crata, Bill Clinton (E) e Al Gore,

que vai governar o pais até o século

21. "Temos uma ponte a construir'\

disse Clinton no discurso da vitória,

O presidente ganhou a reeleição com

49,2% dos votos, contra 40,8% de

Bob Dole e 8,5% de Ross Perot,

mas o Partido Democrata continua

em minoria tantolià~Camãra7como
no Senado. (Páginas 14, 16 e 17)
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Lucro da

Telebrás

cresce 204%
* A holding do sistema Telebrás
teve lucro líquido de R$ 2,3 bilhões
de janeiro a setembro deste ano,
204,1% acima do resultado dos no-
ve primeiros meses de 1995. O de-
sempenho foi fortemente influencia-
do pelo aumento das tarifas de tele-
fonia aplicado pelo governo no fim
do ano passado, quando o valor da
assinatura residencial subiu 513%.'
Á Telesp liderou as empresas do

grupo com lucro de RS 566 milhões.
A Telerj, que tem o 2o maior patri-
mônio líquido, ficou em 10° lugar na
classificação, atrás até da Telefônica
de Pernambuco (Telpe). (Página 19)

Flamengo

derrota

o Sport
O Flamengo derrotou o Sport,

ontem à noite, por 2 a 1, no Mara-
cana, e manteve suas chances de
classificação à segunda fase do
Campeonato Brasileiro. O Botafo-

go, que empatou com o Paraná, por
1 a 1, em Curitiba, praticamente
não tem mais esperanças. Situação

pior é a do Fluminense, que perdeu
para o Grêmio, por 4 a 2, em Porto

Alegre, e continua ameaçado de re-
baixamente José Luiz Rolim ga-
ahou ontem a eleição para presidir
O Botafogo no triênio 97/99 e já tem

um problema: José Talarico, execu-
tívo da Pepsi, afirmou ontem que a
multinacional abre mão da priori-
dade de renovar o contrato de pa-
trocínio com o clube. (Págs. 31 e 32)

PÜNDADO EM O DE ABRIL DE 1801 2' Edição Praeo para o Rioi R$1,00

\lolêneiâ reduz HTU

de sorti^- ' *
O projeto de lei que o prefeito CésarMaiaenviou à

Gârijárà há dois dias propondo redução de até 50% do

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para imóveis

perto de favelas e áreas de violência vai beneficiar cerca de

300 mil domicílios, conforme cálculos da secretária muni-

cipal de Fazenda; SolGarson Braule. A medida atinge

imóveis residenciais e comerciais, além de terrenos, de

imóveis
4.626 ruas ou trechos; Um grupo de vereadores acusa

César Maiá de eleitoreiro, e moradores atingidos pelo
projeto temem pelos efeitos da oficialização da violência

através do IPTU. O número de vitimas de balas perdidas
no Rio subiu para 62. Catumbi, Estácio, Cidade Nova e

Rio Comprido são os bairros que registram mais casos: 14.

(Páginas 26 e 28 e editorial 
"A Outra Guerra", página 10)

Nos Classificados, a lista das ruas onde

SÉRGIO NORONHA

Um diretor da CBF já disse que a
•entidade nada pode fazer para que

sejam punidos com severidade
os cartolas que domingo invadiram

o Maracanã.
Página 31

Califórnia

autoriza uso

da maconha
í O uso da maconha por reco-

-mendação médica verbal, sem ne-
cessidade de receita, foi aprovado
na Califórnia, em referendo reali-
zado junto com as eleições ameri-
canas. Os pacientes de Aids, cân-
cer, glaucoma e outras doenças
-poderão até cultivar maconha em
casa, se a Justiça acolher a decisão
dos eleitores. Associações médicas
.rejeitaram a proposta, explicando

que não há provas conclusivas sobre

jos efeitos medicinais da erva. (Pág. 17)

¦¦ .. *, . .^;ii, ;i Sao Paulo — Hélvlo Romero
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Caixa terá

mais dinheiro

para imóveis l
A Caixa Econômica Federal po-

dera anunciar, na próxima semana, a;
liberação de mais RS 200 milhões;

para financiar a construção ou a>
compra de imóveis, novos ou usados,

pela classe média. Inicialmente, o-

programa tinha RS 600 milhões, mas-
as inscrições para o financiamento
superaram essa cifra. O Rio de Janew
ro foi a cidade com a maior procura
do país: 3.453 pedidos no valor total
de RS 12,3 milhões. O prazo de ins-'
crição termina amanhã. Para aquisi-

ção, a Caixa financia, em até 15 anos,
60% do preço do imóvel que custe,
no máximo, RS 120 mil. (Página 21)

Moda premia
os melhores
O Prêmio Rio Sul de Moda, em sua

quarta edição, trocou o Teatro

Municipal pelo Armazém 5 do

Porto do Rio e. apesar de ter

reduzido a platéia, ganhou em

conforto. Entre os premiados
brilhou a coleção Maria Bonita.

(Página 4 e coluna Danuza)

TüTTY
VASQUES

ft
D Esportes: Júnior Baiano
também quer ser cremado,

preferencialmente depois
de morto!

D Sociedade: Hildegard
Angel anda espalhando por aí

que Carmen Mayrink Veiga é
uma sponsoA Isso não se faz!

Televisão: Magda e
Isadora Ribeiro em Sai de
baixo ê redundância!

D Olimpíadas: Faltam 14
dias para Ronaldo Cezar
Coelho receber os membros
do COI no Fundão!

Mulher. Dora Vergueiro é

a número 1 no boom das
cantoras!

? O ministro dos Esportes, Pele,
segura Celeste, e Assíria, sua mu-
lher, carrega Joshua, gêmeos do ca-
sal que nasceram prematuramente
em 28 de setembro e tiveram aba
ontem do Hospital e Maternidade
São Luiz, em São Paulo. Pai coro-

ja, Pele disse que afilha é a cara
dele e que o filho vai ser craque.
"Com 15 anos eu já estava na Sele-

ção. O Joshua vai chegar lá com 14
anos", afirmou. Pele quer mais dois

filhos. 
"Já 

falei com a Assíria."
Filha do primeiro casamento de
Assíria, Jemima (à direita na foto,
com o dedo na boca) também foi
ao hospital receber os novos ir-
mãos, que já estão na casa dos pais,
em Guarujá, no litoral paulista.

NOVO ministro Pêiris decepado

da Saúde vai

lutar por verba
O sucessor de Adib Jatene no Ministério da

Saúde, José Carlos Seixas, disse ontem ser "da

escola dos homens públicos que lutam por recur-

sos" e que pretende seguir a "mesma linha" do

antecessor, demitido por insistir na liberação de

verbas. Jatene chorou ontem duas vezes ao se

despedir dos auxiliares. A Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financeira (CPMF), imposto

criado por sua insistência para cuttear a Saúde,

começou a ser bombardeada no Congresso. (Pág. 3)

dá sinais de

recuperação
Os médicos que há dois dias

reimplantaram, em São Paulo, o

pênis do comerciante João Carlos
Mattos de Farias, 27 anos, decepa-
do por sua namorada após uma
briga num motel em Serra (ES),
disseram ontem que o paciente
apresenta sinais de recuperação e

que 
"até houve ereção espontânea

na parte não decepada", sinal de

que há circulação sangüínea no ór-

gão. A namorada do comerciante,

que é menor, está detida. (Pág. 12)

Llttle Roch, EUA —Reuter

COTAÇÕES

SALÁRIO MÍNIMO: (novembro) RS

112,00; BOLAR: Comercial (compra) RS

1,0275; Comercial (venda) RS 1,0277; Pa-

ralelo (compra) RS 1.080; Paralelo (ven-
'da) 

RS 1,090; Turismo (compra) R$ 1,0331;

turismo (venda) RS 1.0333; TB: do dia

07.10 a 07.11 — 0,8429%; TB*": do dia

05.11 a 05.12 — 1,8249%; UFIB: (novem-*bro) 
Para IPTU residencial, comercial e

.territorial, ISS e Alvará — R$ 0,8847.

*i-
AnoCVI —N°213

Assinatura JB (novas) «I Rio 589-5000

Outros estados/cidades (DDQ)  0800-238787
Atendimento ao assinante (021)589-5000

Classificados ff 516-5000

Fundo Boston I
de Curto Prazo.
À melhor
rentabilidade*
do mercado.
Entre os fundos com patrimônio
acima de R$ 10 milhões.

Fonte: Gazela Mercantil. *33 trimcstre/96.

(gfrjC?) BANCO DE BOSTON

Marca de competência
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Pesquisador

diz que culpa

causa doença
Fumar um cigarro de vez em

quando, tomar um aperitivo e cor
mer um bombom são pequenos
prazeres que fazem a pessoa rela-
xar, aliviando o estresse. Mas os

patrulheiros da saúde conseguem o
oposto: quem cometeu o deslize
acaba se sentindo culpado. Uma

pesquisa feita por cientistas britâni-
cos em oito países descobriu que
esse remorso pode causar doenças
cardíacas ou úlceras. (Página 18)

? O índice de abstenção foi ò

maior dos últimos 70 anos nos Estar-

dos Unidos — 51% — mas isso não

atrapalhou a festa da dupla demo-

crata, Bill Clinton (E) e Al Gore,

que vai governar o pais até o século

21. "Temos uma ponte a construir",

disse Clinton no discurso da vitorio.

O presidente ganhou a reeleição coní

49,2% dos votos, contra 40,8% de

Bob Dole e 8,5% de Ross Perot,

mas o Partido Democrata continua

em minoria tanto na Câmara como

no Senado. (Páginas 14, 16 e 17)

AWàV9V -*

lAMDOIlfcll
AO MU MfflNNT.
^

nfôwreÍÃD
t,tn:4u»,ii«*i.Untli*n,*m + hi*.

ItautecShop >-



zyy .,.,...,..

_
JORNAL DO BRASIL

Política
QUINTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 199^

COISAS PA POLÍTICA
I LX)RA KRAMÈR

Jatene saiu por
causa de Clóvis

a decisão do cirurgião Adib Jatene de deixar o Ministério

A da Saúde não foi provocada por atritos com a equipe

econômica localizada nos ministérios da Fazenda e do Pia-

nejamento, O problema de Jatene foi com Clóvis Carvalho, o

chefe do Gabinete Civil que na quarta-feira passada disse

não ao pedido dc liberação de R$ 1 bilhão e 600 milhões

para a Saúde. Além disso, vinha vetando sistematicamente

suas reivindicações.

Jatene deixou isso muito claro ontem quando tomou a

iniciativa de telefonar para o ministro da Fazenda, Pedro

Malan, o secretário-executivo Pedro Parente e o comandante

do Tesouro, Murilo Portugal. Fez questão de se despedir de

um por um, agradecer seus esforços e registrar com nitidez

que não sai atolado em mágoas.

Apenas não acha correto.que se atribuam culpas a quem

não as merece. O poder de liberação ou veto a todos os

pedidos reside no Gabinete Civil, dentro do Palácio do

Planalto. Foi ali que Jatene procurou, na semana passada,

uma definição final a respeito de sua ?ituaçâo.
Ele queria dinheiro para saldar as dívidas com os hospi-

tais — com os reajustes assegurados, evidentemente — de

forma a evitar o comprometimento de seu orçamento do ano

que vem, incluindo aí a arrecadação da CPMF. Pediu isso há

mais de um mês a Fernando Henrique e ainda avisou que em

caso de negativa não teria como continuar no ministério.

Há quem suponha, entre as pessoas mais próximas a

Jatene, que nem o presidente nem ó ministro da Fazenda

tenham acreditado que desta vez ele cumpriria a ameaça.

Jatene, de fato, não pretendia sair. A menos que, dizia ele

há cerca de dez dias, fossem atingidos os seus 
"limites". E,

segundo ele, na quarta-feira passada isso finalmente aconte-

ceu. Foi ao Palácio, procurou Clóvis Carvalho e perguntou:
"É sim ou não?"

A resposta saiu em burocratês: 
"Não."

Como não nasceu exatamente ontem, Jatene entendeu

tudo, pois se Clóvis tem tanto poder e não dispõe de um voto

sequer, evidentemente diz as coisas em obediência àquele que

lhe outorga uma parcela de seu próprio poder obtido nas

urnas. Ou seja, o que Clóvis faz é o que Fernando Henrique

manda. Portanto, Jatene concluiu que havia chegado ao fim

da linha.
"Saí 

porque não:faço chantagem, muito menos jogo

blefando."
Nem por isso aceita provocações para trilhar o caminho

que o governo temia desde o momento em que passou a

vigorar a certeza de que a porta da rua seria serventia da

casa para Jatene. Havia o receio de que ele, um mito, saísse

atirando e com isso reforçasse ainda mais a imagem de

fragilidade que o presidente tem na área social.

Ontem à tarde, em meio a despedidas, Adib Jatene garan-

tia: 
"Tenho uma norma, jamais cuspo no prato em que

comi." Reafirmava também a decisão dé nunca sair candi-

dato a cargos eletivos, mas não abria mão da condição de
"militante da Saúde". Tanto que, dentro de mais ou menos

15 dias, começa a organizar um grande seminário do setor

que terá como objetivo conduzir um debate nacional a

respeito de obtenção de recursos para a Saúde.

Pronto, bastará isso para que digam que Jatene está

procurando mais uma vez capitalizar lutas em beneficio

próprio."Podem 
pensar o que quiserem, eu não vou me tolher

porque estão pensando isso ou aquilo. O meu comporta-

mento sempre foi ético. Não tenho culpa que quem não se

conduza assim costume avaliar os outros por si", diz. Pode

ser apenas impressão, mas essa declaração tem jeito de

recado. Como Jatene não revela o destinatário, estamos

todos liberados para exercitar o direito à suposição.

Para terminar, uma dúvida ao ex-ministro: sua passagem

pelo governo foi, como parece, uma malfadada experiência

digna de afastá-lo para todo o sempre de cargos públicos?
"De forma alguma. Sou um sujeito realista, sei como é o

jogo, sei como lutar. Jamais entro num negócio desses para

depois sair decepcionado como se desconhecesse as regras.

Saio sem mágoas e se me perguntarem se valeu a pena,

respondo: 
"Valeu. E muito."

Jogo pesado
Gente localizada em pos-

tos privilegiados da Repúbli-

ca enxerga uma certa tentati-

va de aproveitamento

político do desastre do Vôo

402, quando se divulga a

versão de que uma rádio pi-
rata poderia ter interferido

no computador de bordo do

Fokker 100 da TAM.

O petardo teria duas dire-

ções: uma, óbvia, de livrar a

companhia da culpa por
uma eventual falha mecâni-

ca. A outra desembocaria di-

reto no ministro das Comu-

nicações, Sérgio Motta.

É que a responsabilidade

pela fiscalização dc rádios

Francisco Rezek é eleito na*

ONU para a Corte de Haia \
n Ministro ocupará, por 9 anos, uma das 2 vagas reservadas para a América Latina.1

piratas é de seu ministério.

Ora, se havia uma funcio-

nando perto de Congonhas,

é porque Sérgio Motta não

fez seu trabalho direito.

No ministério de Motta

não se comenta a respeito

dessas intenções detectadas

dentro do governo. De lá sai

apenas a informação seca de

que as áreas de aeroportos

são as mais limpas em mate-

ria de transmissores clandes-

tinos. Isso porque os pró-

prios sistemas dos

aeroportos costumam detec-

tar esses sinais e comunicar

ao ministério, que manda la-

crar a rádio na hora.

LUIZ ORLANDO CARNEIRO

BRASÍLIA —«Com 97 votos dos
185 membros da Assembléia Ge-

ral da ONU, o ministro Francisco
Rezek foi eleito ontem para a
Corte Internacional de Justiça
das Nações Unidas (a Corte de

Haia). Ele vai ocupar uma das
duas vagas que a corte, de 15

membros com nove anos de man-

dato, reserva para a América La-

tina. Incluindo a Corte Perma-
nente de Justiça Internacional,

que funcionou de 1922 a 1945,

Rezek é o sexto brasileiro a che*

gar à Corte de Haia, depois de
Sette Câmara (1979-88), Levi

Carneiro (1951-55), Fíladelfo de

Azevedo (1946-51), Epitácio Pes-

soa (1923-30) e Rui Barbosa

(1921-23),
A eleição de Rezek, de 52

anos, foi confirmada por oito dos

15 membros do Conselho de Se-

gurança da ONU, no terceiro es-
crutínio, pois a maioria absoluta
era também exigida. O Itamarati
tinha a promessa de apoio de 114

países na Assembléia Geral, mas
não esperava que todos, no voto

secreto, honrassem suas promes-
sas.

Com sua eleição para a Corte
de Haia, Rezek vai esperar* até

maio do próximo ano (quando
completa cinco anos como minis-
tro do Supremo Tribunal Fede-
ral) para se aposentar do serviço

público brasileiro. É que o artigo
93, inciso 6, da Constituição, dis-

põe que a aposentadoria de juizes
é facultativa aos 30 anos de servi-

ço, 
"após cinco anos de exercício

efetivo na judicatura". O período
em que esteve no Supremo, de
1983 a 1990, foi interrompido
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Rezek se aposentará em maio. ao completar 5 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal

com sua renúncia ao cargo para
ser chanceler do governo Collor,
e não é levado em consideração.
O presidente Fernando Henrique
Cardoso só terá oportunidade de
nomear seu primeiro ministro do
STF depois do dia 25 de maio do
ano que vem.

?Itória — O porta-voz da
Presidência, embaixador Sérgio

Amaral, informou que o presi-
dente Fernando Henrique Cardo-
so ficou 

"satisfeito" com a esco-
lha do ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, Franciso Rezek,

para ocupar uma vaga na Corte
Internacional de Justiça. Segundo
Amaral, a escolha de Rezek foi
uma "vitória da diplomacia brasi-
leira".

A nota oficial em que o Itama-
rati anunciou a escolha de Rezek

para a Corte de Haia apresenta

outros quatro nomeados: Stepheyi

Schwebel, dos Estados Unidos,

Vladen Vereschetin, da Rússia,

Mohammed Bedjaoui, da Argé-

lia, e Pieter Kooijmans, dos Pai-
ses Baixos.

Reeleição será votada em janeiro
CARMEN KOZAK
E EUGÊNIA LOPES

BRASÍLIA — Os estrategistas da
reeleição já definiram um cronogra-
ma para concluir a votação da
emenda da reeleição na Câmara
dos Deputados até o dia 22 de ja-
neiro. Pelo cronograma traçado, a
emenda será votada pela comissão
especial no dia 8 de janeiro e pelo
plenário da Câmara, em primeiro
turno, no dia 15 do mesmo mês. O
segundo turno de votação da emen-
da da reeleição deverá ocorrer, se-

gundo os cáculos dos governistas,
no dia 22 de janeiro. Cumprida essa
etapa, emenda seguirá, então, para
o Senado.

Para que esse cronograma seja
cumprido, o relator da emenda,
deputado José Múcio (PFL-PE),
pretende concluir seu parecer sobre
a proposta em dezembro. 

"Preten-

do ler o meu relatório em dezem-
bro, depois de ouvirmos todos os
convidados para as audiências pú-

blicas pela comissão especial", afir-
mou José Múcio.

A intenção do relator corre o
risco de não se concretizar. Os inte-

grantes da comissão especial da

reeleição decidiram ontem que se-

rão feitas no mínimo 10 e no màxi-
mo 12 audiências públicas. Poderão
ser convidadas até 32 pessoas para
exposições sobre o tema. Como os

convidados poderão ser técnicos e

políticos, a comissão poderá trans-
formar-se em um grande palanque
eleitoral. Já existem requerimentos
convidando para depor os ex-presi-
dentes Itamar Franco e José Sarney
e o prefeito de Sào Paulo, Paulo
Maluf, todos contrários à reelei-

çâo.
Campeonato — "Vai se esta-

belecer um campeonato de indica-

ções políticas. Vamos ouvir o que já
sabemos. Nós estamos precisando é

de informações", disse José Múcio.

O relator queria que os depoentes

na comissão fossem apenas especia-

listas e técnicos que conheçam a

legislação de países onde há reelei-

çâo. De acordo com as regras defi-

nidas ontem, os depoentes das au-
diências públicas serão indicados

pelos partidos até o dia 19, quando
deverá ocorrer a próxima reunião
da comissão. As indicações serão
feitas pelos partidos, de acordo o
número de integrantes de cada le-

genda na comissão.
O bloco PFL-PTB terá direito a

indicar sete depoentes; o PMDB e o
PPB, seis cada um; PSDB poderá
escolher cinco depoentes; e os parti-
dos de oposição (PT, PDT, PSB e
PC do B), seis. O relator José Mú-
cio terá direito a escolher dois de-
poentes.

As audiências públicas, que se-

rão feitas às terças, quartas e quin-
tas-feiras, começam no dia 26 e vão

estender-se até 12 de dezembro.
Nas audiências públicas, serão ou-
vidas três pessoas por dia.

Na reunião de ontem, os inte-

grantes da comissão tentaram pror-
rogar o prazo para a apresentação

de emendas. O prazo se encerra no
dia 12, mas como a Câmara está em
recesso branco até o 2o turno dqs
eleições municipais, os deputados
não estão conseguindo colher as
177 assinaturas necessárias para
apresentação de emendas.

"O regimento não permite que
eu prorrogue esse prazo. Mas qual-
quer parlamentar poderá fazer re,-

querimento à presidência da Cama-
ra pedindo a prorrogação do pra-
zo", disse o presidente da comissão,
deputado Odacir Klein (PMDB.-
RS). t

A Mesa da Câmara procura
uma saida para questão de ordem
feita pela lider do PT, deputada
Sandra Starling (MG), sobre anula-

ção da indicação de José Múcio

para relatoria da emenda da reelei-

ção. Sandra alega que Múcio foi o

quarto signatário da emenda e,

portanto, é co-autor da proposta.
"Apenas assinei a emenda para dar
apoio. Não sou co-autor", disse Jq-
sé Múcio.
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Jatene faz alerta sobre colapso na saúde
¦ Ex-ministro diz ter chegado "ao limite" e adverte que falta de investimentos pode comprometer o Sistema Único de

5?

FRANCISCO LEAL!

BRASÍLIA — O ex-ministro da Saúde Adib
Jatene entregou ontem ao presidente Fernando
Henrique Cardoso sua carta formalizando o pe-
dido de demisào e fazendo um alerta: se o pro-
blema financeiro do setor não for solucionado, o
Sistema Único de Saúde (SUS) poderá entrar em
colapso. Jatene evitou fazer criticas à equipe

^econômica e afirmou que saiu do governo por-
-que chegou 

"ao limite".

< Jatene ainda rebateu as acusações de que se
limitava a reclamar da falta de dinheiro e vivia
ameaçando deixar o governo. O ex-ministro dis-

•se que não é pessoa de chantagear ou blefar com

co governo. 
"Não sou nem chorão, nem pedinte.

Nào fiquei de pires na mão, fiquei no sistema

democrático tentando legitimar uma reivindica-
¦ção", defendeu-se o ministro."Quem sabe minha"saída 

sirva para alertar as pessoas que não é o
.ministro que quer dinheiro para fazer carreira
.política. Quem sabe outro consiga".

-r O ex-ministro fez questão de dizer que apenas"
•vinha lutando pela recomposição financeira da

,-iaúde que, com o atraso na aprovação da Con-
.^ribuição Provisória sobre Movimentação Fi-

nanceira (CPMF), reduziu em R$ 6 bilhões o

orçamento do ministério. "Todos têm limite e eu
.cheguei ao meu. Não dá para continuar discytin-

4o, também não dá para continuar com as defi-

Ciências, vamos ver se um outro tem mais poder
,"ae argumentação do que eu."

jj. Por quatro vezes, durante a entrevista, Jatene
insistiu que nos 22 meses em que esteve no

governo não fez criticas à equipe econômica.
Apesar das diferenças, alegou que não estava

Ífrinagoado 

com ninguém.e entendia as dificulda-

Jdes que os economistas enfrentam para conse-

guir recursos. "Não me magôo com nada. Não
tenho dúvida que o ministro Malan está em mais
dificuldade do que eu", comentou.

Jatene revelou ainda que na, quarta-feira pas-
sada, reuniu-se com o presidente Fernando Hen-
rique e voltou a insistir que precisaria de uma
solução para a falta de recursos. O ex-ministro

S afirmou que nào queria 
"esterilizar" a CPMF,

\ ou seja, deixar dividas para pagar em 1997 com o
dinheiro arrecadado com a contribuição.

O presidente disse que até segunda-feira, dia 4
último, daria uma resposta. No domingo, o des-
contentamento de Jatene se tornou público e o
ministro acabou resolvendo deixar o governo.

. Na carta enviada ontem ao presidente, Jatene

l disse que está tranqüilo. E pediu atenção para a
saúde. Se não houver uma solução, Jatene falou
do risco de hospitais deixarem de atender a

população de baixa renda e da possibilidade da
desestruturar do SUS. Segundo o ex-ministro,
existem hospitais em regiões mais pobres prestes
a fechar e há o risco de desabastecimento de
medicamentos essenciais para combater doenças

s. como tuberculose e malária.

! Solidariedade — Em seu último dia no

, ministério, Jatene recebeu a solidariedade de
amigos, funcionários e políticos. O senador An-
tônio Carlos Magalhães (PFL-BA), que já foi

1 
operado por Jatene, foi pessoalmente ao ministé-', 
rio dar um abraço no cirurgião. "O ministro

1 Jatene é uma das maiores figuras da medicina

; brasileira e da administração pública, conse-' 
quentemente fará falta a qualquer governo, prin-

I cipalmente ao governo Fernando Henrique Car-
doso", 

comentou o senador.

I O ex-ministro não se esqueceu de lembrar as' 
resistências à cobrança da CPMF e acusou a
imprensa de ter dado ouvido às entidades que

í não tinham interesse em aprovar a contribuição.
í "Muitas 

pessoas e órgãos de divulgação secun-
«dando posições de entidades como Febraban,
f Fiesp, CNI que se colocaram contra a CPMF.

; Não eram contra pelo valor, mas porque resulta-
i ria na quebra do sigilo bancário", disse. Também

fez um rápido balanço de sua gestão, dizendo
que, ao contrário do que acusaram, combateu

l fraudes e iniciou a reformulação da gestão do

\ setor de saúde.

J Choro — Adib Jatene saiu do governo di-
zendo que não é "chorão", mas caiu no choro

í quando foi se despedir dos subordinados. O
> sempre risonho Jatene não resistiu quando, num
í auditório lotado por funcionários do Ministério

| da Saúde, ouviu mensagens de agrecimento.
; Chorou por duas vezes. Pediu desculpas por não
? controlar a emoção e disparou um discurso em

J defesa da ética no setor público. 
"Temos 

que
recompor na sociedade brasileira o apreço pelos

} valores", disse.
í Com a mulher Aurice e o filho Marcelo na
% platéia, Jatene falou das pressões que sofreu

\ quando propôs a criação da Contribuição Provi-
f sória sobre Movimentação Financeira (CPMF) e

J lembrou da pressão contra a proposta feita pela
Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) e
pela Federação das Indústrias de São Paulo

I (Fiesp). Enquanto falava, secretárias caiam no
choro, 

assessores enxugavam os olhos e técnicos
l assoavam os narizes.

Antes da homenagem dos funcionários, Jate-
í ne recebeu o apoio dos integrantes do Conselho

. Nacional de Saúde. Um a um, os conselheiros

l elogiaram "o ministro, o cirurgião, homem pú-
blico e colega" Jatene. Desta vez, o ministro

Ü segurou o choro. Olhos marejados, ouviu a re-
í presentante dos portadores de paralisia cerebral
» Luciana Siqueira falar com dificuldade da ale-

gria de ter conhecido Adib Jatene. "Seu nome é
. chancela de qualidade. Gostaria que o governo
} tivesse um ministério cheio de Jatenes", comple-

| tou o representante da Sociedade de Pestalozi,

j Gastão Cosatti.
a Ontem, o goveno liberou R$ 516 milhões de
í verba suplementar para o Ministrio da Saúde.

\ Jatene deixou o cargo porque pedia RS 1,6 bi-
Llhão;
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A DESPEDIDA

B "Todos as pessoas têm limite e

eu cheguei no meu".

B 
"Nào sou nem chorão, nem pe-

dinte. Não fiquei de pires na mão,

fiquei no sistema democrático ten-

tando legimitar uma reivindica-

ção".
B "Há um problema financeiro sé-

rio e grave na saúde que alertei em

março o governo do ano passado".
B 

"Nunca reclamei. Pleiteei, pro-

pus e defendi a proposta. No siste-

ma democrático, o que é legítimo

todos aceitam, o que fiz foi procu-
rar legitimar".
¦ "Considero irresponsável o admi-

nistrador público que não se preocu-

pa com o esquema financeiro".

B 
"Disse ao presidente que nào

sou nem chantagista, nem de fazer

blefe".

B "Se depender de minha família
nio voltou nunca mais a ocupar car-

go público".

B 
"Ouço dizer que o ministério

recebeu muito dinheiro. Quando se

diz um número isolado parece que é

muito, principalmente para quem é

pòbré. Dizer'que o ministério èkstá
RS 15 bilhões é uma brutalidade,

mas é preciso saber quanto vai gas-
ta e quanto precisaria gastar".

B "A luta para recompor o esquema
financeiro é que gerou grande parte
da dificuldade até com a imprensa.

Muitas pessoas e órgãos de divulga-

ção, secundando posições de entida-
des como Febraban, Fiesp, CNI, se
colocaram contra a CPMF. Não
eram contra pelo valor, mas porque
resultaria na quebra do sigilo banca-
rio".
B 

"Nunca 
pedi demissão ao presi-

dente. Isso que dizem, quç.pedi.de-" 
missão cinco, seis vezes é falso. Dis-

... se a ele que, se estivesse incomoda-
do, o cargo estava á disposição de-
le.
¦ "Não 

pedi para ser ministro, não
faço questão de ser"
B 

"Não 
acredito em pessoas que

salvam, mas em estruturas que fun-
cionam".

PPB tem emenda contra a CPMF
BRASÍLIA — O PPB do prefeito

Paulo Maluf quer tirar proveito da
saída de Adib Jatene para criar cons-
trangimentos ao governo de Fernando
Henrique Cardoso. Enquanto a Co-
missão Especial da Reeleição discutia
ontem à tarde o cronograma para a
discussão da emenda, no plenário, o ,
deputado Arnaldo Faria de Sá (PPB-
SP) apresentava um projeto de lei aca-

bando com a Contribuição Provisória

sobre Movimentação Financeira

(CPMF) — o chamado imposto saúde,

que sequer começou a ser cobrado.
"Ué, se o Jatene saiu do ministério

porque a equipe econômica disse que

não precisa liberar RS 1,5 biíhâo para
a saúde este ano, então não são neces-
sários os RS 4 bilhões da CPMF para'
o ano que vem", divertiu-se Arnaldo.
A CPMF é a cobrança de 0,20% sobre
o valor de todas as transações banca-
rias e entra em vigor em janeiro do ano

que vem.

Sem disfarçar que um dos objetivos

do projeto é causar constrangimento
aos integrantes do governo, especial-
mente à equipe econômica, o depu-
tado afirmou: "Não foi a equipe eco-
nômica que torceu o nariz para a
CPMF, que só foi aprovada por um
trabalho pessoal do Jatene? Então,

agora, a equipe econômica tem que
apoiar o fim do imposto".

O deputado garante que o projeto
acabando com a CPMF não faz parte
de qualquer articulação de seu parti-
do. "É uma iniciativa própria de soli-
dariedade ao ex-ministro Jatene, que
era o grande fiador desse imposto que
não agrada a boa parte do Congres-
so". Arnaldo Faria de Sá explicou

que, embora a criação da CPMF tenha
sido premitida por uma emenda cons-
titucional, o recolhimento da Contri-
buição pode ser barrado apenas por
projeto de lei. 

"A cobrança do impôs-
to foi regulamentada em lei, basta ou-
tra lei para revogá-la", disse.

Mudança fortalece Carvalho
¦ Demissão dá força
a ministro contra os
colegas 

"gastadores"

SÔNIA CARNEIRO

BRASÍLIA 

— A demissão de
Adib Jatene fortaleceu a posi-

ção do ministro-chefe da Casa Civil,
Clóvis Carvalho, no governo. O epi-
sódio demonstrou que Carvalho ven-
ceu a queda de braço contra os cha-
mados 

"ministros chorões", que vi-
vem reclamando mais dinheiro para
suas pastas. Considerado o "opera-

dor" do presidente Fernando Henri-

que, Carvalho saiu do varejo e ad-

quiriu grande força interna, como

coordenador dos ministérios e res-

ponsável por forçar seus titulares a

cortarem gastos.
O governo só tem R$ 5 bilhões

para gastar com os ministérios, até o

final do ano. "Todos os ministros

terão que se enquadrar. O problema
é a falta de dinheiro", disse o líder do

PSDB no Senado, Sérgio Machado

(CE). Segundo ele, as verbas do Fun-
do de Estabilização Fiscal (FEF) já
estão comprometidas. Dos ministros
militares até os titulares da área so-
ciai, todos sofrem o controle de Car-
valho. Os pedidos, em geral negados,

passam justamente por ele. Toda se-

gunda-feira, Clóvis Carvalho se reú-
ne com os ministros e secretários da
Fazenda e do Planejamento e ajusta
o tomiquete, pressionando no senti-
do da redução de despesas, segundo
revelou um líder governista.

A queda de Jatene alertou os mi-
nistros mais gastadores. Temendo a
substituição na próxima reforma mi-
nisterial, eles — que viviam recla-
mando — trataram de se recolher.
Agora, alguns chegam até a negar

que tenham problemas de verba.
"Não tenho mais nenhum problema
de recursos", informou o ministro do
Meio Ambiente, Gustavo Krause,
aos parlamentares que recebia ontem
em seu gabinete. Nos últimos meses,
Krause vinha se queixando de falta
de verbas para cumprir suas metas.

Esse clima de insegurança tomou

conta até do "ministério dos interi-
nos", formado pelos que substituem
temporariamente os ministros que
saíram. Alcides Saldanha, dos
Transportes, continua a lutar pela
criação de um fundo de reconstrução
das estradas, e José Carlos Seixas, da

Saúde, só assumiu o cargo por ter

concordado em gerir o setor sem os
recursos pretendidos por Jatene.

Os "gastadores" 
que se cuidem.

Segundo o líder em exercício do

PFL, Edson Lobão (MA), 
"as restri-

ções financeiras do governo vão

mostrar a competência dos minis-
tros". Paulo Renato (Educação),
Raul Jungmann (Reforma Agrária),
Reinhold Stephanes (Previdência),
Fernando Catào (Secretaria de Poli-
ticas Regionais) e Paulo Paiva (Tra-
balho) são os alvos favoritos dos

partidos aliados. O ministro da Cièn-
cia e Tecnologia, Israel Vargas, que
sempre é citado como substituivel. è
um dos que mais lem prestigio no

planalto, porque não pede dinheiro

para nada.

Vaga de ministro é da
'cota 

pessoal9 de FH
ILIMAR FRANCO

BRASÍLIA — O Ministério da Saúde nào será

preenchido por indicação de nenhum dos parti-
dos aliados. Seu futuro ocupante será escolhido
dentro da chamada 

"cota 
pessoal" do presiden-

te da República. Fernando Henrique Cardoso
ainda não chegou a um nome, mas já avisou
áós líderes aliados que não vai usá-lo para
composições políticas. Esta orientação foi
transmitida ao ministro da Coordenação db

Assuntos Políticos, Luis Carlos Santos.

A intenção do presidente é nomear o futuro
ministro até o final do ano. Antes, portanto, da
reforma ministerial prevista para depois da vo-

tação da emenda da reeleição. O presidente já
definiu o perfil do futuro ministro, mas está
encontrando dificuldades para encontrar um
nome que se enquadre. Os mais cogitados, o
diretor do Hospital Sarah Kubitscheck. Aluisio
Campos da Paz, e os deputados José Pinotti

(PMDB-SP) e Carlos Mosconi (PSDB-SP) nào
despertaram entusiasmo.

O presidente quer do futuro ministro uma
administração forte para controlar os gastos e
uma postura de sintonia com a política geral do

governo. A tese predominante é de que o minis-
tério precisa de um operador criativo e que não
ceda às pressões de donos de hospitais. Preten-
de-se reforçar um trabalho integrado com o
Ministério do Planejamento, que através de
obras de saneamento e de prevenção, acaba-
riam por reduzir as internações hospitalares e.

por fim, os gastos. Integrantes do governo tam-
bém defendem que seja feita uma revisão do

principio da universalidade do Sistema Único
de Saúde (SUS). A idéia è cobrar de quem tem
condições de pagar pelo atendimento.

Sem prazo 
— O porta-voz da Presidência,

Sérgio Amaral, informou que Fernando Henri-

que nào fixou um prazo para a escolha definiti-
va do novo ministro da Saúde. Além do suces-

sor de Jatene, o presidente terá que escolher em

breve o substituto do interino Alcides Salda-

nha, no Ministério dos Transportes, e de Nél-

son Jobim, que deverá deixar o Ministério da

Justiça para ocupar uma vaga no Supremo

Tribunal Federal (STF). Apesar das mudanças,

Sérgio Amaral nega que haja instabilidade na

equipe do presidente. 
"Este é um dos governos

com menor rotatividade de ministros."

Interino — O novo ministro da Saúde.

José Carlos Seixas. disse ontem que vai dar

continuidade à administração de seu anteces-

sor, Adib Jatene. 
"Vou seguir a mesma linha",

adiantou. José Seixas, que era secretário-exeeu-
tivo de Jatene, pretende continuar lutando por
recursos. 

"Sou da escola dos homens públicos

que lutam por recursos", provocou o ministro.

Seixas recebeu ontem do Palácio do Planalto
a confirmação de que ficará na interinidade por
prazo indefinido. Hoje. o ministro da Saúde se

encontra com o presidente Fernando Henrique.
A conversa será durante um almoço no Palácio
da Alvorada. Em seguida. Seixas dará entrevis-
ta sobre sua proposta de trabalho. 

"O 
presiden-

te não falou sobre o período da interinidade.
nem vou perguntar", comentou Seixas. Sua
intenção è não fazer modificações nas secreta-
rias do Ministério da Saúde. Seixas pretende
manter todos os ocupantes. 

"Se for possível
vou até ampliar o qudro", disse. Com doutora-
do em Saúde Pública pela Universidade de Sào
Paulo (USP). José Seixas. 59 anos. já tinha

participado da primeira gestào de Adib Jatene
no governo Collor.
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Conde vai atrás dos indecisos]
¦ Candidato pefelista
desiste de conquistar
eleitor de adversário

LUCIANA NUNES LEAL

As pesquisas encomendadas pe-
Io prefeito César Maia para acom-

panhar a tendência do eleitorado

carioca têm mostrado que pouquís-
simos eleitores decididos por Sérgio

Cabral Filho (PSDB) ou pelo voto

pulo podem mudar de opinião. E

perda de tempo tentar convencer

essa parcela do eleitorado. Portan-

to, nestes últimos dias de campa-

nha, a estratégia do lider das inten-

ções de voto é, ao mesmo tempo,

ganhar os indecisos — que oscilam

entre 6% e 7% — e garantir cada

vez mais a escolha daquele que já
optou por Conde. Nessa tarefa,

Conde faz dobradinha com o pre-
feito César Maia, criador e estrate-

gista de sua candidatura. 
"O Conde

agrega votos, eu mantenho", resu-

pie o prefeito.

;¦ Com o programa de televisão no

Jiorário gratuito que foi ao ar on-

tem, com ataques, contundentes à

política de segurança de Marcello

Alencar, César Maia reforçou sua

intenção de tentar marcar o 2° tur-

no pela polarização entre prefeito e

governador e não entre Conde e

pibral Filho. 
"Foi um programa

ide retenção do eleitor básico do

Conde", disse César Maia.

j Ataques — Além de fazer cri-
"ticas 

cada vez mais freqüentes ao

governador Marcello Alencar —

tanto pela atual administração

quanto pela época em que era pre-

jfeito 
—, Conde disse que vai des-

mistificar algumas bandeiras do ad-

Versário tucano. Uma delas é o pos-

;1to de saúde 24 horas. Os coordena-

:<dores da campanha pefelistas
íperceberam que surtiu efeito junto
¦ao eleitorado quando Conde expli-
•cou 

que, na verdade, o posto aberto

(dia e noite não é um mini-hospital,

ícom atendimento de emergência.

ÍConde vai insistir no discurso de

íque o funcionamento ininterrupto

ínão resolverá o problema da saúde

.pública no município.
', Pelas análises de César Maia, o
'.eleitor 

indeciso tende a votar em

jConde por ser o líder. O eleitorado
•gosta de .votar em quem ganha. Por

Joutro lado, se houver alguma ten-

Üência de ascensão de Cabral Filho,
Jpode haver uma migração para o

jPSDB, segundo o prefeito. Na ava-

fiação da socióloga Maria Teresa

ilMonteiro, do Instituto Retrato, o

£fato de Conde se apresentar como

/candidato com mais experiência de
":vida 

e aquele apoiado pelo atual
•: 
prefeito são pontos que favorecem

ía escolha do pefelista entre os inde-

.cisos. 
"Dois 

pilares conduzem o ra-
*ciocínio do indeciso: Conde é o

jjcandidato menos arriscado eé o da

^continuidade", diz Maria Teresa.

: Pesquisa — A diferença de 22

_ pontos percentuais na última pes-
í quisa do Instituto Vox Populi,

mostra, na opinião de Conde, que

; sua vantagem deverá ficar consoli-

. dada nesta faixa até a eleição. 
"Po-

de haver pequenas alterações, mas

: creio que esta diferença deve per-
rmanecer", avaliou Conde. Apesar

:da vantagem, o candidato pefelista

] preferiu não antecipar sua vitória.

: 
"Continuaremos trabalhando com

: as sandálias franciscanas da humil-
dade", afirmou. Pelos números do
Instituto Gerp, Conde tem vanta-

: gem de 20 pontos sobre Cabral Fi-

: lho. Para Conde, a queda de sua

vantagem na pesquisa do Ibope —
•baixou de 19 pontos de diferença

7 para 14 pontos—nâo é alarmante.
"Os demais institutos mantêm

; minha vantagem na casa dos 20

: pontos percentuais. A queda no

! Ibope não revela uma tendência",
avaliou Conde. O candidato pefe-

, lista considerou estranha a diferen-

. ça entre as perguntas espontâneas e

\ induzidas feitas pelo Ibope. Na pri-
meira Conde tem 43% e Sérgio está

\ com 23%. Na induzida, o placar é

de 44% a 30%. 
"Não é possível' 

que, no 2o turno, um candidato su-
ba 7 pontos da espontânea para a

; estimulada, como aconteceu com
' 

meu adversário", criticou.

Ontem, Conde voltou a compa-

rar seu adversário com o ex-presi-

dente Fernando Collor. Na propa-

ganda gratuita do PSDB no rádio,

o debate de terça-feira foi editado
de maneira a expor os erros cometi-
dos por Conde. 

"Fazem 
as mesmas

montagens que o Collor. Os dois

sào arrumadinhos. a armação é pa-
recida. A diferença é que o Collor

era mais obstinado do que o meu

adversário", comparou.

VALE-TUDO Marcelo Sayao
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D Se a eleição fosse decidida den-

tro das quatro linhas, Sérgio Ca-

bral Filho ganharia de goleada de

Luís Paulo Conde. Mais íntimo

com a bola, o tucano ensaiou algu-

mas embaixadas e fez um gol de

pênalti durante um corpo-a-corpo

no Conjunto Quitungo, no subúrbio

da Penha. Já o pefelista, como jo-

gador, nào mostrou a mesma preci-

são que tem como arquiteto do Rio

Cidade ou do Favela-Bairro. Na

hora de bater um pênalti, numa

quadra no Campo de Sâo Cristo-

vão, Conde calculou mal e chutou

no meio do gol para a defesa fácil

do goleiro. Antes de entrar na poli-

tica, o vascaino Cabral Filho fez

carreira no futebol de praia. A liga-

ção de Conde com o futebol resu-

me-se à paixão pelo Fluminense.

Fora de campo, Conde prometeu

revitalizar os estádios da cidade,

enquanto o tucano citou Túlio, do

Botafogo: 
"Vou 

ganhar dos 44

pura os 45 minutos do segundo

tempo." O resultado da partida

será decidido em 15 de novembro.

Bala perdida vira arma eleitoral
O prefeito César Maia escolheu o aumento

assustador de balas perdidas na cidade — pon-

to fraco do governo Marcello Alencar — 
para

atacar o adversário do PSDB no horário eleito-

ral do PFL que foi ao ar ontem à noite. O

programa foi o mais agressivo desde que come-

çou a propaganda gratuita, ainda no Io turno.

Cinco dos sete minutos e meio do programa
foram de reportagens sobre as 57 pessoas atin-

gidas acidentalmente durante tiroteios, só no

ano de 1996. Em seguida, apareceram César

Maia e Luís Paulo Conde atacando a política
de segurança do governo estadual e prometen-
do interferir no combate à violência.

A equipe de televisão de Conde levou ao ar a

história do menino Léo, de 8 anos, que ficou

paralítico ao ser atingido por uma bala quando

PALANQUE ELETRÔNICO

Prefeito tira proveito de

ação militar na Robauto

Ao contrário do que o prefeito César Maia disse

ontem á noite no horário eleitoral de Luís Paulo

Conde, não foi ele quem acabou com a Robauto —

a feira de peças de automóveis roubadas. A feira,

que funcionava em Acari, foi dizimada pelo

Exército, durante a Operação Rio I, realizada em

1994.0 que a Prefeitura do Rio fez foi checar na

semana passada a denúncia de que uma nova

robauto estaria funcionando em Campo Grande,

mas não encontrou nada ilegal.

Programa tucano edita
declarações de Conde

Enquanto Luís Paulo Conde exibia as imagens mais

chocantes do horário eleitoral deste ano, Sérgio

Cabral Filho usava e abusava de uma edição

eticamente duvidosa para exibir as fraquezas do

adversário e o motivo-de sua ausência no debate da
~lV 

Bandeirantes. 
"Eu 

tive medo" foi uma das

declarações de Conde no programa de Cabral Filho.

Várias outras vieram depois, todas cortadas e

descontextualizadas. Do jeito como as declarações

foram mostradas, poderiam se referir a qualquer

assunto.

ia para a escolinha de futebol. 
"Não 

podendo
brincar nem jogar bola, eu fico triste", declara

o garoto. O tom do porgrama foi dramático.

Começou com um revólver disparando, ima-

gem que volta de vez em quando. Apareceram

então manchetes de jornais sobre os últimos

casos de balas perdidas.
Um morador de Copacabana mostrou como

fechou uma das janelas de sua sala com concre-

to, para evitar que balas continuassem entran-

do em seu apartamento. Em outro trecho, um

cinegrafista lembrou o dia em que foi atingido

por uma bala no Maracanã e salvo por um

médico do Flamengo.

No final do programa, César Maia misturou

ataques ao governador Marcello Alencar e ao

candidato do PSDB, Sérgio Cabral Filho, ao

AGENDA DO DIA

Sérgio Cabral Filho

9h — Gravação do programa eleitoral.

1 lh — Visita à Zona Oeste, onde passa todo o dia em campanha.

19h - Debate na Universidade Santa Ursula (Laranjeiras).

I __________ _E_l ________ Ea _______*___! o

lOh -Visita ao estande de demonstração do Projeto VLT, no Barra Shopping. . _

15h, - Encontro com representates da Liga de Amadores Brasileiros de Radio-emissao,

no Méier. '" . , .
10,30 __ Reunião com professores do município (Bangu).

18h — visita a comunidades de Bangu.

191,30—Jantar em homenagem ao candidato (Tijuca).
-_i-.Hi.h

De manhã, o candidato do PFL, Luís Paulo Conde, gravou programas para a

propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão. À tarde visitou o Morro do Tuiuti e o

Campo de Sào Cristóvão. No final da tarde, reuniu-se, na Tijuca, com jornaleiros da

colônia italiana.

O candidato do PSDB, Sérgio Cabral Filho, passou toda a manha gravando programa

para o horário eleitoral gratuito. À tarde, fez corpo-a-corpo no subúrbio da Penha.

-fljE___J-

"O 
Sérgio Cabral è dono de uma burrice articulada. Na faculdade tem muita

gente assim"

relato de pontos positivos de seu governo. 
"Eu

poderia usa a tática do candidato do outro

lado, dizendo que a violência è um problema do

estado, fingir que não era comigo e ficar assis-

tindo de camarote as barbaridades que aconte-

cem todos os dias", disse o prefeito. 
"Até 

di-

nheiro a prefeitura emprestou para o governo
ficar contra a violência", completou. O concor-

rente pefelista, por sua vez, reiterou a promessa
de aumentar a guarda municipal de 5 mil para
10 mil profissionais. 

"Não 
quero saber se a

segurança é um problema federal, estadual ou

do município. Pode ter certeza que vou desem-

barcar pesado nessa área", prometeu Conde,

garantindo que vai agir com rigor contra os

traficantes e cobrar do governador ação enérgi-

ca para garantir mais segurança aos cariocas.

Luis Paulo Cond*

"A 
proposta 

do César Maia de redução do 1PTU em áreas próximas a

favelas e demagogia barata"

Sérgio Cabral Filho

&

Tucano diz que

vai virar o jogo
MARCEU VIEIRA E

MURILO FIÚZA DE MELO

O tucano Sérgio Cabral Filho

não perdeu as esperanças. 
"Vou vj-

rar este jogo. O resultado da pe*

quisa do Vox Populi está fora dia

realidade", repetia ontem durante

visita ao Conjunto Quitungo, np

subúrbio da Penha. Na consulta

Luís Paulo Conde aparece coiki

50% da preferência do eleitorado

enquanto Cabral Filho fica corf

28%. O tucano prefere acreditar 
'

Ibope, que também divulgou p (
quisa ontem, mas com resultadi

diferente: 44% a 30%. 
"Estamt

subindo", disse, confiante. Daqi

para frente, sua principal arma é r
corpo-a-corpo. 

"Tenho certeza ab

soluta que isso vai virar. E sabe |

quê? Porque é o que eu sinto

rua, é o que ouço das pessoas."
A estratégia para virar o jogjc

nesses oito dias que faltam é 
"ruà

muita rua". Cabral Filho sonha eà

chegar ao debate da TV Globo, ri.

terça-feira, já encostado em Condi

nas pesquisas. 
"É como diz o Túlic

do Botafogo, vou ganhar dos 4

para os 45 minutos do segunde

tempo", comparou. O coordenadqi

de imprensa, Rogério Monteiro

faz um cálculo mais preciso. Segui|

do ele, o objetivo é entrar nos estu

dios da Globo com uma diferenç.

de pelo menos 7% em relação íi

Conde. 
"O 

debate servirá para con

solidar a virada." j

Pobres—O discurso que asso

miu no 2o tumo, sempre voltai

para as diferenças sociais da cidade

será mantido até o fim. 
"Não 

acre

dito que o carioca vá eleger ui

candidato do PFL, representan

de uma administração que nada fi

pelos pobres dessa cidade. Nà\

acredito", Cabral Filho vem rep

tindo. 
"Minha 

estratégia é mexe

com as pessoas. Fazê-las acorda

para isso. E vou conseguir." Daqú

até terça-feira, último dia da propâ

ganda eleitoral, essa mensagem seç

recorrente em seus programas ti<

rádio e na TV. \

Também fazem parte da estratp

gia as reuniões que vem promove^
do todas as noites em casas de arrji

gos. Nas reuniões o público é bdi

camente de formadores de opinião

Ontem, por exemplo, Cabral Fillji

encontrou-se com professores d

rede pública municipal. 
"Essa fai^

do eleitor é multiplicadora de ve .

tos", lembrou Monteiro. Nesses en

contros, Cabral Filho fala pai
eleitores que votaram em outro

candidatos — inclusive Conde 7
no Io turno. 

"Tenho conseguicj

virar o voto de muita gente", disse

O programa de tevê é fundi

mental na estratégia tucana. Neste

últimos dias do horário gratuito,:
intenção é acirrar a oposição entr i

os dois candidatos, explorando u

contradições do adversário. N|

programa de ontem, Cabral Filhe

pôs no ar trechos de declaraçõs

que Conde fez após o debate dy

terça-feira nas rádios CBN e Rádij

Globo. Num deles, o pefelista rec»

nhece que o tucano foi melhor nai

respostas sobre o funcionalismo

municipal. Segundo Monteiro, ^

participação de artistas tambétt

serve para consolidar os votos nb

tucano. 
"O 

Aldir (Blanc) nos pefr

mite uma entrada junto à classt

média, ou eleitor petista, enquantfc

o Stefan (Nercessian), nas classe|

mais populares", explicou. .

Sensibilidade — A crença tík

possibilidade da virada vem de uml

outra certeza: a de que o carioca f
sensível à realidade da populaçãp

pobre. 
"Até 

para viver com maj&

segurança, o carioca de classe nu£

dia quer que a pobreza seja atendj-

da. E o que este governo fez peit
saúde? E pela educação? A qualida-
de de vida dessas pessoas mudou/

O que foi feito na área de transpol-

te de massa. Nada. Por isso achj)

que vou virar o jogo", repete C%-

bral Filho. í

Rogério Monteiro garantiu 0^-

tem que o presidente Fernandp

Henrique Cardoso se reuniu co0i

Cabral Filho. O encontro teria

ocorrido sexta-feira, após a inaugú-

ração da fábrica de caminhões dji

Volkswagen, em Resende (RJ). AÀ-

tes de seguir para Guaratinguefá

(SP), o presidente teria conversadp

com o tucano no Rio. 
"Ele 

(Feí-
• nando Henrique) disse que estó

confiante na virada do Sérgio^,

afirmou Monteiro. Cabral Filho

negou o encontro: 
"A 

agenda dele

era em Resende e a minha, a cará-

panha no Rio. Não dava para «a

J gente se ver"
¦ 
*_-.' ... 

'«
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Neste sábadev a Gaíisa estará fazendo o lançamento imobiliário ào ano na Praia da Barra:

os apartamentos de altíssimo luxo do Oceaníront Rcsort. Se você souber guardar segredo, nós
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telefones 431-1ÓOO ou 259-3545 para ter todas as informações necessárias sobre o Oceaníront,

e escolher seu apartamento antes da abertura do stand de vendas no sábado. Apostamos que

você vai se deslumbrar com o mais sofisticado empreendimento do Brasil! Alas guarde

segredo, pois o número de apartamentos é limitado.
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Desde 
segunda-feira os parlamentares decretaram um recesso

branco no Congresso, a pretexto do cumprimento de obrigações

em suas bases políticas, no segundo turno das eleições municipais.

O pretexto nâo esconde a verdade: tudo não passa de gazeta.
E não é difícil provar: em apenas 31 das 5.500 cidades

brasileiras—espalhadas em 18 dos 27 estados da Federação—os

eleitores voltarão às urnas a 15 de novembro. O resultado desse

falso empenho eleitoral é o vazio do plenário da Câmara e do

Senado, que provocou, na segunda-feira, uma situação limite na

Câmara: havia em plenário 53 deputados, um a mais do que o

necessário para a abertura da sessão.
Temerosos em manter o quorum mínimo para dar seguimento

aos trabalhos da comissão especial da reeleição, os líderes gover-
nistas fizeram um esforço e conseguiram, na terça-feira, a presença
de 186 dos 513 deputados. Ontem, dia da primeira reunião da

comissão, 216 deputados compareceram ao trabalho. Um número

ainda baixo.
São necessárias 257 presenças para que haja votação.

•
Sem entrar no mérito das matérias a serem votadas, a situação

mostra o pequeno apreço dos parlamentares para com os seus

eleitores, motivando a já reconhecida reciprocidade de sentimento.

Assim, até o dia 19 de novembro deverão ficar adiadas as

votações de 49 medidas provisórias, da reforma administrativa e da

. reforma da Previdência, além do início dos debates da reforma do

i Judiciário.
D

25 mil fotos — e qualidade, é um
Recompensa

Consultar o mapa político de-

> senhado nas eleições municipais é,

segundo os pefelistas, a saída para
o presidente FH agradar a todos

quando chegar a hora da reforma

ministerial.
Assim, ele estaria premiando

os governistas que saírem vitorio-

sos das eleições.
— Sob esse critério, César

Maia, do PFL, e Jarbas Vasconce-

los, do PMDB, sâo ministeriáveis
— especula o presidente do PFL,

deputado José Jorge.

Vaga de Jatene
Se o humor do presidente Fer-

nando Henrique nào tiver mudado,

ontem à noite, ele vai indicar um

nome técnico até fevereiro para
substituir Adib Jatene, na Saúde.

Data prevista para a reforma

ministerial.

FH quebra tabu
FH quebrou um tabu ao no-

mear o advogado Félix Fischer pa-
ra o Superior Tribunal de Justiça.

Ele é brasileiro naturalizado.

Nasceu em Hamburgo, na

Alemanha, e chega ao STJ oriundo

do Ministério Público do Paraná.

A decisão tem amparo legal

na Constituição de 1988.

A força do tempo
Ao anunciar que deixará o Su-

premo em fevereiro e não em maio,

quando completaria cinco anos na

função, o ministro Francisco Rezek

desencadeou especulações.

Como não terá direito à apo-

sentadoria, supõe-se que, cumpri-

do o seu tempo na Corte de Haia,

ele reivindicará, no futuro, a con-

tagem do tempo anterior em que
esteve no STF.

Rezek serviu ao Supremo de

1979 a 1990.

FBI viu a uva
Temendo que houvesse a

ação do narcotráfico por trás da

compra de diversas empresas em

Napa Valley, na Califórnia, onde

se fabricam os bons vinhos norte-

americanos, o FBI rastreou os

compradores.
O dinheiro das transações vi-

nha, no entanto, de um só caixa.

O da família brasileira Safra,

que justificou as operações, atra-

vés de laranjas, como forma de

evitar especulação de preços.

Fotos em foco
O melhor da coleção de fotos

da imperatriz Thereza Cristina so-

bre o século 19, depositada na Bi-

blioteca Nacional, abrirá a série de

livros de fotógrafos brasileiros da

editora norte-americana Aperture.

Pela quantidade 
— cerca de

dos mais importantes acervos

mundiais de fotografias sobre o

século 19.

0 contrato assinado entre a

Funarte e a editora prevê o lança-

mento de outros livros de fotógra-

fos brasileiros.

Batuta de mestre
O secretário estadual de Cul-

tura, Leonel Kaz, dobrou o mães-

tro Erich Bergher, professor titular

da Academia de Artes de Berlim.

No curso de. uma conversa

informal, após o concerto de se-

gunda-feira na Sala Cecília Meirel-

les, o romeno aceitou o convite

para reger a Orquestra Sinfônica

do Teatro Municipal do Rio, na

temporada de 97, que ficará vago

com a aposentadoria do maestro

Mário Tavares.

Bergher acerta agora detalhes

do convite.

Olho direito
Atendendo a um pedido ex-

presso do ministro Paulo Renato,

a Ordem dos Advogados do Brasil

do Rio vai indicar observadores

para o provão do dia 10, na espe-

cialidade de Direito, em dez locais

do estado.
O ministro da Educação quer

evitar que os adversários do pro-
vão não tenham nenhum pretexto

para bombardear a experiência.

Chave de gaveta
Alguém sentou sobre o mani-

festo aprovado no plenário da 20*

reunião da Anpocs, realizada na

cidade mineira de Caxambu.

O documento condena a inér-

cia de FH na área cientifica.

Talvez por isso tenha sido en-

gavetado.

Filme queimado
Cansados de esperar pelo pa-

gamento dos R$ 60 mil de seus

cachês na ópera Alda, seis cantores

europeus resolveram retaliar.

Estão providenciando anún-

cios nas revistas européias especia-

lizadas em canto lírico para alertar

os artistas contra o Rio.

Além disso, o empresário ita-

liano Alfredo Strada vai enviar

cartas sobre o calote aos principais

produtores europeus.

Do outro lado
Atuante deputado da oposi-

ção, Marcelo Deda está inconsolá-

vel com a aliança do PFL com o

PT, rio segundo turno, em Aracaju.

Ontem, passou por sua primei-
¦ ra prova de fogo ao encontrar-se

com o presidente da Câmara, Luís

Eduardo Magalhães, que ironizou:
— Ganharemos juntos em

Aracaju, Deda?

LANCE-LIVRE

Com base na Lei Ronanet, o BN-

DES prestará socorro ao patrimônio
histórico brasileiro. O banco vai usar

5% do valor devido ao Imposto de

Renda para patrocinar obras de repa-

ro em monumentos históricos. O com-

promisso será selado, boje, peto miais-

tro Francisco Weffort e pelo preaMea-
te do BNDES, Luis Carlos Mendonça

de Barros.
Representando a Comissão de

Defesa do Consumidor da Câmara,

o deputado Fernando Gábeira rcii-

nc-se hoje com a diretoria da Telerj.

Gabcira quer explicações sobre a de-

cisão da empresa de adiar o sorteio

de SS mil celulares anunciado para
novembro.

Chega boje pelas mios do deputado
Hélio Bicudo a Procuradoria Geral de
Justiça um pedido de reabertura do
Caso Riocentro, em 1981. Bicudo ale-

ga que os depoimentos na Comissio
de Direitos Humanos da Cimara re-
velaram fitos novos.

O cineasta Jorge llcli e Moniz
Vianna, um dos mestres da critica
cinematográfica brasileira, serão ho-
menageados no 8° Festival de Cine-
ma cm Natal.

Os figurinos da ópera Aida foram
doados para o Teatro Municipal. A

Riourba Já iniciou a desnnntagem do

cenário que, até enfio, era comido

pelo sol e pela chuva no Sambódro-

mo.
Os oficiais médicos do Corpo de

Bombeiros do Rio estão revoltados

com um aviso veiculado no boletim

do Grupamento de Socorro de

Emergência. O comandante do gru-

pamento, tenente-coronel Luis Mau-

ricio, os convocou a contribuir com

RS 60 para uma festa pelo Dia do

Bombeiro.
Foram entregues ontem i primeira-

dama do Paraná, Fany Lerner, 21.914

latas de leite cm pó arrecadadas na

abertura dos'Jogos da Juventude, em

Curitiba. O leite, cobrado como in-

gresso para o show do Skank, será

distribuído para familias carentes do

Paraná.
Perguntado por Marilia Gabricla.

no programa First class, terça-feira á

noite no SBT, sobre qual seria o

melhor carro do mundo, o tricam-

pcâo Nelson Piquet nào disfarçou:
"Novo c de graça."

Fm sentido a especulação de César

Mala no lugar de Jatene: para dar

jeito na Saúde é preciso alguém com

um parafuso a menos.

QuaWáaàe
O que é at* ascieíárto? O que é quafctade?
Por qut quakfcxto para secretária? A
relação societária •chefia'. Modelo de

deaenvoMmen«odaqucidader»avt)ia>ip9
VACA de trabalho da secretária. Fonomentas de

melhoria da qucMade. Andam de coso

*-— _-•¦ P"*co em eatoçòo de tictxdho da

ra^VC fwf11*111• eecfeWala Como levantar

problemas e admWrtar aoiuçãea. Exercício páftco. O tahamento da

quaUdade para secretária. O apoio doa supervlKm gerentes e diretores

pcrodeeanvoMmertodaqualdadeeme«ta^de»abc#»
Oa ncuraoa pata manter o ptocesno de melhoria. Uçàee aprendidos.

Conclusões.

Data

18 de dezembro de 1996

Informações St latcriçfcs
M: (021) 233-0870

Fax:(021)518-1537
Preço Fax:(021)233-7559

R$270,00 (duzentos e setenta reais)

incluindo material didático, coffee-break e almoço
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Estado do Rio de Janeiro

SUPER INTENSIVO

HÉLIO ALONSO
Correção de Exercícios

UERJ - UFR| -UFF -ÜNIRIO

Vagas Limitadas
Madureira -,«^^-1^ Centro 

|
450-2838L_I!*!!!?y^.iíe^Mi

Neviani Advogados
e

Borges & Beildeck, Advogados

têm a satisfação de anunciar a

integração de suas atividades.

Novo endereço/telefone do escritório:

Av. Rio Branco, 108 - 22» andar

Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP: 22040-001

Tel.: (021) 262-9380 • Fax: (021) 262-5018.

Tarcísio Neviani 
*

DenU Borges Barbosa"'wcifdrjr

Ricardo
DiretoLTW_. ....

Fabianl Li Mzzalo de Almeida
togrid
Flávia

Escritórios Correspondente»;

SSoPtúb enteie
Bekln, Santos, Remor, SptncerOahrod»
Furriela e Cermari. Miranda filho.

>^Aãdr*d*áor\mtr*lRuó#tfál
Mariana L

Grazkte Ferreira Soves

MardoVÀàttm

Aúoisto Chaves FaHa -*<l^ft'«)Mai«PèV

RMlfeemuten Amava

deSoutálSni Saadra Maria HoeárfoBeeta

lMAmmki-i.UA.
Michael Krieger,

JO.Ph-D.

JORNAL DO BRASIL

ASSINATURAS
EM

BRASÍLIA
TEL: (061) 365-3338

Segunda a sexta - 8:00 às 19:00k
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Pitta mantém estratégia

e petista fala em virada
JOSÉ MARIA MAYRINK

sAo paulo — Os índices da
última pesquisa JB-Vox Populi,

publicada ontem, não assustam o
candidato do PPB à Prefeitura de
São Paulo, Celso Pitta. Apesar de
ter perdido seis pontos na prefe-
rència dos eleitores, em compara-

ção com a sondagem anterior, o
afilhado político de Paulo Maluf
espera vencer com folga a eleição
do próximo dia 15. Pitta caiu de
60% para 54%, enquanto Erun-
dina subiu de 28% para 31%.

"Essa oscilação é normal e
ocorreu também durante a cam-

panha do Io turno, quando eu cai

BROCHE BRILHANTES
c ocani a* ottinrv.
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e voltei a crescer", disse Pitta. O
eleitorado, acredita, já se conven-
ceu de que sua proposta de gover-
no é a melhor. Pitta não pretende
alterar a estratégia de campanha.

Para o comando da campanha
do PT, a última pesquisa JB-Vox
Populi confirma a tendência de
crescimento da candidatura de
Erundina. 

"Vamos virar o jogo e

ganhar essa eleição no último
dia", anuncia o coordenador Jil-
mar Tatto. A candidata petista
disse que os números refletem
uma reação do eleitorado que ela

já vinha observando nas carreatas

e minicomícios.
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MEDIDOR DE GLICOSE ui.a
Moderno preciso e fácil de usar

Resultados em 45 segundos •?

a vista RS 148,00 ou 4 x RS 47,00 = 188,00
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GLICOMED 516-1833
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t GERIÁTRICA LEBLON
EXCELENTE CLÍNICA GERIÁTRICA NO LEBLON

INTERNAÇÕES - REPOUSO - RECUPERAÇÃO

Médico Responsável: Dr. Fernando Marques -CRM. 15960

fiue Juqulá. 18 - Leblon • RJ • Tem,:( 021) 239-7143/274*146

f'&\ Universidade do Estado cioRio de Janeiro
í ! i. A Hospital Universitário Pedro Ernesto

Aviso de Licitações

Convite 192/96 -13:30 horas - Agulhas hipodérmicas num total de 6 Itens

C&v&"93%6 - 9 horas - Preparação anti-sepsia à base de PVP-I

O instrumento convocatório ostorá à disposição dos interessados na Seção

de Preparo de Licitação, situada na Aw. 28 de Setembro n° 77-Vila Isabel
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REDACAÒ._ 585-4422
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Noticiário 585-4566
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Assinituras novas Grande Rio

Assinaturas demais Cidades

Atendimento ao Assinante

Atendimento 4» Bancas .

Exemplares Atrasadi

589-5000
0800-23-8787
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585-4377
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Acre, Alagoas. Bahia, Espirito Santo, Mato Grosso

do Sul, Mines Gerais, Par*. Paraná, Pernambuco,

Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. No eme-

rior: Buenos Aires. Cincas. Lisboa, Londres. Ma-

dri. México. Moscou, Nova Iorque, Paris, Roma,

Washington.

SUCURSAIS
BRASÍLIA, DF - Setor Com. Sul Od. I. BI. K. Ed.

Denasa 2» andar CEP 70398-900 TEL. (061) 223

5BB8IELEX101.1
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?1*..TEL.,.(01.I.).2B4 BI 33 TELEX37516
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7" andar - Canlro - CEP 30130 006 FAX (031)

274-7420 TEL, (031) 274-7377.
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Espirito Santo Tel. e Fax: (027) 229 2679 •

Recife Tal. e Fax: (081) 326-7188eCear*Telefax

(086) 261 -9106 e Bahia/Sergipe Tel. e Fax: (071)
351-1784 e Belém/PA Tel: (091) 2412255 e

Fax: (091) 226-2061 • Paraná Tel: (041) 253-

4048eFax: (041) 262-2844 • Rio Grande do Sul

Tel: (051) 233-3332 e Fax (051) 233-3528 e RJ

Região dos Lagos Tel: (0246) 51-1021 • Sania

CatarinaTelela». (048) 224-3450
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(URL, no jargão da Internet) do JB

Online è: httpj//wwwJI».com.lK';

Correspondências eletrônicas

também podem ser enviadas ao

JB, através do seguinte e-mait:

Jb@ax.ape.ors

Como achar comptotiMüto»

do Jornal no JB OitMna

A marca JB Online e o número,

que aparecem em certas reporta-

gens do jornal, indicam que há

material complementar na edição

eletrônica. Ao entrar no JB Onlt-

ne, na Internet, é só clicar sobre

a mesma marca que aparece na

tela e procurar o número corres-

pondente, para encontrar o corri-

plemento (geralmente mais infor-
* mações sobre o mesmo assunto,

integra de documentos etc)

JORNAL DO BRASIL

cTn' l i h è
O qua é o JB Onllna
É uma edição eletrônica do JORNAL

BO BRASIL, disponível para usuá-

rios de computador. Consiste em

uma versão sucinta do jornal im-

presso, com textos e totós, além de

inlormações que complementam

reportagens publicadas.

Como tar aeaaao ao

JB Onllna
Através de uma conexão ã rede

mundial de computadores Inter-

net e programas específicos. No

Brasil, o acesso à Internet é feito

pelos provedores de acesso.

Atualmente.existem cerca de 300

espalhados pelo pais. O endereço

Os cadernos de Clasafwados circulam diariamente no

Estado do Rio de Janeiro Aos sábados e domingos nas

seguintes cidades Sío Paulo Brasília Belo Horuwite.

Uberlândia e Juu de Fora A revista Programa, que sai

as seita; '«ras. circulo no Estado do Rio de Janeiro.

L
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Os textos loiogralias e demais criações intelectuais publicados neste exemplai nao podem ser uliluados.

reproduzidos apropriados ou estocados em sistema de banco de dados ou processo similar, em qualquer lorma ou

meio - mecânico, eletrônico, microdlmagem. lotocópia. gravação etc -. sem aulomaçèo esc.ua dos i.lula-es dos

direitos autorais --> ^^___^_



- -

QUINTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 1996

£25

JORNAL DO BRASIL n

Brasil '¦
¦'.'.* 

'.":¦ 
5 

¦¦¦¦'¦ 
. .¦ ' ¦ ——————^———————

I

Projeto do míssil Piranha é

retomado pela Aeronáutica
jj Arma com alcance
FABRICIO MARQUES

sAo PAULO — 0 projeto do

míssil de curta distância Piranha,

acalentado pela Aeronáutica des*

de a Guerra das Malvinas, em

1982, finalmente saiu do

Sabe-se agora que 80 ]
foram testados em São 1 .

José dos Campos (SP), Natal e na

base de Alcântara, no Maranhão,

e todos atingiram o alvo.

O Piranha é um míssil teleguia*

do de 90 kg de peso, compatível

pom os cacas usados pela Força

Aérea Brasileira (FAB): Mirage,

F-5 e AMX. Atinge alvos a 40 a

60 km de distância e teria serven-

(ia, por exemplo, num conflito

fcom países vizinhos. 
"O objetivo

Ua Aeronáutica não é atacar nin*

jguém, mas sim desenvolver tecno-

Sogia", diz o coronel Gilberto Ri-

bobello, do Centro Técnico Ae-

\oespacial (CTA), dé São José dos

Campos, no Vale do Paraíba. 
"O

{país tem feito manobras militares

[conjuntas com os países do Mer-

de SOiah tem 80 protótipos já testados
conde também desenvolve alguns cional, quejnergullwinuma^nee

projetos tecnológicos em parce*
ria*, afirma.

Os aviões da FAB devem ser

equipados com o míssil, mas o

interesse do governo é vender o

Piranha no mercado internacio*

nal. No final dos anos 80, uma

equipe de engenheiros brasileiros

que trabalhava no projeto deslo-

cou-se para o Iraque onde, tendo

como padrinho o brigadeiro Hu*

go Piva, ex-diretor do CTA, de*

senvolveriam o míssil para o exér*

cito de Saddam Hussein, mas o

projeto nunca saiu do papel.
"O mercado do Oriente Médio

e da África são o alvo potencial

para a venda do míssil", diz o

coronel da reserva do Exército

Geraldo Cavagnari, diretor do

Núcleo de Estudos Estratégicos

da Universidade Estadual de

Campinas (Unicamp).

O Piranha demorou para sair

da prancheta porque sofreu com

os revezes da indústria bélica na-

nos anos 90 por falta de compra*

dores. Dos três fabricante» de ar-

mai instalados no Vale do Parei*

ba, dois fecharam (Engesi e Orbi*

u)e outra mudou de ramo (Avi*
bráa). No projeto original, caberia

à Avibrás o desenvolvimento do

míssil. Quem acabou tocando o

projeto foi uma empresa de pe*

queno porte, com apenas cinco

anos de vida, a Mectron. Oi do*

nos da Mectron são engenheiros

formados pelo Instituto Tecnoló*

oco da Aeronáutica (ITA) que
ficaram desempregados coma cri-

se da indústria bélica.

A Mectron é a de uma empresa

especializada em equipamentos

computadorizados para a área .

medica e o setor de transportes.

Em parceria com a Escola Paulis-

ta de Medicina, a Mectron inven-

tou um aparelho do tamanho de

um maço de cigarros capaz de

fazer um exame de eletroencefalo*

Slelegado 

enquadra mais

ois por atropelamento
. SÃO PAULO — O farmacêutico

Otoniel Rodrigues do Prado, de 31

(anos, e o fotó^afo Fábio Scatolin,

le 35, foram indiciados ontem por

jo-participação no atropelamento

iue causou a morte de uma família

toteira, sábado á noite, em Vila

(Gustavo, Zona Norte da capital. O

{delegado Ademerval da Silva, do

J39° Distrito Policial, disse que o

farmacêutico emprestou o carro pa-

fa Alex, o atropelador, depois de

(im pedidòfeito pelo fotógrafo. 
"ÇS"

Jois sabiam que ele estava bêbado,

conheciam a região e, portanto,
também contribuíram para o aci-

dente", afirmou o delegado, que en-

quadrou os três por homicídio do-

loso. A pena prevista é de seis a 20

anos de reclusão.

Alex dirigia o carro em alta velo-

cidade pela Rua Itamonte. Ao per-
der o controle, atropelou Giovani

Cardoso Bicalho, Valdeci Rosa do

Vale e a filhinha do casal, Jaqueli-

l ne. Todos morreram no local. No

acidente, outras cinco'pessoas sai-

ram feridas. Alex havia passado o

dia inteiro num churrasco. Ele só

não foi linchado porque uma viatu-

ra da Polícia Militar chegou ao lo-

cal logo depois do acidente. Alex

continua preso no 39° Distrito Poli-

ciai de Vila Gustavo. O farmacêutico

e o fotógrafo vão responder o pro-
cesso em liberdade, porque não fo-

ram autuados em flagrante. O dele-

gado disse que decidiu enquadrar os

três por dolo eventual para abrir um

precedente que acabe com a ünpúni-

dade nos crimes dé trânsito.

REITERAÇÃO DE

CONVITE
A FIAT, continuando atenta em sua política de total respeito ao

Cliente, volta a chamar, uma vez mais, todos os proprietários do

veículo Tipo 1.6 i.e. (importado), que ainda nâo tenham

comparecido a qualquer Concessionária FIAT após o mês de

agosto/96 para efetuar o 
"Recair 

ora em curso, para progra-

mar e marcar imediatamente na Concessionária Fiat de sua preferên-

cia, no Paíé, o atendimento necessário à substituição gratuita das

peças envolvidas na campanha.

Para tanto e visando a seu maior conforto, informamos-lhe que os

referidos serviços poderão ser realizados INCLUSIVE NO SÁBADO,

09/11/96, quando as Concessionárias abaixo discriminadas estarão

trabalhando especialmente para atender a esta finalidade.

Concessionária
Alfacar
Autofácil
Azzurra .¦ t

Brilhauto
Delsul
Dicasa
Duque de Caxias

Eurobarra
Facilauto
Fíhit
Itália Barra

Telefone
264-0393/0435
589-0522
560-1617
596-1000
546-8585
701-1122
671-7997/1217
493-1155

392-5858/5382
714-7212/6762
431-3030

Concessionária
Itavema Rio

ItavemaRio
Jolecar
Milocar
Nova Iguaçu

Paranapuan
Prima Rio

Roma
Vicauto
Vittori

Telefone
581-8400
537-7737
485-3232

359-5151
667-1522/1396
467-1122
332-2020
568-7000
537-7879/4494
502-4694

MARQUE JA COM SEU RECEPCIONISTA

DIA E HORÁRIO PARA SEU ATENDIMENTO.

Registra-se que a insistência da Fiat significa, como sempre, o perma-

nente respeito e atenção ao Cliente Brasileiro, além de rigoroso cumpri-

mento da lei (Lei n° 8.078/90, art. 10, §§ 1 ° e 2o cc art. 26).

Atendimento ao Cliente Fiat: Tel. 0800-991000 — Fax 0800-991001.

FIAT

O melhor caderno de classificados

de automóveis do Rio.

Disparado.
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Fode pagar oom sen cartão de crédito ou na conta telefônica.

Ligue para 516.5000 que o JB vende seu carro

rapidinho. Seu anúncio vai aparecer em 3 posições diferentes

e na Internet durante toda semana através do JB online.

Achei
Perfeito para quem vende. Perfeito para quem compra.

Respeito ao Consumidor
Equipamento original de todo o veículo Fiat -sr

JORNAL DO BRASIL

http://www.jb.oom.br

Pôr ordem de preço, de marca e por ordem alfabética.

Tbdo sábado, no caderno Carro e Moto.
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"Quando vi o reverso abrir, só pude torcer para os colegas e os passageiros. Torci mais qoe
&«,»

a população do Brasil num jogo da Seleção'

Técnico confirma falha mecânica
¦ Inspetor de manutenção depõe e diz cjue

viu reverso do Fokker 100 da TAM abrir

JOSÉ MARIA MAYRINK

SÂO PAULO — O depoimento de

um técnico eletrônico que viu o rever-

so da turbina direita do Fokker 100

abrir durante a decolagem reforça a

hipótese que o avião caiu devido a

uma falha mecânica. O carioca Spér-

cio, Mòntemar da Silveira Carlos, ins-

petor de manutenção da Líder, decla-

rou ontem ao delegado Romeu Tuma

Júnior que o reverso — sistema auxi-

liar de freios— deve ter aberto em

conseqüência de uma pane, porque
um dispositivo de segurança impedi-

ria' que fosse indevidamente aciona-

do pelo comandante.
Mòntemar. que nasceu em Para-

da.de Lucas, no Rio, foi citado na

véspera pelo mecânico Antônio Bue-

no; seu colega na Líder. 
"Nós estava-

mos juntos perto da pista, quando o

Bueno me avisou que o reverso tinha

aberto. Eu olhei e vi que abriu mais

três vezes, fazendo um barulho carac-

teristico. Não sei se voltou a abrir

depois disso, porque o Fokker sumiu

e então eu só vi a fumaça", relatou

ele; após duas horas e meia de depoi-

mento.'"Vendo 
o reverso abrir, previ o

que ia acontecer e só pude ficar tor-

cendo para os colegas e os passagei-
ros do avião", revelou. 

"Naqueles

segundos, torci mais do que a po-

pulação toda do Brasil num jogo da

Seleção."
Segundo Tuma, o depoimento de

Mòntemar foi o mais importante que

a polícia ouviu até agora. O técnico

não acredita na hipótese de interfe-

rência de aparelhos eletrônicos, como

telefone celular, no sistema do rever-

so. O delegado informou, porém, que
vai pedir a quebra de sigilo para aná-

lise de eventuais ligações feitas a bor-

do.

Mòntemar descarta também a

suspeita de que o Fokker 100 usas-..

se peças recondicionadas. Essa in-

formação bate com o depoimento
do piloto de helicóptero Ronaldo
Carvalho, também da Líder, que foi

ouvido pela manhã, e que decolou de

Congonhas no mesmo instante em

que o Fokker subia. 
"Eu estava na

mesma freqüência do avião e ouvi a

conversa dele com a torre", revelou p

piloto; ., •¦•:¦:'•••¦'

Carvalho avisou ao controle de
Congonhas que devia ter caldo um
avião e recebeu ordem'de sobrevoar
o tocai. Depois de dar quatro voltas

sobre o local e confirmar a queda,
se afastou da área de risco. Pelos
seus cálculos, o jato deve ter voado

uns 40 segundos antes da queda.-

Hoje, serão coletadas amostras,

dé sangue de parentes diretos de

Gilberto Alves Júnior, Luiz Rome-

ro, Maria Lima e Flávia Stalti, víti-

mas que ainda não foram reconhe-

cidas pelo IML. O sangue é para

pesquisa de DNA, que comparará

as amostras com as coletadas dos

corpos ainda não reconhecidos.

Missas lembram tragédia
:sÃo paulo — Um culto ecumê-

nico promovido pelo Serviço de

Ecumenismo da Arquidiocese de

São Paulo e três missas — uma na

Escola Estadual Doutor Ângelo

Mendes de Almeida, outra na igreja

dé Moema, mandada celebrar pelos
aeronautas, e a terceira na Rua

Luís Orsini de Castro — marcaram

ontem a passagem do sétimo dia do

acidente com o Fokker 100 da

TÀM, no qual morreram 98 pes-
soas. Ao ato ecumênico, na Igreja

da: Consolação, centro da cidade,

compareceram Etelvina, Noemy e

Maria Cláudia Rolim, respectiva-

mente mãe, mulher e filha do co-

mandante Rolim Adolfo Amaro,

presidente da TAM. A empresa foi

representada pelo vice-presidente,

Luiz Eduardo Falco. Todos evita-

ram entrevistas.

I Na missa realizada pela manhã

no pátio da escola, localizada a 200

metros do local do acidente, foram

homenageados o comandante do

Fokker 100, José Antônio Moreno,

e o professor Marco Antônio Oli-

veira, duas das 98 vítimas do desas-

tre. Os alunos deram tratamento de

herói ao piloto 
— 

que teria evitado

a queda do avião sobre a escola,

onde havia 800 alunos — e ao pro-
fessor.

"Queremos 
que, neste país mar-

cado pela impunidade, todos sejam

ressarcidos para que as feridas se-

jam extirpadas o máximo possível",
disse em seu sermão o padre Tarei-

sio Marques Mesquita, da paróquia
de Nossa Senhora IoÜòm Parto,'

na Zona Leste da cidade. A escolha

do padre foi feita por uma tia dé

Mariângela Gardinalli Moreno,

viúva do comandante, que partici-

pou da celebração.

Ao final da missa, os alunos

cantaram o Hino Nacional, planta-
ram uma árvore, soltaram uma

pomba branca e balões com sêmen-

tes e ofereceram flores e poemas
aos parentes das vítimas. 

"Estamos

muito reconfortados com toda essa

solidariedade. Esperamos que tudo

caminhe bem e que haja justiça de

fato a partir de agora, quando co-

meçaremos a negociar com a TAM

a indenização pela reconstrução da

casa de meus pais", disse Sandra

Maria Oliveira da Mata, irmã do

professor Marco Antônio.

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE FAZENDA

OFERTAS DE TÍTULOS ESTADUAIS

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

DO ESTADODE MATO GROSSO

A Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, autorizada pelo Decreto n° 856,de 16d«

abril de 1996, com base na decisão do Senadofederal. Resolução n°£8, de26de julho de.996e

de conformidade com o que dispóe e Ul 4.660. de 07 de fevereiro de 1984. W»1""""**!.^
Decreto 1 658 de 08 de novembro de 1985. com as mc^;licaç^sinirodujid«MlOT Decretos

1.660. de 08/11/85 e 1.606. de 19/06/89. comunica ás INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS • ao

PÚBLICO EM GERAL que realizará no dia 14 de novembro de 1996, oferta publica de Letra»

Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso— LFTEMT. asaber:

18/11/96

É facultado ás pessoas físicas e jurídica» nào financeiras participarem da oferta de LFTÉ-MT

de que trata este comunicado. Essa participação far-se-á por intermédio de Instituições Integrantes

do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). „.„„„ „„ tmnn
As Instituições Financeiras deverão apresentar suas propostas ao BANCO DO ESTADO

DE MATO GROSSO 8.A., no seguinte local:

Agenciai MAT. Rua Pedro Américo, n° 62, Bairro Vila Buarque. telefone: (011) 223-4611 —

F<1* 
As" 

'opostas 
serio entregues até as 12:00 hs (hora de Brasília) do dia 14/11/96 e deverão

conter, dentre outros, os seguintes dados:
A — O montante da proposta;
B — O prazo dos papéis: -:,-.''„¦
C — O preço unitário com «eis decimais, ,

Na «rfeçáo das proposta* epreaentade», serto eUdaéktos^metmos critério» |i comumente

observadosparaapuraçâodasofertasprimírlaidetllúloaladarato^ „„.., .. .,..,,a. .
O resultado díofetta sara divulgado; pato Seçíodí Mwçato do BEMAT. no dia .14/11/Bft»

as respostas Individuais serio distribuída» diretaiMnte às Matitulçtta» Financeira», por escrito no

Custódia, previsto no MNI-AJ. dwrrndo*. In.trtuW*. W^,^"iiT«TOS?taí22t22L»
parcialmente, promover a atualização de sua» conta» d». (3Í»l«M^»»dia 18/11/96. imptatetivBfrnantB.
implicando a perda do direitoá iqulsiçâo onlocumprknajtoçtoetopotloneste item.

Ciilab*,07<l»nov«it*rode.998 .
VÁLTER ALBANO OA SILVA
Secretário de Estado de Fazenda
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a'viúva do comandante José Animo Moreno, ao lado do pai, na missa de sétimo dia, agradeceua

Viúva do piloto evita acusações
JOSÉ MARIA MAYRINK E ROBER-
TO BASCCHERA

sâo paulo—A viúva do co-

mandante José Antônio Moreno

(piloto do Fokker 100 que caiu no

Jabaquara há uma semana), Ma-

riângela Gardinalli Moreno, pou-

pou ontem a TÀM das suspeitas

levantadas pelo presidente do Sin-

dicato Nacional dos Aeronautas,

Luiz Fernando Collares, queftri-
bui a divulgação de trechos da

gravação da caixa-preta do avião

a uma suposta manobra da em-

presa aérea para jogar sobre o

piloto a culpa pelo acidente.

Mariângela esquivou-se da po-
lêmica em torno do nome do ma-

rido e elogiou a TAM. 
"Ainda 

é

muito cedo para se falar algo so-

bre as causas do acidente e esse

também não é o momento ade-

quado para esse tipo de discussão.

Tudo ainda está muito tumultua-

do", disse a viúva, ao final da

missa rezada na Escola Estadual

Doutor Ângelo Mendes de Almei-

da. 
"Nesse 

momento difícil, te-

mos recebido toda a assistência

por parte da TAM, do sindicato e

manifestações de solidariedade
vindas de todas as partes do país.
Esse apoio nos reconforta."

O maior drama na familia, que
mora no Alto da Moóca, bairro

na zona leste da cidade, é fazer

com que a única filha do casal,

Brenda, de dois anos e meio, su-

pere a falta do pai. A garotinha,

que 
ontem recebeu de uma aluna

da escola uma miniatura de avião,

feita em plástico, não aceita a

morte do comandante Moreno.
"Ela 

pergunta por ele a todo o

momento e, à noite, chama o pai.
Nós dissemos toda a verdade à

Brenda, mas ela pergunta sempre

por que José Antônio morreu e

sente muito a sua falta. Meu ma-

rido a fazia dormir toda noite.

Agora, nós sempre a encontramos

dormindo no chão", contou Ma-

riângela, que conta em casa com a

companhia dos pais, Renato e

Aparecida.

Sobre a convicção dos alunos e

professores da escola de que o

comandante Moreno conseguiu

evitar uma tragédia maior, pou-

pando as vidas de cerca de 800

crianças e funcionários que esta-

vam no prédio às 8h28 de quinta-
feira passada (o momento do aci-

dente), a viúva tem uma explica-

ção: 
"Deus sabia o quanto o meu

marido gostava das crianças e o

empurrou um pouquinho para o

lado ria hora do acidente".

Denúncias — O Sindicato

Nacional dos Aeronautas entre-

gou ontem à comissão que invés-

tiga o acidente do Fokker 100 da

TAM um dossiê de 454 páginas
com mais de 200 denúncias sobre

irregularidades na aviação civil

que comprometem a segurança de

vôo no país. As principais recla-

mações referem-se ao excesso da

jornada de trabalho, escalas de

serviço sem a concessão das folgas

previstas, desobediência ao limite

da duração de vôo e do número

de pousos permitidos.
"A VASP é a recordista, mas

todas as empresas constam do

dossiê", informou o presidente do

sindicato, comandante Luiz Fer-

nando Collares, depois de entre-

gar a documentação ao tenente-

coronel Aloisio Marques da Cu-

nha, presidente da Comissão In-

vestigadora, do Departamento de

Aviação Civil (DAC).

A TAM é acusada, várias ve-

zes, de descumprir as escalas de

folga, ultrapassar as horas de vôo

e o número de pousos diários, e de

utilizar tripulações em quantidade
insuficiente ou não habilitadas a

voar. Em oficio encaminhado ao

diretor-geral do DAC, o Sindica-

to dos Aeronautas comunicou

que um Fokker 100 da empresa

desceu no Aeroporto Santos Du-

mont, no Rio, no dia 4 de abril do

ano passado, sob o comando de

tripulantes sem habilitação para
esse tipo de aparelho.

Um dos diretores do sindicato,

o comissário Osvaldo Rotbande,

que participou da reunião com

oficiais do DAC, afirmou que a

TAM costuma também voar com

combustível no limite. 
"Há seis

meses, denunciamos que, num

dos vôos da companhia, o avião

não teria condição de arremeter

para buscar outra pista, se hou-

vesse problema no aeroporto de

destino", contou.

Riscos de Congonhas já eram conhecidos
GUSTAVO KRIEGER

BRASÍLIA — O Ministério da

Aeronáutica foi alertado em

maio de que o risco de úm aci-

dente grave rio aeroporto de

Congonhas era muito alto. Em

um debate na Câmara dós

Deputados, representantes dos

aeronautas, aeroviàrios e técni-

cos de proteção ao vôo se uni-

ram para avisar ao ministro Le-

lio Lobo sobre os riscos. O dire-

tor do Sindicato dos Trabalha-

dores em Proteção ao Vôo, Ruy

Ciarlini, advertiu na época que
era 

"enorme 
a probabilidade de

colisão de duas aeronaves em

vôo no aeroporto".

Lélió Lobo reconheceu a

existência de problemas, mas

disse que o sistema operado era

suficiente para garantir á segu-

rança dos passageiros. O minis-

tro foi vago para analisar as

causas dos acidentes. Disse que
"no 

caso brasileiro, uma coisa

í que tem influenciado demais em
' 
relação aos acidentes, pelo me-

nos globalmente, é a operação

da aviação geral do país como

um todo". Segundo ele, na avia-

ção brasileira 
"há 

urna indisci-

plina geral e total".

O debate na Câmara entre os

trabalhadores na área de avia-

ção e o ministro foi promovido

pela Comissão de Defesa do

Consumidor. Ironicamente, os

deputados estavam preocupa-'dos 
com os constantes atrasos

nos vôos comerciais. Acabaram

sendo informados de um qua-
dro muito mais grave.

O presidente do Sindicato

dos Aeronautas, Luís Fernando

Collares, denunciou que o Mi-

nistério da Aeronáutica não era
"enérgico" 

na fiscalização da se-

gurança aérea. Ele também disse

que os controladores de tráfego

aéreo são submetidos a jornada
de trabalho longas demais, pre-

judicando a capacidade de ope-

ração.

As denúncias não se limita-

ram ao aeroporto de Congo-

nhas. Ruy Ciarlini, do Sindicato

dos controladores de vôo, disse

que 
"não 

há nenhum controla-

dor de vôo nem mesmo um es-

pecialista em controle de tráfego

aéreo que aprove o aeroporto de

Guarulhos em termos de segu-

rança".

Lélio Lobo reconheceu que
"o 

volume de acidentes na avia-

ção geral no Brasil é muito

grande" e disse que faltam re-

cursos para o aprimoramento

dos equipamentos e pessoal que
trabalha na proteção ao vôo.

Apesar disto, adotou um tora

despreocupado. Segundo ele 
"o

acidente de avião é um negócio

complicado. Cai um aviãpzinho

com dois passageiros na índia e

aparece na televisão. No Brasil,

às vezes estoura um ônibus com

50 passageiros no interior do

Estado e não consegue aparecer

na televisão", disse. Neste deba-

te, cinco meses antes do acidente

do vôo 402 da TAM, o ministro

acrescentou que 
"a 

imprensa faz

sensacionalismo às vezes extre-

mamente grande", transforman-

do em notícia fatos 
"sem 

gravi-

dade" como os casos de aviões

de passageiros que tiveram pro-

blemas de pouso em aeroportos.
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Há 43 anos

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
COMANDO GERAI DE APOK)

TOMADA DE PREÇOS N»0í«/DtRENQ«

O Presidente da Comissão Especial deiltótaçôes. nos termos da Lei n« 8*6** 21

dejunhode1893,!azsaberqueàs 14:00 horasdod«22denpvembfpde1»61na

Sala de Reuniões da Subdiretoria de Estudos e Projetos, situado à Av. Mal. Câmara.

233/403. Castelo, Rio de Janeiro, ser So recebidos os envelopes contendo a documen-

tacáo e a proposta para reforma das Instalações da Dirotona de Engenharia da

Aeronáutica, localizada no Prédio do Mmistôno da Aoronáutca - Rio do Janeiro. O

Edital estará a disposição dos interessados, na Diretoria do Engenharia da Aeronáu-

tiea sito à Av. Mal. Câmara, 233/503 - Castelo, RJ, a partir do dia 06 de novombro de

1996.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1996.

FRANCISCO MOACIR F. MESQUITA - Cel. Eng

Presidente 
da Comissão Especial de Licitações

Achei!
0 melhor caderno de

classificados de automóveis
do Ria Disparada

ligue 516-5000
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O condomínio mais sofisticado do pais.

São 360° de beleza: o cariai da Lagoa dé Marapendi, ápraia da /,

Barra em frente e p azul do céu Completando este cenário. No 
'/.

¦ 
meio disto tudo, o acampo de golfe iluminado do Brasil em 

; ,

um_ ilha repleta de coqueiros. Um Clube Prive com piscina,parque .nfant.l,

2 quadras de tênis ei quadra polivalente, saunà, salões de ginástica, 
'

ciclovias, pista de cooper e tudo mais que você sempre sonhouzConforto,

sofisticação e segurança total. *

MUDE JÀ E VENHA
VIVER NO MELHOR

CONDOMÍNIO FECHADO¦'" ¦ 'do 
miBB£MEntre o vercle do Golf e o azul do mar.

Quem já está morando em Golden Green vive toda essa infra-

^estrutura diariamente. Sua chance de também estar em Golden

' 
Green ainda existe. Torrey Pines e Saint Andrews. É para você se

mudar já,Ou pode optar por Singing Hills, Shandin Hills e Blue Ash. Visite

nosso.stànd e venha morar num lugar que, nem sonhando, você imaginou que

'.. 

pudesse existir. Venha para Golden Green.
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SEGURANÇA, CONFORTO E BELEZA

EM QUALQUER MOMENTO.
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PRONTOS PARA MORAR. ->RQNTÒ PARA MORAR EM 1 ANO.

Edifício SAINT ANDREWS.

Um dos ângulos mais privilegiados do Barra

Golden Green. Apartamentos entre 217 e 225

m- de área privativa com grandes varandas, sala

de jantar, quatro dormitórios, sendo duas

suítes, grande área de serviço e 3 vagas de

garagem demarcadas. .

Edifício TORREY PINES.

Entre o Clube e o Green, o prédio tem 15

andares, mais três apartamentos de cobertura.

Apartamentos de 256 a rtlm1 de área

privativa com vcstíbulo, grandes varandas e

adega. 4 suítes, sendo uma master com dosct e

dois banheiros completos. 4 vagas de garagem

demarcadas .

_-_!*--¦ - fl^_i _9_M

__-Ki_cB
fl-EllHR

________________________

Edifício BLUE ASH.

* 
Localizado entre o Clube e ò Green, o prédio tem í 5- andares c mais

seis apartamentos dè cobl-rtura.; 4 e 3 suítes duplex com 2 suítes com-

pletas, sendo uma master, grandes varandas, área de serviço com

dependências'completas; Três ou duas vagas de garagem demarcadas.

PRONTOS PARA MORAR EM 2 ANOS.

Edifício SHANDIN HILLS.

Centro de terreno. Apenas 10 andares sendo 3

unidades por andar com 301m2, 225m! , 226 nr

de área privativa e três coberturas duplex. 4 suítes

com amplas varandas e com 3 ou 4 vagas

vinculadas.

Edifício SINÜING HILLS.

Apenas 6 andares - um apartamento por

andar- e uma cobertura linear. 1 suítes e uma

áreu privativa de 779 nv com 120 nr de

varandões. Uma suíte master com

aproximadamente 100m!, 2 elosets e

2 banheiros. Sala de ginástica, sauna c ducha,

copa-cozinha e 2 quartos de empregada.

Centro de terreno.
¦ BP^^
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Campo de golfe pronto (foto do local).
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Foto do local.
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Lazer e privacidade num clube só seu.

9 •>!¦ 9l__í_-Í ¦ 1S

Foto do local.

INFORMAÇÕES E VENDAS

Í_A
SÊL. Corretores Autônomos Associados

CREC1 1268 Empresa do Grupo Multiplan

Tels: (021) 433.3377/4333235 - FAX: (021) 433-3393

Rio de Janeiro- RJ

AV. SERNAMBETIBA,5300 DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO

Visite o Show Room local, diariamente,

de 9:00 às 20:00 horas. Tel.: (021) 433. 3377 e 433-3235
Empít-doGnipoMultipUn

EMPREENDEDORES

Multiplan
Bozano, Simonsen
Anglo American



10
QUINTA-FEIRA, 7 DÈ NcJvkivírflb &È]M l)

JORNAL DO BRASIL

conselho EWTor.uL

M. F. DO NASCIMENTO BRITO

WILSON FIGUEIREDO

runfedoMlWI

RMMCAO

MARCELO PONTES MARCELO BERABA

„M amifiiidii

PAULO TOTTI ORIVALDOPEjUN
mmbmxUm

SÉRGIO RICO MONTEIRO
' 

OMsi 
'

EDGAR U9ROA

MMsrAgMlM

A Outra Guerra
jf\ governador Marcello Alencar tocou no

\J nervo da violência ao propugnar ação

Internacional de combate ao grande fluxo

clandestino de armas que abastece, em vários

países do mundo, entre os eles o Brasil, a

criminalidade, especialmente o tráfico de dro-

gas. Em todas as pontas do sistema, quanto

mais se combatem as quadrilhas ou quanto

ínais se apreendem armas pesadas, mais elas

reaparecem, interminável trabalho de Sísifo

que aos poucos torna insuportável a vida nas

cidades.

;," Contatos internacionais, portanto, tais co-

nio os que vêm sendo feitos pelo governo

fluminense, é que poderão abranger a questão

do excesso de armas em poder dfi população.

Mas é ponto pacífico, nesta guerra sem quar-

tel contra a violência, que enquanto não en-

trar em funcionamento o Sistema Nacional de

Controle de Armas, proposto pelo Ministério

da Justiça, às voltas com a lentidão costumei-

rano Congresso, não haverá saída para con-

ter a trama do tráfico de armas.
" 

À falta de guerras convencionais, os gran-

des fabricantes internacionais se voltam espe-

cialmente para os traficantes de drogas. Hoje

em dia, com a escassez de leis federais rígidas,

é fácil adquirir no mercado negro desde fuzil

AR-15 (usado na Guerra do Golfo) até me-

tralhadora Uzi, automáticas alemãs ou metra-

lhadoras americanas. A última das vedetes é o

lança-granadas capaz de parar tanques utili-

zado terça-feira pelos traficantes de drogas no

bairro de Costa Barros contra um patartio

policial. Um dos disparos atingiu a traseira do

veículo, levantando-o a um metro de altura e

jogando os policiais para fora.

Qualquer pessoa pode ter quantas armas,

quiser, de qualquer tipo e calibre. Basta co-

jphecer alguém com acesso à máfia do varejo.

Estas armas, em tempos de crise, são adquiri-

das no mercado negro por até um terço do

valor cobrado nas lojas.

 Um sociólogo que recentemente constatou

que a maioria dos seus amigos se arma na

tentativa de 
"defender a família e o patrimô-

nio" afirmou que ò tráfico de armis é tão

terrível para a sociedade como ò tráfico de

drogas. O Rio é uma cidade fortemente «nua-

da. Às 420 mil armas cadastradas somam-se

800 mil ilegais, encontradas principalmente

nos morros em poder dos traficantes. São,

portanto, 1,2 milhão — número exagerado e

explosivo. (Sào Paulo é pior ainda. Levanta-

mento feito pela PM apontou a existência de 3

milhões de armas sem registro.)

O que fazei? As soluções estão ai à vista,

mas não podem ficar apenas na teoria kgatts-

ta que produz leis afinal tonadas improdutí-

vas por falta de conseqüências práticas. Mas

os pontos básicos são o maior controle nos

aeroportos, portos e fronteiras terrestres do

Rio, fiscalização rigorosa dai lojas credencia-

das, ações para combater quem vende arma-

mentos sem licença e constantes operações

policiais nas favelas (onde os traficantes se

utilizam de crianças para usufruir as benesses

do Estatuto do Menor) e mal da cidade.

Os estados nio podem aer deixados à

deriva pelo governo (Metal. O Sistema Nacio-

nal de Controle de Armas tarda. Contatos

internacionais precisam ser incentivados. O

contrabando aumenta consideravelmente. Ar-

mas apreendidas pela policia fluminense, às

dezenas de milhares no decorrer dos anos,

acumulam-se em dependências policiais à es-

pera de desentrave burocrático para sua dis-

tribuição ou destruição. O porte ilegal de

arma continua a não ser crime inafiançável.

A violência existe e a descrença da popu-

lação nas autoridades é um dos principais

fatores que levam pessoas comuns a se armar.

Os marginais pairam acima de tudo, manipu-

lando a opinião pública, explorando menores

(colocados na linha de frente), corrompendo a

policia, comprando e vendendo armas contra-

bándeadas, aterrorizando a população e desa-

fiando as autoridades a partir de seus nichos

favelizados. Basta.

Prova dos Noves
Era 

esperada a nervosa reação ao provão,

exame nacional que avalia a qualidade do

ensino universitário, já obrigatório este ano

para os formando» em engenharia civil, direi-

to e administração. Ê a famosa união sagrada

j^lo 
"pacto da mediocridade", segundo o

aüal professores fingem que ensinam e alunos

fazem de conta que aprendem.
''„. 

Chegou-se a invocar a Constituição para

preservar a mentira. Estudantes insistindo na

farsa de que o diploma garante competência.

As universidades instigando alunos a recusar

ao poder público o direito de controlar a

qualidade de um serviço decisivo para o futu-

•ro do país.
Para o observador externo a situação é

dramática: a queda da qualidade do ensino no

Brasil é preocupante. O país está mal no

ranking mundial. Ainda assim, sentimentais

teimam em tolerar a ignorância generalizada,

mesmo se custeada com o dinheiro dos impôs-

tüs.

Erro: a sociedade tem o direito de conhe-

cfer (e o dever de enfrentar) o despreparo das

gerações que estarão no comando da nação

no próximo milênio. Ela precisa identificar os

estabelecimentos de ensino com os melhores

professores, pesquisadores e alunos.

Não podemos continuar sendo o país dos

macunaímas que não sabem falar nem escre-

ver. O Brasil da escolinha do professor Rai-

mundo, onde o erro médico é contumaz e o

engenheiro ergue pontes suspeitas. O país que

no início do século invocou a liberdade para

não se vacinar 
"e 

agora invoca a lei para

continuar ignaro.

É inadmissível a leniência com a indústria

da boçalidade assegurada por faculdades de

fim de semana, por deputados comprometidos

com estabelecimentos que traficam canudos,

com pessoas que não querem estudar, compe-

tir, avançar.

O provão sinaliza mudança de percepção

dos problemas do ensino superior. Afirma a

necessidade de uma meritocracia, repudia a

indulgência com a ineficácia, denuncia a irres-

ponsabilidade da ineficiência, cultua a exce-

lência. Se a UNE SÓ aceita o provão se ele não

for assinado é porque sabe que poucos se

sairão bem nessa prova dos noves.

O ranço corporativista, o medo da con-

corrência, a preguiça, a ignorância e o caniba-

lismo social consentido nio compõem um

destino digno do potencial do povo brasileiro.

Pequenas, mas Fortes
Estima-se 

em cerca de 60% a mão-de-obra

brasileira em pequenas e médias empre-

sas. Em países altamente industrializados a

•percentagem não é muito diferente, passando
«dos 50%. Americanos e europeus despertaram

há muito para a importância desse setor. Nos

Estados Unidos o governo chegou a criar um
-órgão 

especial, a Small iusiness Administra-

tion, para incentivar pequenos negócios.

Países eom governos conservadores na

União Européia, ou eom regimes socialistas

(como na França sob o governo Mitterrand)

criaram leis especiais visando a proteger e

estimular o pequeno e o médio empresário.

Há controvérsia sobre a capacidade efetiva de

as pequenas e médias empresas atuarem como

geradoras primárias de emprego e renda, pois

grande parte trabalha na transformação de

produtos ou matérias-primas derivados de

grupos industriais ou de serviços de maior

porte."""' 
Mesmo assim, ninguém questiona que esse

pelotão de frente das economias contribui

com parcelas significativas para o Produto
'Interno 

Bruto: cerca de 40% nos Estados

Unidos, por exemplo. Seu peso é também

importante no comércio exportador, através

de trading-companies.

O grande obstáculo no Brasil ao floresci-

mento da economia formal via pequenas em-

presas é o Uipé dos impostos altos, o emara-

nhado de leis e regulamento» e o custo do

crédito. Acrescente-se a isso a falte de apetite

dos bancos para se especializarem, regionali-

zaretn e funcionarem no crédito comunitário.

Nio é só a questão 
"taxa 

de juros" que faz

a diferença. Curiosamente, em paises que de-

senvolveram laços fortes entre a comunidade e

a casa bancária, a taxa de inadimplência é

baixa. A Harvard Btuinesa ãevkw publicou

extenso estudo sobre bancos comunitários,

mostrando como eles se desenvolveram até em

cidades com altas taxas de criminalidade (De-
troit), e prosperaram estimulando pequenos

negócios.

Esse estudo deveria ser lido e divulgado

no Brasil. Se- o coquetel imposto/excesso de

leis/juros fosse menos drástico, a taxa de mor-

talidade ou fuga das pequenas empresas para

a clandestinide das pequenas empresas não

seria tão grande. A proposta de simplificação

tributária do ministro Pedro Malan, com ali-

quota máxima de 10%, é passo importante

para que o país conheça seu real universo de

pessoas ocupadas. O estímulo à legalização

deve revelar um Brasil que trabalha e que,

com melhor exposição à luz do dia, pode

mudar as estatísticas do desemprego.

PAULO CARUSO

>y }i. . 
". 
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A OPINIÃO DOS LEITORES

Balas perdidas
Ao ler a manchete do JORNAL DO

BRASIL de 6/11/96 noticiando número de

vitimas atingidas por balas perdidas na

última madrugada nó Rio de Janeiro, cha-

mou-me especial atenção a informação de

que o secretário de Segurança teria dito

que 
"balas 

perdidas são fruto da irrespon-

sabilidade de menores ligados ao crime".

De quem, afinal, estamos tentando retirar

a responsabilidade? Da polícia, do gover-

nador, do prefeito ou do Estado em sua

forma mais abrangente e indistinta? Da

sociedade? (...)
Importa é que tais afirmações, se ver-

dadeiras, não impedem que a cada novo

amanhecer sejamos brindados não apenas

pelo sol, mas pela notícia de vítimas mor-

tas por balas perdidas. Àté quando vamos

esperar o agravamento de tal situação?

(...) Parece-me absolutamente impossível

acreditar que as rajadas de metralhadora

que escutei de madrugada, nesta última

noite, provavelmente vindas do Catumbi

— sou moradora de Santa Teresa, na

parte voltada para as zonas Central e

Norte da cidade — sejam disparadas por

menores irresponsáveis ligados ao crime!

(...) Ana Carmen Jara Casco — Rio de

Janeiro.

D

(...) O governador Marcello Alencar

faria bem se cassasse as licenças de co-

mercialização de armas e munições em

todo o estado do Rio de Janeiro, promo-

vendo-se, assim, o início do desarme tão

desejado, para a diminuição das^balas per-

didas. Benedito Passarinho — Sio FWélis

(RJ).

JB
Gostaria de parabenizar o JORNAL

DO BRASIL por seu compromisso com a

verdade, nos mostrando em suas reporta-

gens a realidade de nosso mundo. (...) No

meu trabalho assinam o JORNAL DO

BRASIL, que leio sempre, e dou uma

olhada no JB Online — que interessante!

Parabéns. Jorge José Rama de Souza —

Rio ds Janeiro (Via Internet).

Multas
Foi noticiado que por uma liminar es-

tio suspensas as cobranças de multa na

Linha Vermelha. O motivo seria a contra-

tação, sem Ucitaçao, de uma empresa pri-

vada para a instalação de equipamentos

necessários a detectar o excesso de veloci-

dade. (...) Mesmo sendo irregular a con-

tratação de tal empresa sem licitação — o

que deve ser apurado — o fato não trans-

forma o ato da infração em um ato legal.

Quem excedeu o limite da velocidade deve

pagar a multa. Como sempre, logo procu-

ra-se um jeitinho para transgredir a lei e

ficar impune. Jeaé Reswn Pontes Cardoso

Jr.-Rio de Janeiro.

?
Como usuário da ponte Rio-Niterói

gostaria de saber se a velocidade está sen-

do realmente controlada por radar. Pelo

que vejo não está, pois caminhões que

ocupam as duas pistas da direita trafegam

a mais de lOOkm. No dia 23/10/96 às 9h20

da manhã, dirigia meu automóvel a 80km

(a máxima velocidade permitida ali),

quando fui pressionado pelo ônibus da

companhia Rio Ita n°. RJ 152099 e tive

que acelerar pois o ônibus andava a me-

nos de um metro e meio da traseira do

meu carro. (...) Se as empresas estivessem

recebendo multas, seus motoristas não

abusariam dessa forma. (...) Perlio Shiefer
— Niterói (RJ-Via Internet).

Tenho um cano novíssimo, cujo velo-

címetro indica a possibilidade de que atin-

ja 200km/hora, recurso que jamais usei e

nunca utilizarei. Não sou louco e não há

pressa que justifique correr tanto. (...)

Morador de Niterói, atravesso a ponte

a 80km/hora, e é suficiente. Chego aonde

quero sempre no horário e sem provocar

acidentes. Porém, parece-me que sou um

dos poucos que trafegam a essa velocidade

na Ponte. Até ônibus piscam nervosamen-

te os faróis atrás de mim exigindo passa-

gem. Agora que o piso está mais bem

conservado, os irresponsáveis e malucos

resolveram correr mais ao cruzar a ponte.

Onde estão os radares e as multas pe-

sadas? A única parte sensível dessa gente é

o bolso. Multa neles! (...) Jouaedsoa Cnri-

no — Niterói (RJ-Via Internet).

'______
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Aposentados

Os aposentados da União estão sendo

descontados em 12% dos seus proventos.

Meu marido com 80 anos de idade é víti-

ma dessa sangria. Ora, todos têm suas

despesas programadas dentro de seus ga-

nhos, e se lhes subtraem mais da décima

parte dos seus estipêndios, algo há de

faltar para sua subsistência e para a com- _

pra de medicamentos, pois é sabido que., q

pessoas nessa idade têm problemas de/

saúde e fazem uso continuado de reme- 
'

dios. Com o agravante de que há cerca de -'

dois anos os servidores não são reajusta- °l)

dos em seus salários. O presidente da Re-, -

pública que tanto apregoa amparo à po-

pulação de terceira idade, bem poderia

revogar esse perverso desconto. Todos os

velhinhos o abençoariam. Elza Salazar

Bastos — Rio de Janeiro.

Estrada

No domingo, ao retornar de Araras,

após ter pago R$ 4,76 de pedágio (ida e

volta), eu e minha família fomos vitimas

do descaso e da irresponsabilidade com

que está sendo conduzida a concessão da

estrada Rio/Petrópolis. Uma viagem que,

apesar da chuva intensa, transcorria de

forma segura e rápida, transformou-se nu-

ma sucessão de percalços. Foram três ho-

ras e meia para percorrer cinco quilôme-

tros, em decorrência de uma poça que se

formou no meio da estrada. Apesar do

transtorno, a concessionária não provi-

denciou nenhum sistema de escoamento

da água, nem colocou pessoas para auxi-

liar os motoristas que, temerosos, evita-

vam passar pela poça. Da mesma forma

negligente agiu a Polícia Rodoviária Fe-

deral, que não prestou qualquer ajuda.

(...) Luís Otávio de Alencar — Rio de

Janeiro. '

Cartas para esta seção: Av. Brasil. 500,6o andar.

CEP 20949-900 Rio de Janeiro. RJ. FAX-021-580-3349.

As cartas serão selecionadas para publicação no todo ou

em parte entre as que tiverem assinatura, nome completo

e legivel e endereço que permita confirmação prévia

E-mail Internet. |b(§ ax.apc oig
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LUCIANO MARTINS

O ensino
em questão

Houve 
um tempo, aí pelos anos 50, e apesar das lições de

Anísio Teixeira e seus seguidores, que incluir na agenda

politica programas de ensino básico e da educação em geral
como uma questão social estratégica era considerado uma

posição de 
"direita". Porque isso era visto como uma forma

de escamotear o verdadeiro problema: o da distribuição de

renda. Hoje é fácil constatar como isso foi um equívoco

monumental. O déficit acumulado em matéria de educação—

em todos os níveis — é um dos maiores hanãcaps que hoje o

pais enfrenta. Inclusive no que se refere á distribuição de

renda.. >.< **'¦' ,Z~"Z .*.-,-, •

Os estudos de mobilidade social mostram que a educação é

uma das condições fundamentais para ascensão social, ou

seja, para que os indivíduos mudem para melhor sua posição /

na escala social. Acresce que o novo modo de produzir

gestado pela revolução tecnológica em curso só cria empregos

(e melhores empregos) para quem tenha níveis cada vez

maiores de capacitação profissional. Numa palavra: quem
não souber ler e entender o manual de uma máquina ou

instrumento de trabalho tem chances cada vez mais reduzidas

(te memorar de vida. Para dar uma idéia do drama: no Brasil,

a escolaridade média de um trabalhador na indústria é de três

anos e meio; na Coréia é de 10 anos.

Esse quadro dimensiona a importância social do esforço
emprendido pelo ministro Paulo Renato para vencer o

atraso acumulado em matéria de educação. Dois conjuntos
de medidas merecem destaque especial. O primeiro é o uso
de recursos televisivos para aperfeiçoamento de professores
do ensino básico em mais de 50 mil escolas em todo o pais.
O segundo é o da adoção de métodos de aferição da

_________________ qualidade dos cursos de graduação
no ensino superior.

Essa última parece ser a questão

que está gerando mais polêmica,

pelas distorções acumuladas e as

resistências corporativas que erivok

 ve. As 27 universidades federais

consomem nada menos que 75%

dos recursos federais para educação, embora atendam apenas

a 25% das matrículas. Ou seja, dois terços dos alunos do

ensino superior estão em entidades estaduais, municipais e

sobretudo privadas (estas com mais da metade do total). O

aumento das matrículas no ensino superior pode parecer
impressionante (de menos de 100 mil em 1960 passaram a

cerca de 1,7 milhão hoje), mas isso corresponde a apenas
12,5% da população na faixa de 20 a 24 anos (na Argentina a

percentagem é de 40%).

O ensino superior é afetado por duas enormes distorções:

(a) a gratuidade das universidades públicas as toma demasia-

do caras para o governo, ao 
"mesmo tempo que as universida-

des privadas são caras demais para os alunos; (b) o fetiche do

diploma e sua posse como condição ridícula para o exercício
de algumas profissões (como a de jornalista) implica reserva
de mercado corporativa, cria concentração de alunos em áreas
sem demanda real e a proliferação de cursos sem conteúdo
técnico-profissional. Para não falar nos cursos superiores de
fachada, que se especializaram no rentável negócio de emitir
diplomas. Acresce que as universidades federais estão gastan-
do com pessoal mais de 90% de seus orçamentos, dos quais
40% com inativos, dado o sistema de privilégio para a
aposentadoria de professores.

Em síntese: o pais está gastando muito no ensino superior e
não está formando os técnicos, profissionais e cientistas de

que necessita. Uma das propostas do MEC na matéria é dar
' 

às universidades autonomia com responsabilidade. Aloquem
como quiserem os orçamentos de que dispõem (autonomia),
mas se submetam a algum tipo de avaliação externa sobre a

qualidade do ensino que oferecem (responsabilidade). Não

pode haver nada de mais correto.
Por que então a grita contra esse primeiro (que não será o

único e é até tímido) instrumento de avaliação que passou a ser
chamado de "provão"? A julgar pelo discurso bizantino dos
opositores da reforma só parece haver uma resposta para essa

pergunta. Ela é desagradável, mas tem que ser dita: o ensino
superior parece se ter habituado a uma concepção de autono-
mia que exclui a de responsabilidade por seu desempenho.

O pais gasta muito no
ensino superior e não
forma os profissionais
de que necessita

O relacionamento Brasil-EUA
PAULO TARSO FLECHA DE LIMA •

Terça-feira 

o povo norte-americano

foi às urnas para escolher um terço

de seus senadores, uma nova Câmara

dos Deputados e o presidente dos próxi-
mos quatro anos. Após metes de debate

em qüe cada aspirante a um mandato

eletivo teve a oportunidade de expor sua

visão e suas propostas para o futuro do

pais, coube ao eleitor emitir juízo irre-

corrível. Os caminhos escolhidos pela
voz majoritária emergida das urnas serio

os caminhos que os Estados Unidos per-
correrão até o fundo século.

Uma vez definidos o presidente e elei-

to o novo Congresso, o desafio imediato

é prosseguir no trabalho de aprofunda-

mento das relações bilaterais e explorar

novas áreas de cooperação entre-nossos

países. Ante esse contexto, a questão que
se impõe ao agente diplomático brasilei-

ro está em determinar de que forma e em

que medida se deixam afetar as relações

bilaterais por esse quadro de redefinições

políticas.

Ao buscar responder a essa questão,
minha convicção é de que o relaciona-

mento entre Brasil e Estados Unidos é

hoje balizado por consensos fundamen-

tais cujas linhas gerais transcendem os

aspectos de natureza conjuntural nas

configurações políticas internas de cada

país. A evolução recente do cenário poli-
tico e econômico brasileiro trouxe um

importante ganho de qualidade na nossa

capacidade de ação externa. A democra-

cia consolidada, a retomada do dèsen-

volvimento com estabilidade monetária,

os sinais claros de nosso comprometi-

mento com os direitos humanos e com o

combate às desigualdades sociais são fa-

tores cruciais para que o Brasil seja cada

vez mais percebido como o grande pólo
de estabilidade política e de desenvolvi-

mento econômico do continente.

Esses mesmos fatores fundamentam a

convergência de interesses estratégicos

entre Brasil e Estados Unidos e permiti-
ram, nos últimos dois anos, uma eleva-

ção do patamar do entendimento políti-
co bilateral. Essa convergência genérica
não exclui divergências específicas em

temas do cotidiano bilateral. É natural

que entre paises complexos e com visões

próprias do mundo surjam divergências e

seria pouco razoável que o relaciona-

mento Brasil-Estàdos Unidos fugisse a

essa regra.

7 O grande desafio nesse contexto é o da

administração política do relacionamen-

to bilateral, que precisa evitar que quês-
toes tópicas contaminem o quadro geral.
Para isso, é imperioso que o clima de

entendimento entre os altos escalões de-

cisórios se filtre entre as camadas inter-

medianas da administração de forma a

que a tradução desse entendimento em

medidas concretas não seja refém de ro-

tinas burocráticas estreitas nem de inte-

resses setoriais.

Dificuldades de assegurar essa sinto-

. nia entre escalões decisórios e instâncias

burocráticas operativas geram mal-en-

tendidos e dão margem a que se formem

percepções que colocam em questão a

própria vitalidade da convergência de

interesses gerais. A partir de um certo

ponto, corre-se o risco dá criação do que
se chama de profecias auto-realizáveis,

situação em que, reagindo à percepção
de um relacionamento menos próximo,
os atores públicos e privados acabam

tornando real esses distanciamento.

A perspectiva de que isso venha a

acontecer no relacionamento Brasil-

EUA não pode hoje ser negligenciada e

para evitá-lo é importante que o Brasil

faça ver aos Estados Unidos a nécessida-

de de que gestos claros de alcance políti-
co dêem o sinal da disposição norte-ame-

ricana de conferir dimensão concreta ao

novo patamar de entendimento inaugu-

rado em abril de 1995.

Na área política, por exemplo, tem-se

que, em função de pressões internas e

dificuldades de controlar a demanda do-

mestiça, os Estados Unidos passaram a

atribuir à questão do narcotráfico papel
central em seu relacionamento com a

América do Sul. Nesse quadro, fiel à tese

de que as medidas de combate ao narco-

tráfico exigem firmeza em todos os seus

campos, o Brasil atribui alta prioridade à

obtenção dos EUA de compromisso de

entendimento na área do controle do

contrabando de armas. Nesse campo, o

Brasil entende que o problema das dro-

gas não pode ser objeto de medidas que
não levem em conta as múltiplas dimerí-

soes do problema e que ponham em risco

a continuidade das ações corretivas"è

preventivas que até hoje vêm sendo dè-

senvolvidas dentro da legalidade, em clí-

ma sereno e de respeito mútuo.

. Ainda na área política, um exemplo

ainda mais claro de situação em que às

rotinas burocráticas são obstáculos ao

aprofundamento da cooperação bilateral

é a questão do tratamento concedido aòs

brasileiros nos consulados norte-amerí-

canos no Brasil. São freqüentes os casos

de denúncias de abuso e humilhações

perpretados por funcionários consulares

de baixo escalão sem que haja registro de

medidas corretivas que ponham finTâ

essa situação. _Ji

No campo das relações comerciais, sa-

liento as negociações com vistas à inte-

gração hemisférica, para cujo êxito é im»

penoso que se tenha em mente que 
"a

ALÇA só poderá ser construída sobre a

base da confiança mútua e da preserva-
ção dos interesses essenciais de seus prin-
ripais participantes, como é o caso do

Brasil. Nesse sentido, toda tentativa de

impor ritmos e modalidades de integra;

ção de forma unilateral é contrária aqs
interesses centrais do processo de aproxi-

mação de nossas economias.

Na tentativa de identificar o traço co-

mum a cada um desses problemas que
mencionei, o que identifico é o fato sim-

pies de que todos têm sua solução vincu-

lada à tradução em medidas concretas do

padrão de convergência alcançado em

linhas gerais. O desafio assim é claro e

consiste em trabalhar para que Brasil e

Estados Unidos potencializem os avaii-

ços alcançados nos últimos dois anos e

dêem contornos nítidos ao aprofunda-

mento e à promoção da relação bilateral

num patamar de diálogo político que
corresponda à vocação para o entendi-

mento que os dois paises souberam res-

peitar ao longo de sua história.

* 
Embaixador do Brasil am Washington

A abertura do petróleo
AUGUSTO MARZAGAO*

A 

emenda contitucional que flexibi-

lizou o monopólio estatal do pe-
tróleo no Brasil depende ainda de lei

regulatória em tramitação no Congres-

so. Além do clima de intensa expectati-

va que reina no pais em torno dessa

etapa final, pude testemunhar a mesma

reação em minhas constantes viagens

ao exterior, pois são muitas as empre-

sas estrangeiras interessadas em invés-

tir naquelas atividades petrolíferas que

por enquanto somente a Petrobras po-
de assumir. Como se sabe, a União

mantém o monopólio, mas através de

concessões abre o setor à participação
de concorrentes da empresa estatal

brasileira, com vistas a maximizar os

investimentos e respectivos resultados

na exploração do nosso petróleo.

Ao contrário de resistir a essa con-

corrência, a Petrobras de hoje a vê com

os melhores olhos, pois reconhece que
sozinha não dispõe de recursos finan-

ceiros para atender, no ritmo exigido, à

progressão da demanda interna do

energético, a qual acompanha os saltos

de desenvolvimento econômico do

país. Como disse, com clareza, o presi-
dente da Petrobras, Joel Rennó, 

"todas

as empresas que quiserem vir terão

acesso a todos os segmentos de petró-
leo: exploração, produção, refino, im-

portação, exportação e construção de

terminais. Será uma grande mudança e

um grande avanço no nosso-setor de

energia."

Enquanto não vem a regulamentação

da qual advirá a criação do órgão disci-

plinador das concessões, a Agencia Na-

cional de Petróleo, desvinculada da Pe-

trobrás, esta continua cumprindo o seu

papel da melhor forma possível. Pesqui-

sando as fontes mais autorizadas, desde

logo registrei que este ano a Petrobras

descobriu cinco novos campos de petró-

.leo, em diversas regiões produtoras do

pais, o que assegura a meta de 1 milhão

de barris/dia em 1997 e 1 milhão e 500

mil dentro de três ou quatro anos. Em

atividade exploratória a estatal situa-se

entre as três ou quatro maiores do mun-

do. Enquanto isso, diversificou as suas

fontes de importação, outrora concen-

tradas na área de risco do Golfo Pérsico.

Atualmente, 50% das compras de petró-

_____n__fl __H__b__B__o_Sfl___n
BW____10ra_v

leo no exterior são feitos na América

Latina e na África.

Constatei, ainda, nas minhas pesqui-

sas, que o ano de 1996 foi especialmen-

te positivo para a Petrobras. Por exem-

pio, assinou-se o acordo que dará

eficácia ao projeto de gasoduto Brasil-

Bolívia, transformando finalmente em

realidade a idéia de muitos anos. Em

1998 o gasoduto chegará a São Paulo,

produzindo inicialmente 8 milhões de

metros cúbicos por dia, e a seguir to-

mará o rumo de Porto Alegre.

A lista de iniciativas já deslanchadas

ou em curso inclui a instalação do pólo

gás-quimico do Rio (dentro da área da

Reduc); o projeto Urucu, no Amazonas,

um investimento de 400 milhões de dóla-

res que aumentará a produção de petró-
leo dos anuais 20 mil para 50 mil barris

de petróleo/dia; o projeto de gás, tam-

bém na Região Amazônica, em cuja últi-

ma fase teremos uma produção de 12

milhões de metros cúbicos diários; a

completa ligação por gasoduto entre, p
Ceará e a Bahia, graças à construção dos

trechos que ainda faltam; a readaptação

e a expansão de diversas refinarias, das

quais só a de Mataripe, na Bahia, passa-
rá a processar mais de 200 mil barris

diários; a próxima inauguração do poli-
duto São Paulo-Brasília.

Somente em pesquisa tecnológica a

Petrobras aplica 200 milhões de dólares

por ano, reservando-se 10 milhões para
convênios com universidades.

Os projetos de parceria com empre-

sas privadas, para os mais diversos fins,

já passaram de 200 e envolvem 10 bi-

. Ihões de dólares. Muitos deles (nas
áreas da petroquímica, de armazena-

mento, de termo-eletricidade etc.) não

precisam esperar a lei regulatória da

emenda constitucional n° 9; outros fi-

carão aguardando esse sinal verde.

Como se vê, a abertura do setor de

petróleo no Brasil encontra um clima

especialmente propício. Em seus 43

anos de existência e de lutas, a Petro-

brás criou condições que só facilitam o

ingresso da cooperação privada, nacio-

nal e estrangeira, quer atuando isola-

damente ou associando-se à nossa ex-

periente e bem-sucedida estatal. Basta

lembrar que a Petrobras é hoje líder

mundial na tecnologia de exploração

petrolífera em águas profundas e quejse
tornou uma exportadora de inovações

tecnológicas nesse campo da energia.

Não se alegue que a Petrobras não

tem know-how do livre mercado. Atra-

vés da BR-Distribuidora, sempre com-

petiu na distribuição interna de deriva-

dos e é a maior do setor, e há 20 anos, a

sua subsidiária Braspetro participa de

atividades petrolíferas em diversos pai-
ses. 

"A 
idéia de que a companhia não

gosta de competir" — afirma Joel Ren-

nó — "será totalmente desmistifica-

da".

Que venha logo a regulamentação da

quebra do monopólio — diremos nós
— 

para que as urgências do interesse

nacional na matéria não sofram mais

qualquer atraso. Quanto aos concor-

rentes estrangeiros, mesmo as poderô-
sas multinacionais do petróleo, não há

nada a temer. Como se vê, e como

dizem os espanhóis, 
"que 

vengan lòs

toros".
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Estudante
¦ Menor que cortou pênis do namorado é
salva e comerciante reage bem a reimplante

capixaba
i5, ,,i . ..... rv' ¦¦-5 -""-'yy ¦ - .8..; ¦.-.-.-

tenta o suicídio
- - 

'¦ ¦ 
' ,u'i

Cwanpola,MO — Mlehsl Filho

j A menor J.G.G.S — que déce-

pou o pênis do comerciante João
Carlos Mattos de Faria na terça-
feira — tentou o suicidio na ma-
dnígada de ontem. Ela foi salva

por um monitor da prisão especial
onde está detida, quando tentava
se enforcar com um lençol, que
havia sido levado pela família.
Foi então transferida para uma
clinica particular, Sameg, atendi-
da por um clínico e retornou em
seguida à Unidade de Internação
Provisória, da Secretaria estadual
de Justiça e Cidadania, no muni-
cipio de Caríacica, na Grande Vi-
tória.

Em Sào Paulo, evolui bem o

quadro clínico do comerciante
João Carlos Mattos de Farias, de
27 anos, submetido anteontem à
cirurgia de reimplante de pênis no ,
ÍHòspital Nove de Julho. "O 

pós-'operatório 
evolui bem e o pacien-

;te até apresentou uma ereção es-

po&tânea na parte do pênis não
decepada", disse o médico urolo-

gista Nelson Forjaz Júnior, sobre
os;2 centímetros de pênis que so-
braram do corte. "Esse resultado
dá alguma segurança de que ele
vai se recuperar", afirmou.

j Segundo o cirugião vascular da
¦equipe, Aldo Ferronato, a ereção
'indica que passa sangue suficiente
no local seccionado. Os 8 centí-
•metros de pênis cortados, que
chegaram a São Paulo numa cai-
xa de isopor, apresentaram boa

i reação à microcirurgia. Segundo

jos médicos, a cor do pênis evolui
de um "pálido cadavérico", an-

jteontem, para um "róseo vivo",
'após a operação.

Um exame de ultrassonograíia
! vascular mostrou que há circula-

jção sangüinea dentro do pênis.
I Farias está internado num quarto

jdo hospital, e toma tranqüilizan-

ites, antibióticos e anticoagulantes
•para se recuperar. "Ele está calmo

le apenas preocupado com o.retor-

no de suas atividades sexual e uri-
nária", diz o médico Ferronato.
Só no domingo os médicos pode-
rão afirmar se o pênis recuperará
ou não as funções sexuais.

O advogado da menor, José
Maria Ramos Gagno, está ten-
tando transferir a sua cliente para
uma clínica de desintoxicação,
apesar de afirmar que ela "padece

apenas de doença mental". O re-
curso — enviado à juíza Isabella
Rossi Naumaan, do Juizado da
Infância e Juventude do munici-

pio da Serra, Grande Vitória, Es-

pirito Santo — pede que J.G.G.S,
de,17 anos, seja internada na Clí-
nica São Lucas. Quando tinha 13
anos, a menor esteve internada,

por um mês, no mesmo local, pa-
ra desintoxicação medicamento-
sa. Em 1994, voltou a ser interna-
da, dessa vez na Clinica Renascer,
em Serra, como dependente qui-
mica, mas fugiu. O advogado ne-

ga que sua cliente seja viciada.
"Ela tem problemas psicológicos,
mas não sou psiquiatra para ava-
liar quais são", argumenta ela a
favor da internação. Ainda on-
tem, o Ministério Publico instau-
rou inquérito para apurar a fre-

qüência de menores a motéis.
A mãe da menor, Malvina Ma-

ria Gomes Savitch, está revoltada
com a imprensa. "São uns abu-
três", disse ela, que ficou aborre-
cida ao ver a foto de sua outra
filha publicada nos jornais. Ela

garantiu que J.G.G.S. tinha 
"um

bom relacionamento com o na-

morado e o que aconteceu foi

uma fatalidade". Ela disse que o

namorado tratava muito bem sua

filha e "freqüentava a nossa casa

em datas importantes, como Na-

tal, Ano Novo e aniversários. Eles

viveram juntos por seis meses me-

ses e se separaram a dois. Mas

Carlos chegou a planejar o casa-

mento. A lua de mel seria no Ca-

ribe."
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Patrícia Renata, mãe da pequena Cintia (na moldura), dt que a terra è "muito 
pura" para abrigar o assassino de sua filha, Luís Carlos Lacerda])

Carangola quer queimar cadáver de estuprador
Aparecida Correia da Silva, de 5J
anos. "Parecia 

que estava possuído
pelo demônio", completa. Antes de
estuprar a menina, Luís Carlos maj
tou-a com várias pedradas. ?

O que mais revolta a população
é o fato de o assassino ter continua,-
do agindo normalmente, como se
nada tivesse acontecido. Após o cri;
me, ele foi a um clube, assistiu a
uma partida de futebol, bebeu cerj
veja num bar, passou em sua casa,
dormiu um pouco e ainda foi a uni
forró, onde ficou até de manhã. n

Luís Carlos só foi preso no doj
mingo, depois que vários morado,-
res de Carangola confirmaram tê-ló
visto na companhia de Cintia.

MARCELO MOREIRA

CARANGOLA, MO—Cinco dias
após o estupro e a morte de Cintia
Renata Rodrigues de Jesus, de 9
anos, a cidade de Carangola, na
Zona da Mata mineira, ainda vive
em clima de tensão. Embora o cri-
minoso, Luís Carlos Lacerda, de 28
anos, tenha sido morto a pancadas
pelos outros presos da delegacia lo-
cal, a população respira ódio.'

Os habitantes da pacata cidade
ameaçam invadir o cemitério, com

a firme intenção de desenterrar o

corpo do assassino e incendiá-lo em

praça pública. Para evitar a invasão

do cemitério, a Polícia Militar da

cidade está de guarda na porta
principal."A terra é muito pura para ter
dentro dela um monstro como es-
te!", disse ontem Patrícia Renata
Rodrigues de Oliveira, de 24 anos,
mãe da menina morta.

Para ser enterrado, o corpo do
estuprador Luís Carlos Lacerda,
conhecido como Leão, teve que sair
sob escolta da delegacia, que havia
sido cercada por centenas de mora-
dores. Para driblar a fúria da popu-
lação, os policiais chegaram a dizer

que ele havia sido transferido para
Muriaé, a 100 quilômetros de Ca-
rangola.

Ainda ontem, o matagal onde o

corpo da menina foi encontrado —

no morro que divide os bairros de
Eldorado e Aeroporto—era visita-
do por dezenas de pessoas chocadas
com o crime. "Moro aqui há SS
anos e nunca tinha visto isso. No
máximo, havia briga de bêbados",
comenta o lavrador Sebastião José
da Silva, de 60 anos.

Os moradores da Rua Amazo-
nas, no bairro do Aeroporto, onde
a pequena Cintia morava, passam a
maior parte do tempo fora de suas
casas, falando sobre a própria insa-
tisfação com o desfecho do caso.
"O criminoso vivia drogado, mas

jamais imaginamos que ele pudesse
fazer uma coisa dessas", diz Maria

i
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USE O SEU

BANERJ VISA

E FAÇA A FESTA

AVISO Dl LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N* 019/96

A Companhia de DseenvohHfliemo di fl»
vinculada èSecretaria do Ptanr "¦
Lázato. 203. Federação, nesta

wofvimamo da Rédito I
o Planejamento. CJncie
. neste Capital, toma pú

„.„.ia de Salvador - CONDER. empresa pública
._ a Tecnoloaie — SCPLANTEC. com tade na Colma de Sáo

público queíeelaara TOMADA DE PREÇOS rt° 019/96 no

WdTdíian^Wli^fc^OOl^no^
... Uri Federal n° 8.W6793, no que nio me for ccfiBário a *et taadualn. 4.660/86 e as ellereç&es

introduiidas oela Lei n° 6 321 /91. na Lai Federal n° 9.069/96 • a Medide Provisória n° 1.488-16 de 02 de

JULHO EM SALVADOR-BA SOB O REGIME OE EMPREITAOA POR PREÇO GLOBAL O Editaestaráli

disposição doe interessados na COPEL. epert» do dia M da-nemnbiada M6. no horário das 1300 à.

IftOO horas. Comiisio: Portaria n* 063/8ÍSalvador. 06 de novembro de 1996 
mi/UM!ll>i

(a.) ANA MARIA DE ASSIS ESPMOtA (a.) SÔNIA MARIA FONTES MOREIRA

Presidente da Comissão Dlratofa-Prealdente

DA PROVIDENCIA

Aproveite as ofertas da XXXVI Feira da Providência para
acumular mais pontos no BV PLUS,

o Programa de Bonificação do Cartão Banerj Visa.

3^0 BV PLUS seus pontos valem turismo e lazer em cidades

que são verdadeiros cartões-postais, além dé descontos

imediatos independente da sua pontuação.

O Banerj Visa é o único Cartão de Crédito que ó

Cartão de Descontos, Cartão de Bônus e Cartão-Postal.
Tudo o que você sempre quis, num só Cartão.

Utilize o seu Banerj Visa na XXXVI Feira da Providência,
a grande festa do Rio.
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AVISO DE IMPUGNAÇÀO
CONCORRÊNCIA AA/QE-JUR-OS/96

O BNDES comunica aos lidtants* da CONCORRÊNCIA AA/GEJUR-05/96 que o

Hcitanla Rubsns Andrad» Rocha Interpôs recurso administrativo em face do

resultado do julgamento daa proposta» relativas ao Hem 2.1 - terreno urbano, do

SHI/N, ÕJ 07, conjunto 05, lote 12 e o Ncttanto João Carlos Aj^w interpôs recurso

administrativo em face do julgamento daa propostas relativas ao item 2.12-terreno

urbano, no SHI/N, QL 12. conjunto 04, lote 13. Oa recursos estão à disposição dos

interessados para consulta, das 15h as 17h30, no setor Bancário Sul, Conj. 1 -

Bloco E, 12* andar, Brasflia-DF. O prazo para impugnaçào e de 5 (cinco) dias úteis

a contar da data desta publicação.

Rio de Janeira, 06 d« novembro de 1996. Carmen Lúcia Nogueira Simeone,

Gerente Jurídico da Área de Administração.
¦••¦¦•• I

RiOCENTRO - 7 a 10 de Novembro - 12h às 23h

Na agência Banerj na Feira da Providência você faz saques

no seu Banerj Visa ou na sua conta corrente, depósitos, tem acesso ao saldo

e extrato da sua conta corrente e encontra toda a linha

de serviços e investimentos à sua disposição.

MMOTÉMO DOS TMUNMRfES

: REDE FHWMÁHA FEDERAL SA
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C.G.C 33.613.332/0001-09

AVISO
CONCORRÊNCIA 012/COLIC/96

A REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A — RFFSA torna públi-
co a quantos possa interessar que serão recebidas propostas para
Fornecimento de Gasolina. Álcool e Óleo Diesel, para abasteci-

mento dosvelculos rodoviários.da Administração Geral.

Esta Licitação reger-se-á pela Lei n° 8.666 de 21 de junho de

1993. publicada no DOU em 22 de junho de 1993. e suas

alterações.
O tipo de Licitação é ò de menor preço.
As propostas deverão ser entregues às 10:00 horas do dia 11

de dezembro de 1996 nasala 363 — 3o andar, situada na Praça

Procópio Ferreira. n° 86, Centro-RJ.
O Edital estará à disposição dos interessados, no endereço

acima citado, nos horários de 09:00 às 11:00 horas e 14:00 às

16:00 horas. Os esclarecimentos sobre o Edital serão obtidos

preferencialmente até o dia 02 de dezembro de 1996. Infor-

mações poderão ser obtidas pelo telefone (021) 291-2185.

ramal 2115 ou por meio do Telefax (021) 233-3040. no

mesmo horário acima estabelecido.

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 1996

ÇQORDENADORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS — COLIC

Família não

lamenta morte
Filho do meio de uma familiji

de 10 irmãos, Luís Carlos era cofl-
siderado o único que não deu,'cgjj-
to. Nào tinha emprego fixo e vivia
às voltas com a polícia. Luís Car-
los foi preso várias vezes por por,-
te e uso de drogas, mas os irmãos
conseguiam soltá-lo.

Segundo sua mulher, Lúci^
Cristina Santos Brandão Lacerda,,
28 anos, nos primeiros anosdç
casamento ele era uma pessoa do-
cil e gentil. Há dois anos, Luís
Carlos tinha sido preso porqif
discutiu com um policial que r*

provara sua maneira de brinca
com seu filho. Ele atirava para a
alto e o agarrava antes que caíssi

Luis Carlos gostava tambétt
de cachorros: estava com dos

quando levou Cintia. Um era jp
buldogue que ganhou depois dt
ter matado o cavalo de um piai-
tador de café. Gostava de cois^

que ele mesmo dizia ser do demo>
nio. No dia do crime, passou à
manhã bebendo cachaça e comeif'
do comigo-ninguém-pode, um*

planta venenosa. I
A execução de Luis Carlos nàt)

foi lamentada. Até a mulher e a
irmã acham que o melhor destini)

para ele era mesmo a morte. "»

um policial me desse um revolvei,
eu mesmo daria um tiro nelei
disse sua irmã Joana Darque, 33
anos, empregada de uma pizzi-
ria. S

Luís Carlos era casado há oi»
anos com Lúcia Cristina e tin»
um casal de filhos. "0 mais vel»
tem oito e o outro dois anos. Niq>
estou deixando eles saírem na rua

porque ouvi boatos de que está»

querendo fazer com meus filhos f
mesma coisa", disse. Há dois m»}-
ses Lúcia e Luís Carlos estava*
separados. "Larguei ele por causa
da cachaça. No dia do crime ef:
esteve em minha casa bêbado e b
mandei embora", contou. I

Ontem, os alunos Escola Estu-
dual Jonas Farias de Castro, onde
Cintia cursava a 2a série, rezaram
o Pui Nosso no pátio. 

"Ela erà
uma das meninas mais bonitas dá
turma", comentou sua professora
Márcia Teresa, 32 anos. "No anb

passado ela foi reprovada e chq-
rou muito. Este ano ela estava
toda contente porque estava com
notas boas e iria passar de anoí,
disse a màe. Patrícia.
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Amigos oferecem ajuda a Reinaldo
¦ Jogador recebe
oferta de emprego
e de tratamento

POR FAB1ANO LANA

BELO HORIZONTE — O indt-

ciaraento do ex-jogador de fute-

boi Reinaldo, por tráfico de dro-

M% associação para realização

fecrime, acabou surpreendendo

amigos e despertando a solidarie-

§sde. O treinador Telê Santana,

flüe lançou Reinaldo no futebol

profissional pelo Atlético Minei-

to, arrisca uma explicação e tem

Bperanças na recuperação do jo-

|ador. 
"Quando o jogador pára,

(de não tem como manter o niveí

|e vida e degringola. Gostaria de

ler Reinaldo bem." Telê acredita

|ue, se não fossem as contusões,

Reinaldo estaria jogando bem até

Boje. 
"Ele 

era um espetáculo,

nuito inteligente, de boa família e

le boa índole. O problema é que,

guando 
se fica famoso, aparecem

|s 
falsos amigos, que só querem

•è aproveitar."
* Vários colegas, como o compa-

àro do Atlético Toninho Cere-

leram telefonemas de solieda-

ade a Reinaldo. O jogador
x\x mas recusou as ajudas

dizendo que estava bem. O presi-
dente do Atlético, Paulo Curi,

chegou a oferecer tratamento em

uma clinica de dependentes de

droga. Curi também prometeu
um emprego de professor nas es-

Bolinhas do Atlético.
31 Fora do futebol, o ex-jogador

Jjassou por uma polêmica incur-

são na política. Ele se elegeu

ãeputado estadual em 1990 pelo
PT. Seu mandato foi marcado por

f)ouca assiduidade. Em 740 ses-

&es ordinárias, só participou de

296. Além disso, apresentou pou-'cos 
projetos de lei e brigou algu-

mas vezes com o partido. Em

Í994, não se reelegeu. Curiosa-

mente, ele sempre se destacou nos

campos por suas posições políti-
ifas:- Era um crítico feroz da dita-

Oura e dos movimentos militares.

Sua atuação como deputado,

entretanto, rende elogios de pes-
soas envolvidas com a cultura em
Minas. O compositor Lô Borges

lembra que Reinaldo sempre o

convidou para apresentações e

ajudou músicos iniciantes a lançar

oiscos. 
"Eu 

acho lamentável ele
"ficar 

exposto a esse tipo de coisa.

Isso tinha que parar no âmbito da
¦Justiça."
"1 

O advogado Sérgio Pereira dis-
síe que não há dúvidas de que
feihaldo será inocentado: 

"Va-

mps comprovar a sua inocência.
-Ele 

não faz uso de drogas. Se
tosse culpado jamais iria a uma'fléjégacia 

desacompanhado."

A ARMA DO

CIDADÃO PODE

SER ACIONADA

24 HORAS

POR DIA.

MM

253-1177
AARMa\DO

CIDADÃO

¦NTRaTVISTA/Reinaldo

¦ 
BELO HORIZONTE^ Será

que Reinaldo se transformou

num Maradona mineiro? Se depender

do próprio jogador, tudo o que ocorreu

nos últimos dias não passa de um gran-

de mal-entendido. Ontem, durante uma

tumultuada entrevista em suacobertu-

ra.no bairro Funcionários, o ex-cra-

que do Galo tentou desmentir seu en-

volvimento com drogas, que já havia

admitido no depoimento à policia.

Na entrevista, o ex-jogador chegou a

entrar em contradições. Em certo mo-

mento, por exemplo, afirmou que o tra-

ficante Wahenci Montanari não era seu

amigo, mas logo depois voltou atrás.

Abatido, Reinaldo afirmou que foi

coagido a confessar-se culpado pelos

próprios policiais da Delegacia de Re-

pressão a Tóxicos e Entorpecentes, on-

de depôs na sexta-feira. No entanto, o

delegado que conduz o caso, Marcelo

Machado, é considerado, por seuspa-

res, um profissional respeitável.

O ex-jogador também contestou as

acusações do amigo Montanari, que

garantiu ser um fornecedor da cocaína

que Reinaldo utiliza. Montanari sus-

lenta que o ex-craque do Atlético mi-

neiro emprestava seu carro para o tráfi-

co e, em contrapartida, ganhava peque-

nas quantidades da droga. Dois outros

traficantes envolvidos estão presos.

É verdade que você confessou na delegacia

que é viciado em drogas há três anos?

O ambiente da delegacia é muito cons-

trangedor e eu fui tomado de surpresa. No

momento em que cheguei lá, já fui tachado

como traficante. Fiquei logo perturbado. Só

agora, mais. tranqüilo, posso dizer que não

tenho envolvimento com tráfico, muito me-

nos sou dependente. Eu nunca usei drogas!

O traficante Valtend Montanari diz que é

seu amigo e que trazia drogas para você.
Montanari nunca me trouxe drogas. E eu

não sou amigo dele, apenas conhecido.
Porque então emprestou o carro para de?
Emprestei o carro para ele levar a família

em Riacho e ele não voltou no tempo certo.

Quando cheguei em casa, à noite, não perce-
bi que o carro não estava. Só depois que vim

saber que o carro estava apreendido. Já

"Eu nunca usei drogas!"
Balo Horlzonta — Waldamar Sabino
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tinha emprestado o carro a ele como já
emprestei a vários amigos. Não sabia que o

Valtenci tinha envolvimento com tráfico.
—Se «Justiça pedir um exame você faz?

Faço o exame. Estou à disposição da

Justiça. Esse mal-entendido é que está me

incomodando bastante.
Como foi sua conversa com o advogado

apôs o depoimento na sexta-feira? Em que ele

te orientou?
Eu agi da maneira que tenho de agir. Não

tenho envolvimento. Fui surpreendido. Meu

grande erro foi ter ido à delegacia desacom-

panhado. Fiquei em situação muito difícil.

Chegaram a me falar que éu estava envolvi-

do em latrocínio. Fiquei muito perturbado e

acabei admitindo tudo ali. Fui lá apenas

para buscar meu carro é fui quase preso
como traficante. Agi de boa fé.
—O delegado garante que você confessou que

faz uso de cocaína.
Não. O delegado tinha falado que o

senhor Valtenci me acusou que eu faria uso.

Mas eu disse não ter conhecimento disto. Eu

não admiti que usava cocaína com eles. Na

hora de assinar eu nem conferi o depoimen-

to. Queria ir embora.
Mas está escrito nos autos que você utiliza

drogas?
Como disse, o depoimento foi muito

"intervalado".

É verdade que você nio está com uma boa

situação finaceira?
Eu tenho uma vida tranqüila que me

permite que eu fique sem fazer alguma coisa.

Meu patrimônio imobiliário me dá estabili-

dade. Estou fazendo empreendimentos, te-

nho meu carro e tenho outros apartamen-

tos.
O que você acha de sua situação ser

comparada à de Garrinhcha?
Eu fico até orgulhoso. Garrincha era um

grande jogador. Mas eu não sei da condição

financeira em que ele morreu.
Você acha que a policia está fazendo uso

de seu nome?
Eu sou uma pessoa pública. Claro que

todo mundo tem interesse. Eles estão exage-

rando. Na verdade, eu não tenho envolvi-

mento em formação de quadrilha.
Como você está depois disso tudo?

Eu estou tranqüilo. Somente incomodado

e nervoso com essa situação que é muito

desagradável.
Por que entio você está envolvido nisso?
Estou tranqüilo que não vou ser conde-

nado. Emprestei o carro para um amigo e

acabei envolvido em toda essa confusão. Eu

não sabia para onde ele iria.

NAO PERCA!

V FESTA DO REI DO GADO
Itcsboras - RJ * Niterói - Manilha (altura do

Olodum
Gerasamba
Bamda Mel

Show da Xuxa

Só Pra Contrariar Leandro & Leonardo
Negritude Jr. Chitãozinho & Xororó
Fundo de Quintal Zezé Di Camargo & Luciano

Parque de Diversões - Show Pirotécnico ¦ Mini Shopping • Praça de Alimentação • Rainha do Rodeio - Baile Country

MUNDiALiTO DE RODEIO
Apresentação Asa Branca

Sunshine

MAIORÍS INFORMAÇÕES:

M SARAIVA
IMIhlll IIIAdl

(021)233-6231
http://www.msaraiva.com
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^J^Str^ttonososticImton estadual do Arkansas. o estado natal do presidente

0 presidente das mulheres
¦ Voto feminino foi dedsiyopar^vitória
de Clinton, que terá um Congresso hostil

ELEIÇÕES

EUA

IFLAVIA SEKLES

Correspondente

I WASHINGTON

^William Jef-
(erson Clinton foi
reeleito presiden-
te dos Estados
Unidos com
ÍI9,2% dos votos
é maioria em 31
estados mais o
Distrito de Columbia, uma ava-
lanche no Colégio Eleitoral: 379
votos contra 159 para o candidato
da oposição, o republicano Ro-
bert Dole (40,8% do voto popu-
lar) e zero para Ross Perot (8,5%
Üo voto popular). O contingente
eleitoral mais importante, que de-
terminou a vitória do democrata
Clinton, foram as mulheres, e o
assunto mais importante, na deci-
são dos eleitores, a economia.

V.tiA vitória de Clinton veio
acompanhada de duas derrotas,
uma política e outra para a demo-
Meia. A Câmara de Deputados e
o Senado permanecerão sob con-
trole dos republicanos, e apenas
49% dos eleitores exerceram seu
direito. Até essa semana, a pior
participação numa eleição presi-
dencial havia sido registrada em
1924, quando apenas 48% dos
eleitores votaram.

!• A eleição foi a última de Bill
.Clinton. Se nenhuma das investi-

gaçòes sobre os escândalos que o

SrfVolvem — como Whitewater e

^financiamento da campanha — o
atingir diretamente, Clinton sairá
*la Casa Branca em 20 de janeiro
;do-ano 2001 com apenas 54 anos.*È 

essencial para Clinton criar um
•centro vital na política americana,
um consenso entre a Casa Branca"è 

ó Congresso que permita o mo-
vimento para o futuro, e não um
congestionamento político, uma

'batalha sem fim de vetos e bio-

queios de propostas.
•¦ "Agora temos uma ponte a
construir", disse Clinton em seu
discurso de vitória em Little
Rock, a capital do Arkansas, seu
estado natal e do qual foi duas
Vezes governador. 

"Está na hora
.de colocar a política de lado e nos
unirmos para trabalhar pelo futu-

"ro da América (...) O povo ameri-
,pano dividiu o governo, está nos
mandando um recado — vamos

^atingir nossos desafios, colocar a

; política da divisão de lado e cons-
truir juntos a comunidade ameri-
cana."

Segundo o jornal the Was-,
hington Post, Clinton quer jer 0
lembrado como o presidente da
educação, assim como era conhe- ,
cido quando era governador de
Arkansas. O;presidente acredita

que a ponte para o século 21 é
feita do investimento no treina-
mento da força de trabalho, na

garantia que todos os americanos
de 8 anos sejam capazes de ler e
na conexão das salas.de aula à
Internet. Mas Clinton terá várias
armadilhas em seu caminho.
Além das investigações prepara-
das pelo Congresso dominado pe-
Ia oposição, seu maior desafio em

potencial será a política externa:
da Bósnia ao Haiti, do Oriente
Médio à China, várias crises po-
dem explodir nos próximos qua-
tro anos.

Clinton voltou a Washington
ontem para uma celebração na
Casa Branca e sua primeira crise

pós-eleitoral: a demissão de vários
membros do Gabinete, determi-
nados a usar a oportunidade da
transição para buscar vidas mais
calmas com menos controvérsia.
Na celebração, no entanto, Clin-
ton mostrou humor e honrou
aqueles que trabalham pára ele e
apoiaram sua reeleição: "Vocês

provaram que nós podemos gal-
vanizar o eleitorado, melhorar a
economia, investir na educação,
reduzir o crime e as tensões so-
ciais que emergem no horizonte
cultural."

Dole, que se aposentou do Se-
nado para se dedicar à campanha
contra Clinton, acordou ontem
desempregado, "o 

primeiro dia da
minha vida em que eu não terei o

que fazer". "Dói 
perder uma elei-

ção, mas o importante é ficar en-
volvido,, lutando uma. boa luta",
disse. "Eu ainda sou o homem
mais otimista da América."

Os 8 milhões de votos registra-
dos a favor do candidato dó Par-
tido da Reformai, Ross Perot —

menos da metade do que ele rece-
beu em 1992, são o suficiente para
garantir que o bilionário texano
continuará fazendo parte do ce-
nário político americano nos pró-
ximos quatro anos, exigindo re-
formas.

Mas os principais problemas
de Clinton se chamam Newt Gin-

grich, o presidente da Câmara, e
Trent Lott, lider da maioria repu-
blicana no Senado, ambos sulistas
e conservadores.

Ministros que
saem são seis

. WASHINGTON — Bill Clinton

desembarcou em Washington on-
. tem à tarde com um prato cheio: no

primeiro dia depois de sua reelei-

ção, seis ministros anunciaram, di-
retamente ou através de assessores, ,
que vão deixar o governo: o Depar-
tamento de Estado confirmou que
Warren Christopher deixará o car-

go de secretário no final do ano e o .
Departamento de Defesa que; seu
titular, William Perry, também co-
municou ao presidente que preten-
de sair nos próximos meses. O De-

partamènto do Comércio perderá o
secretário Mickey Kantor e possí-
velmente Janet Reno, a promotora
que comanda o Departamento de
Justiça, também estava pronta para
voltar à Flórida. E.a secretária de
Energia, Hazel 0'Leary, também
engrossou a fileira de saidas.

Não é anormal uma mudança de

gabinete entre duas administrações
do mesmo presidente — e muitas
das demissões antecipadas ontem já
eram esperadas. O trabalho no
mais alto escalão da política ameri-

Washington —AP

';'¦ WÊÊm^Lw!^^'- ¦ <¦

Bósnia mas não no Oriente Médio

cana deixa qualquer um desgasta-
do. Até George Stephanopoulus, o

jovem e fiel assessor do presidente
que se transformou no rosto da
imaturidade nos primeiros dois

. anos do'governo Clinton, está de
malas prontas.

Será prioridade do presidente
encontrar substitutos nas próximas
semanas para suavizar a transição e
não perder metade do próximo ano
em batalhas com o congresso repu-
blicano sobre a viabilidade de seus
indicados. Antes de tudo, Clinton

pretende não repetir os erros come-
tidos no início do primeiro gover-
no. ^quando vários nomeados ti-
nham esqueletos vergonhosos es-
condidos no armário.

Antes de tudo, o presidente pre-
cisa de um substituto para o chefe
da Casa Civjl, Leon Panetta, cuja
saída será formalmente anunciada
nos próximos dias. Secretários
aparte, Panetta é a única peça es-
sencial ao funcionamento da Casa
Branca.

A lista de substitutos para o De-

partamènto de Estado é curta, no

momento: Sam Nunn é um senador
democrata extremamente respeita-
do por ambos partidos, que se apo-
senta do Senado no final do ano;

George Mitchell ê um ex-senadijr
do Maine, cuja aprovação tambér
seria fácil; Madeleine Albrighbfc
atual embaixadora dos Estadqi
Unidos na ONU vem sendo I
tante citada nas últimas seman
como a escolha provável do pre
dente. Albright seria a primei-^
mulher indicada para o mais ia

portante cargo de relações exterkj
res dos EUA.

Sam Nunn poderia também s
indicado para o cargo de Secretári
de Defesa—já que sua maior exr*'
riência no Senado foi como pre'
dente da Comissão das Forças í
madas e ele entende de assunW
militares como poucos. Mas Nutj
compete com o atual diretor i
CIA, ex-vice-secretário da Defesí

John Deutch. A Casa Branca t
bém disse ontem que Clinton e$|á
considerando levar um republic

para o Departamento de Defd

para transformar em realidade s

visão de uma governo menos part
dário. As possibilidades são ex-sj
nadores republicanos moderadas
recém aposentados e o general Có
lin Powell, ex-chefe do Estatf
Maior Conjunto e de posições mô

deradas que o aproximam em miji-
tos pontos dos democratas.

Para Gore, uma nova campanha
¦ Vice-presidente

já se prepara
para a sucessão
JOSÉ M. CALVO
ElPalt

WASHINGTON 

- "Gos-

taria de saber o que Al
Gore tomou hoje no café da ma-
nhã para começar o dia com tanta
energia'.', pcrgunlava-se na segun-
da-feira de manhã um Bill Clinton
emocionado, na despedida de
New Hampshire, esgotado depois
de três horas de sono.

O presidente era o que melhor
conhecia a resposta à demonstra-

ção de entusiasmo e energia de
Gore: segunda-feira era o ultimo
dia da campanha de Clinton, e ao
mesmo tempo o primeiro, anteci-

pado, da campanha presidencial
de Albert Gore Jr. — campanha
que, se for como previsto, come-

cará nas primárias de New
Hampshire no ano 2000.

Al Gore, 48 anos, foi um dos
vice-presidentes com maior in-

fluência na política americana,
muito longe da figura decorativa

que se atribui ao cargo e da habi-
tual falta de comunicação entre o
número um e o número dois da
Casa Branca. Ao mesmo tempo

que sugeriu importantes iniciati-
vas políticas, especialmente as que
mais "centralizaram" sua figura,
encarregou-se de delicadas mis-
soes internacionais e esteve pre-
sente em cada uma das decisões
importantes tomadas na Casa
Branca nos últimos quatro anos,
sem fazer sombra ao presidente.

Além de ter sido fiel ao chefe,
Gore construiu uma imagem que
completa bem a de Clinton: ho-
mem de convicções, de competên-
cia reconhecida em diversas áreas
(telecomunicações, tecnologia,
meio ambiente), de antiga estirpe
política (seu pai passou mais de 30
anos no Congresso), esteve no
Vietnam, embora não em comba-
te, e tem uma vida familiar exem-

plar.
Gore tem livre acesso à Sala

Oval (onde a cúpula do governo
se reúne), troca freqüentemente
opiniões com o presidente e se
reúne com ele duas vezes na sema-
na. Clinton pôs em suas mãos
temas de peso político e econômi-
co, e em nenhum falhou: a libera-

ção das teleconmunicações, a reti-
ficaçâo da política de meio am-
biente e a reconquista do voto
verde, a ofensiva contra a indús-
tria do tabaco e o programa Rein-
wntar o Governo, que enxugou a
burocracia estatal em 240 mil pos-
tos de trabalho, até atingir os
mesmos números do governo
Kennedy, um recorde que ne-
nhum dirigente republicano tinha
conseguido. .

O vice-presidente viajou mais
de 30 vezes ao exterior e assumiu
pessoalmente as relações com a
Rússia, África do Sul e Egito. Ele
tem se encarregado desses assun-
tos sem sequer mencionar suas
claras ambições pessoais desde

que ocupou o posto de vice-presi-
dente. "Nós o educamos para is-

so", disse, sem rodeios, seu pai, o j
senador Gore, há quatro anos. j

Sua carreira política começou:
cedo, ao conquistar uma cadeira
na Câmara aos 28 anos, e seuj
momento mais duro foi o fracasso,
da tentativa de conseguir a indica-

ção democrata em 1988. Gore;
aprendeu muito com aquela expe-
riência. O fato de que seja herdei-
ro de Clinton nào significa que
não vá ter dificuldades para se
colocar em boa posição na corri- j
da presidencial do ano 2000. Em

primeiro lugar, nào é fácil que a
situação se mantenha como agora
nos próximos quatro anos. Há
ainda decisões impopulares que !
terá que tomar, relacionadas com j
o equilíbrio orçamentário e com j
os cortês na saúde, sem esquecer a J

. possibilidade de que os escânda-]
los pendentes de investigação (ne- ;
nhum dos quais o afeta) possam :

prejudicar a imagem de Clinton e '

impor uma pesada carga a seu;
herdeiro político. l.1
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Abstenção foi a mais sARM.

QUINTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE lWf~

70 anoí
Mais da metade do eleitoradoamericanonão foi votara críticos comentam que apenas uma elite escolhe os dirigentes do pá»

WASHINGTON
—•As eleições de

terça-feira nos

Estados Unidos
foram marcadas .__ ,

por. uma absten- ELEIÇ
ção recorde. De

ac,o,rdo com ei- - 

frás divulgadas pelas redes de tele-

visão, só 49% dos cidadãos habi-

fitados a votar foram às urnas, o

qüe constitui a mais baixa porcen-
tagem já registrada nos Estados

Unidos desde 1924, quando foi

eleito o candidato republicano

Calvin Coolidge, num pleito do

qual só participaram 48,98% dos

eleitores.
.0 fraco comparecimento con-

firma as pesquisas que mostraram

o pouco interesse do eleitorado

pela campanha, em parte porque
a' vitória de Clinton já era dada

como fora de dúvida. As cifras

oficiais de participação serão di-

ytijgadas nos próximos 
dias, mas

os dados já disponíveis mostram

urna queda de pelo menos 10% —

comparada com a última eleição,

etfi'1992 — no número dos que
Votaram em 13 estados.

_ Curtis Gans, do Grupo de Es-

tudos sobre o Eleitorado Ameri-

cano, lamentou o declínio do nú-

mero de votantes, por ele atribui-

do parcialmente à demagogia po-
litica, que desencoraja os

eleitores. E Ellen Shearer, direto-

ra~ da organização Medill News

Service, disse que o fato de 90

milhões de americanos não terem

votado significa que só uma elite

escolhe os dirigentes _ do país. E

acrescentou: 
"O fato é alarmante,

pois os filhos de não-votantes se-

rão também não-votantes"
- Ao estudar o comportamento

de mil eleitores que não votaram

terça-feira, a organização desço-

briu que 29% destes, localizados

por Ellen no grupo de pessoas
instruídas, ativas, que acompa-

nham as noticias do pais e do

mundo, simplesmente acham que
não precisam votar e preferem
tratar de seus problemas pessoais.
Um segundo grupo, de 27%, são

jovens com uma visão negativa de

governos, para os quais uma elei-

çào em nada afetará suas vidas.

Para Clinton, o eleito, a absten-

$0 alta deveu-se à pregação anti-

governo feita por boa parte dos

republicanos.

FH convida

Bill Clinton
BRASÍLIA — O presidente Fer-

nando Henrique Cardoso enviou

mensagem ao presidente reeleito

dos Estados Unidos, Bill Clinton,

cumprimentando-o pela vitória,

qne 
"traduz 

com eloqüência o de-

sejo do povo americano" de se-

guir adiante no caminho traçado

aolongo dos últimos quatro anos.

A vitória, diz o presidente brasi-

le.ro, reflete a confiança deposita-'da 
em Clinton por americanos,

"uma 
confiança baseada nas mui-

tás conquistas de sua administra-

ção e na certeza de que Vossa

Excelência pode fazer ainda mais

por eles".

•Fernando Henrique diz ainda

em sua mensagem que o Brasil

está pronto para ajudar a cons-

truir uma ponte para o próximo
século, como tem defendido Bill

Clinton: 
"O 

Brasil está pronto pa-
ra ajudar a construir esta ponte,

para fazer do novo século uma

era de desenvolvimento e de prós-

_[>5fidade para os povos das Amé-

jiças e do mundo. Eu creio que
mós já começamos a lançar as ba-
¦JCS* desta empreitada. Nós esta-

;)nos nos movendo rumo à inte-

fração de nosso Hemisfério."
" 

Depois de ressaltar que Brasil e

estados Unidos têm um papel im-

portante a desempenhar e que de-
"vem 

trabalhar em conjunto com

jseus parceiros para beneficiar to-

da a região, lembrou que os dois

já deram passos importantes jun-

3 os. 
"Nos últimos dois anos, nos-

.so diálogo e nossa cooperação
"chegaram a níveis sem preceden-

tes. Nós fortalecemos nosso res-

peit<_ mútuo e forjamos uma ami-

zade ainda mais próxima", afirma
~o 

presidente, que convida Clinton

Jpara vir ao Brasil: 
"Uma visita

*.suá 
não só daria um novo signifi-

^:ado à amizade entre o Brasil e os

Estados Unidos, mas também se-
"ria 

uma afirmação de nossa deter-

..minaçào de seguir o caminho da

integração, de fazer do nosso He-
"misfério um exemplo para o resto

do mundo."

Os números da eleição
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Congresso é

da oposição

à
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Democratas levaram sete dos 11 estados em

Republicano!-, ttestaéee, Democratas: 17

Independente: 1

Ktssos,

sstaas |

Governo como americano gosta
NELSON FRANCO JOBIM

Correspondente

LONDRES — Ao reeleger um

presidente democrata e manter o

controle republicano no Congresso,

os americanos votaram na máxima

do escritor e naturalista David

Thoreau, o defensor da 
"desobe-

diência civil": 
"O 

bom governo é

aquele que menos governa e o go-
verno ideal é aquele que não gover-
na de modo algum." Será difícil

tanto à direita americana radical

quanto para os democratas liberais

aprovar qualquer medida mais ou-

sada de seus programas políticos.
Tudo terá de ser negociado na bus-

ca de um consenso, o que limita os

arroubos de qualquer governo. Se-

rá assim um governo menor, a gos-
to do neoconservadorismo que do-

mina a política dos Estados Unidos

desde Ronald Reagan.
Apesar do fechamento do gover-

no quando houve impasse na vota-

ção do orçamento, o eleitorado

americano preferiu a segunda me-

tade do primeiro governo Bill Clin-

ton, quando ele passou a governar,
a partir de 1994, com um Congres-

so de maioria republicana. A que-
da-de-braço com os congressistas

reduziu a margem de manobra do

presidente em política interna e a

classe média que vota ficou mais

satisfeita com este governo mais

magro.
A Bolsa de Valores de Nova Ior-

que também gostou do resultado.

No governo Clinton, os EUA tive-

ram o maior crescimento entre os

países ricos, aumentou a produtivi-
dade do trabalho e o desemprego

caiu. O mercado financeiro não

acreditava no corte geral de impôs-

tos proposto por Bob Dole e temia

a eleição de maioria democrata no

Congresso. Durante a votação, o

mercado já estava tranqüilo. Espe-

rava a reeleição de Clinton mas

também a de Newt Gingrich, o ul-

traconservador presidente da Câ-

mara.
Maleável — Clinton é um po-

lírico maleável da era da televisão.

Deve lutar por isenções de impôs-

tos modestas para pagar a universi-

dade dos filhos e para compra da

primeira casa. Ao comentar os pia-
nos para o segundo governo Clin-

ton, o chefe do Gabinete Civil da

Casa Branca, Leon Panetta, men-

cionou a reforma previdenciária,
educação e combate ao crime. Pro-

meteu ainda que os EUA manterão

a liderança internacional como fia-

dores da paz. Ê uma agenda mo-

desta, capaz de ser negociada com o

Partido Republicano.

Primeiro democrata a se reeleger

desde a Segunda Guerra Mundial,

Clinton foi logo comparado a

Franklin Delano Roosevelt. Nesta

comparação, Clinton é reduzido a

um 
"presidente medíocre, insincero

e indeciso", na descrição de Rupert

Cornwell, correspondente em Was-

hington do jornal inglês The Inde-

pendent.

Roosevelt modernizou não só o

Partido Democrata como a própria
Presidência dos EUA. Criou o sis-

tema previdenciário na Grande De-

pressão e comandou a vitória alia-

da tia Segunda Guerra Muindial.

Não foi a Lei de Recuperação Na-

cional, centro da política do New

Deal, que tirou o país da crise eco-

nômica, mas a guerra. Ao assinar a

reforma previdenciária proposta

pelos republicanos liderados por
Gingrich, Clinton desmanchou o

sistema previdenciário criado por
Roosevelt. Está mais para um anti-

Roosevelt.

Qualquer que seja o novo secre-

tário de Estado, terá de se adaptar

à realidade de que os americanos

comuns não se interessam pelo res-

to do mundo. O orçamento para
ajuda externa está reduzido a USS

20 bilhões anuais, considerado por
Christopher 

"o 
mínimo para defen-

der os interesses americanos no ex-

terior", e grande parte do Congres-

so, nos dois partidos, acha demais.

Latinos, a nova força eleitoral
¦ Imigrantes e
negros votaram
por democratas

WASHINGTON 

- Bill

Clinton e outros candi-

datos democratas eleitos terça-

feira devem boa parte de sua

vitória'ao voto feminino em ge-
ral e ao das comunidades latina

e negra. Na Flórida, onde os

democratas foram vencedores

pela primeira vez desde 1974,

pesaram também os votos da

terceira idade. Segundo Andy

Hernández, diretor do Depar-

tamento de Assuntos Hispâni-

cos do Partido Democrata, os

latinos, 
"uma 

nova força eleito-

ral nos Estados Unidos", tive-

ram papel determinante na ree-

leição do presidente.

Pesquisa de boca de uma fei-

ta nacionalmente por uma em-

presa contratada por várias re-

des de televisão mostrou que as

mulheres (sem distinção de çru-
po étnico) deram preferência a

Clinton, sobre Dole, numa pro-

porção de 55% a 37%. Entre os

homens houve empate: 44%.

Por raça, Clinton foi o preferi-

do pelos negros (84% a 12%) e

os latinos (73% a 20%), mas

perdeu para Dole entre os

brancos (45% a 44%) e os asiá-

ticos (49% a 42%). No capítulo

das preferências sexuais, tanto

os heterossexuais (47% a 44%)

quanto os gays (67% a 24%)

preferiram Clinton a Dole. O

presidente 
foi vencedor tam-

bém em quase todas as faixas

etárias, principalmente entre os

eleitores da terceira idade, o

3ue 

foi atribuído às tentativas

o Congresso republicano de

cortar ainda mais os programas

de saúde e aposentadoria para
os idosos. Na faixa de 18 a 29

anos, Clinton teve 53% dos vo-

tos contra 34% para Dole, que
só venceu na faixa de 30 a 44

anos (49% a 49%).

O sucesso de Clinton na Fló-

rida se deve em grande parte à

comunidade cubana anticas-

trista, que abandonou sua posi-

ção historicamente republicana

e conservadora para transfor-

má-lo no primeiro democrata a

vencer no estado, em 20 anos.

Apesar do fato sociológico já
identificado, de as minorias se

inclinarem para os democratas

quando conquistam o direito

de voto, os cubanos sempre

aderiram ao Partido Republi-

cano, por sua politica de linha

dura contra o governo de Fidel

Castro. No caso atual, no en-

tanto, a Lei Helms-Burton e

outras posições duras adotadas

por Clinton frente ao governo
de Cuba, aliadas a medidas

mais liberais por ele tomadas

no campo da imigração, os fize-

ram mudar de posição.
O voto negro, em todo o

país, foi de quase nove em cada

dez a favor de Clinton. 
"Os

negros americanos já estão bas-

tante conscientes das disparida-

des existentes entre eles e os

brancos e sabem que se houver

um republicano na Casa Bran-

ca, os programas de ajuda so-

ciai serão os primeiros a receber

cortes", explicou Clarence Da-

venport, uma eleitora negra de

Tallahasse, capital da Flórida.

FLAVIASEKLES

Corraapondante

WASHINGTON — O perfil $£
Câmara e do Senado americ^nçj^

após as eleições de terça-feira mu^7

dou. Os republicanos continuar^

no poder: se perderam espaço n|J

Câmara, ganharam no Senado^

onde a diferença entre os dois. j

partidos passou de seis cadeira]^

para, no mínimo, nove. Isso signi-^

fica que o Senado será o ponta-77
de-Iança da agenda conservadora^

do Congresso que assume em jà^.
neiro. ifâ

Newt Gingrich, o presidentff
da Câmara que prometeu umí^
"revolução" 

quando assumiu 
'<j£

controle em 1994, e cuja imagem

radical Clinton tentou colar no

adversário Bob Dole, continua riS'

comando. Seu exército de depüv"

tados eleitos em 1994 - 70 reptír

blicanos jovens, conservadores"?;

determinados a não ceder às tíã-'

nhas dos democratas — võítP

com relativamente poucas perdas?1
Até ontem à tarde, 56 haviarr.0

sido reeleitos e apenas 12, derro^'

tados. 2
Na Câmara, a vantagem dor

republicanos nos últimos dói?;

anos era de 235 a 197. Com oitjg

cadeiras ainda sendo disputadas

até ontem à noite, o placar cair

para 222 republicanos e 203 dg

mocratas. Dois deputados eleitor

são independentes: um geramrf
te vota com os democratas, o otr-

tro com os republicanos.

Poder — No Senado, o líde^

da maioria Trent Lott deixou cla^

ro que seu poder cresceu. O resulg

tado final da eleição para senador

no estado de Oregon ainda var'

demorar, pois 24% dos eleitorér

enviaram a cédula pelo correiç?"

mas, por enquanto, o candidate^

republicano está na frente. Treàr

estados cujos senadores se $$$>?

sentaram escolheram substituto*»

republicanos, mais jovens, mailb

conservadores e mais rigidos'en__

seu compromisso com o partido.:
"Clinton se reelegeu falando,«fe.

mo um republicano", disse Lott,-
"Agora a maioria republicana^,

Senado vai garantir que ele ciui^

pra a sua palavra." ,-j
No discurso de vitória à meia-

noite de terça-feira, Clinton disáf

que os americanos querem que d?

partidos trabalhem juntos, e não

um contra o outro. 
"Quando^ni»-

damos as mãos, sempre ganh#
mos", disse. A imagem das raà_f

dadas também foi empregada por
Newt Gingrich, que adotou uma

atitude menos confrontados JJ,

Precisamos estender a mão para-o

presidente recém-reeleito, que fez

sua campanha defendendo urij. ofi-

çamento equilibrado, cortes-d^

impostos, a guerra contra as drqf;

gas, enfim, a favor de todas âg

coisas que defendemos." p-

Escândalos — A maior ars

ma do Congresso contra o presjr,
dente são as investigações sobçp

má conduta ética, desde o caso

Whitewater até escândalos envoÍ,-f

vendo o financiamento da campar

nha democrata. Essa é a principaj.
razão para Clinton lamentar que
os democratas não tenham reto-1

mado o controle do Capitólio. Dé1

resto, o presidente só tem a agra-

decer. Afinal, foi a vitória dos

legisladores republicanos em 1994,

que deu fôlego à volta de Bill-

Clinton em 1996. :|

Os ataques contra a conduta;

ética de Clinton feitos pelos repigí

blicanos não derrotaram o pres»
dente, mas, nos próximos quatnjj
anos, ele e a mulher Hillary RodC

ham, que até agora não forarl

formalmente indiciados em qual|

quer processo, terão que lida*

com várias investigações pendeift
tes, e outras novas. 3

A lista não é pequena. O proj
motor especial Kenneth Starr es»!

investigando o caso Whitewatefg

um investimento imobiliário frau|

dulento pelo qual ex-sócios dos

Clinton foram condenados; *

possível conflito de interesses en|

volvendo Hillary como advogada

no Arkansas, quando seu marido!

era governador, na década passai
. da; a demissão coletiva de todos

os funcionários da agência de via|

gens da Casa Branca, no início da

governo: e o caso das fichas d$

funcionários do governo Bush ç
do Partido Republicano, requisi<

tadas ao FBI pela Casa Branca. *í
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Maconha é Liberada na Califórnia
§ Consultas decidem sobre drogas, Ação
Afiniiativa, jogo, caça e gasto eleitoral

li^Q DD
ELEIÇÕES

EUA

LOS ANGELES
— A Califórnia
aprovou as duas

propostas mais
controvertidas nos

referenda realiza- êLciCi
dqs em vários es- J|£jjJ__
tados simultânea-
rne_te às eleições

gerais de quarta-feira: uma acaba

com a chamada Ação Aiirmativa,

qúe garantia ás mulheres e ás mino-

riais raciais cotas no mercado de

trabalho, instituições de ensino e

postos dos serviços públicos; outra

autoriza o uso da maconha por re-

comêndaçâo médica verbal, sem ne-

cessidade dè receita. Nos 24 estados

com constituições que autorizam re-

ferendos, foram apresentadas 90

propostas, um número recorde. As

propostas ecológicas foram derrota-

dk
'[.'pior 

56% contra 44%, foi apro-

váda, á proposta 209, batizada de

Iniciativa pelos Direitos Cívicos da

Çàjifórnia, que estipula: 
"O 

Estado

nao deve discriminar nem conceder

tratamento preferencial a nenhum

grupo ou indivíduo com base na

rp, no sexo, na cor, na etnia ou na

opgem nacional, em sua gestão do

emprego, na educação pública ou

nos'contratos públicos." Incentiva-

(ty pelo governador republicano Pe-

tç Wilson, a proposta pretende aca-

bp com as cotas que favorecem as

mulheres, os negros e os hispânicos,

alegando que isso prejudica os bran-

cos e e impede que os postos de

trabalho sejam oferecidos aos indi-

víduos melhor preparados, indepen-

dente de sua origem étnica ou sexo.
' 
Justiça — O próprio presiden-

te,Bill Clinton era contra a Proposta

2Ò9, que contava com apoio do der-

rôjtado candidato republicano Bob

Qple. Sua aprovação não significa p
fim imediato dá Ação Afirmativa,

ajjotada nos anos 60 na Califómiae

na majoria dos estados americanos

p^ra ajudar especialmente os negros

a^bierem emprego, numa tentativa

de promoção social visando à igual-

dadç racial. A implementação da

decisão do referendo ainda depen-

dera da Justiça, porque, de imedia-

to, a organização de defesa dos di-

reitos humanos União Americana

pias Liberdades Civis apresentou

denuncia contra a iniciativa, assim

como a Associação das Mulheres da

Califórnia, iniciando a esperada

contenda judicial para impedir sua

enteada em vigor. O mesmo está

acontecendo com a Iniciativa 187,

aprovada em referendo há dois

anos. Ba tira dos filhos dos irai-

granles em atuação ilegal o direito à

eduoçàoe assistência mWkapúbli*

cas, mas sua entrada em vigor de-

pende de decisão judicial.

No outro importante referendo

da (Mfornia, foi igualmente oon*

tundente—55% a45%—a vitória

dos defensores da Iniciativa 215,

que legaliza o uso da maconha pelos

padentes(kAids,câ_»,glaucoma
e outras doenças. O detalhe é que os

pacientes poderio, até cultivar a ma-

conha em casa, apoiados na simples

recomendação verbal de seus medi-

cos, sem necessidade de receita. 
"Os

eleitores acreditam que as pessoas
seriamente doentes e os pacientes
terminais não podem ser pnaospor
uso da maconha", disse Scott Imler,

um dos autores da proposta. Para

seus adversários, a iniciativa vai

apenas minar os esforços da luta

contra o uso de drogas. Várias ano-

ciaçôes médicas americanas rejeita*

ram a proposta, considerando que
não havia provas conclusivas sobre

os efeitos medicinais da maconha.

Também neste caso a decisão final

caberá à Justiça americana.

Ecologia —Os referendos íc-

bre ecologia fracassaram No Mai*

ne, foi rejeitada uma severa proibi-

ção ao desmatamento; na Flórida,

foi rejeitado um imposto sobre o

açúcar, cujo montante seria usado

na limpeza dos pântanos de Ever-

glades; e no Oregon. foi permitido
ao gado beber das águas dos rios,

mesmo poluindo-as. Nos casos de

caça de certos animais, os america-

nos se dividiram: alguns direitos

voltaram no Alabama e foram
mantidos em Idaho, Michigan e

Oregon; mas foram perdidos no

Alasca, Colorado, Massachusetts e

EXs z^_B _H
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Na festa promovida pelo Consulado dos EUA, americanos e amigos acompannaram a apuração

Noite americana no Rio
¦ Clinton também
venceu na festa
do consulado

Os amantes dos jogos de azar

ganharam e perderam: ganharam
em Louisiana, Arizona, Michigan e

Virgínia Ocidental, mas perderam
os barcos-cassino em Ohio, as após-

tas nos cavalos em Nebraska, a loto-

ria nacional em Arkansas, e as má-

quinas caça-níqueis em Washing-

ton. Também perderam os mais ri-

cos que se candidatam nas eleições

da Califórnia, Arkansas, Colorado

e Nevada, estados em que foram

impostos limites de gastos eleitorais.

Em outros nove estados, foram im-

postos limites à reeleição de depu-

tados estaduais.

mArciodamasceno

Quem são os quatro ex-presi-

dentes americanos que nio foram

enterrados nos Estados Unidos?

Silêncio na platéia. Mesmo os

mais sabichões se remexiam nas

cadeiras, vasculhando os recôn-

ditos da memória em busca da

resposta. A pergunta foi uma das

muitas que animaram os convi-

dados da festa Election Night

Countdown, promovida na noite

de terça-feira pelo Consulado

Geral dós Estados Unidos no

Hotel Intercontinental e que reu-

niu a colônia americana e seus

amigos para acompanhar a apu-

ração das eleições.
Em um telão, o 

público 
assis-

tia pelo canal de televisão CNN

(Cable News Network) os últi-

mos resultados das pesquisas de

boca de urna. Num grande mapa

americano eram marcados os es-

tados onde os candidatos obtiam

vitória — punha-se uma estrela

azul para as conquistas democra-

tas, uma vermelha nos dos repu-

blicanos. E, como previsto, pou*
co a pouco o quadro foi ficando

azulado, confirmando o favori-

tismo de Bill Clinton.
Os convidados também pude-

ram votar, independente de te-

rem cidadania americana. Cédu-

las foram distribuídas para que

participassem de uma eleição si-

mulada. E nela, também, a vitó-

ria foi dos democratas. Num sa-

lão todo enfeitado com bandeiri-

nhas, balões de gás e faixas com
as cores americanas, ninguém se

espantou quando o resultado da

brincadeira foi anunciado. Clin-
ton ganhou com 90 votos, Dole
ficou com 18, o independente
Ross Perot teve. 13 e, além de

3uatro 
votos em branco, o candi-

ato do Partido Verde, Ralph
Nader, conseguiu dois: o do pro-
fessor da Escola Americana,
John Berniezoni, e de sua colega

Cheri Goodwin, um protesto
contra o sistema bipartidário e de
apoio à defesa do consumidor e
do meio ambiente.

Outra atração da festa foi um
sorteio de brindes — entre os

quais, uma passagem de avião

para a terra do Tio Sam. Quem
desejasse se informar sobre qual-

3uer 
coisa sobre as eleições, po-

ia ainda consultar um dos dois

computadores ligados à Internet.
Os mais curiosos poderiam até

mesmo, quem sabe, encontrar as
soluções para as perguntas do
mestre de cerimonias. 

"Com

quantos anos Reagan se elegeu

pela primeira yez à presidência?",
lançou ele o desafio. 

"Sessenta e

nove", gritou um dos convida-
dos. Essa resposta veio ligeira,

porque a outra demorou um

pouco mais: os quatro ex-presi-
dentes não sepultados em solo

americano são...aqueles que ain-
da vivem (Ronald Reagan,
Jimmy Carter, Gerald Ford e
George Bush).

Europa espera^

por mudanças

PARIS — O presidente da

França, Jacques Chirac enviou

ontem uma mensagem de congra-

tulaçòes ao 
"meu 

querido Bill"

Clinton pela reeleição, dizendo

mie nio havia 
"ninguém mais fé-

hz que ele" pela vitória do diri-

gente americano, que recentemen-

te dengradou a França ao convo-

car áílbes e israelenses a Was-

hington sem convidar os

europeus. O chanceler da Alemã-

nha, Helmut Kohl, também teve

palavras calorosas para saudar a

recondução de seu 
"querido ami-

go" Bill. 
"Congratulo-o do fundo

do coração pelo resultado que
honra o impressionante sucesso

de seu trabalho nos últimos qua-
tro anos", afirmou Kohl.

No anonimato, um funciona-

rio da União Européia disse em

Bruxelas que os europeus esperam

agora acertar os problemas que
tiveram com os Estados Unidos

este ano, especialmente a Lei

Helms-Burton, que pretende pu-
nir empresas de qualquer país que"
negociem com Cuba. 

"Foi 
um

ano muito difícil para se lidar com

Washington", afirmou o funcio--,

nário. Clinton suspendeu a entra-

da em vigor de alguns itens mais •

polêmicos da Helms-Burton até

janeiro, mas a manutenção da

maioria conservadora no Con-,

gresso poderá atar as mãos do'

presidente.
No Oriente Médio, os palesti-

nos, com Yasser Arafat à frente,

parabenizaram Clinton e fizeram:

votos de que ele agora ajude a.

colocar o processo de paz nos ei-

xos. Mas em Tel Aviv, o primei-
ro-ministro de Israel, Benjamin

Netaniahu, disse que se Arafat'

está esperando 
"uma 

grande pres-;
sào vinda de Washington, ficará

decepcionado porque ela não .vir
rá".

O Oriente Médio será o maior

problema imediato de política ex-

terna do segundo mandato de

Clinton, que dificilmente conse-

guirá desatar o atual impasse nas

negociações sem dobrar o radica-

lismo de Netaniahu. O presidente
da Síria, Hafez al-Assád, enviou

mensagem de congratulações a

Clinton fazendo votos de que ele

consiga agora ajudar as negocia-

ções, dentro da fórmula de trocar

terras por paz. Este princípio foi a

base do processo de paz e não é

mais reconhecido por Israel.

Benazii luta para Yeltsin sé recupera rapidamente
_• _, •_.__*_¦ Mnsmi.-Aránidarecuoera- Bakev.oue atuou como consultor Ê possível que Yeltsin consi- O presidente do PC russo de*

•continuar •premier
'y-' 

ISLAMABAD — A ex-primeira-
ministra Benazir Bhutto está dis-

riosta a lutar para permanecer à
frente do governo do Paquistão e
acusou o presidente, Faruq Lega-
ri, de ter ordenado o seqüestro de
sái marido, Ali Zardari. Em uma
tumultuada entrevista coletiva,
Benazir repetiu que são apenas
"mentiras, mentiras, mentiras" as

acusações de que durante seus três

ãrios de governo a corrupção se

disseminou e anunciou que recor-

rerá á Suprema Corte para recu-

perar a chefia do Governo.''_, 
Na terça-feira, Legari dissol-

veu o Parlamento e nomeou um

governo provisório para presidir
novas eleições em fevereiro e, se-

gundo Benazir, ordenou a deten-

ção do marido dela que está sendo

mantido 
"sob custódia". Até en-

tão um fiel aliado de Benazir (que
o indicou para a presidência), Le-

gari foi acusado de agarrar-se ao

poder e de ter rompido o 
"com-

promisso solene" de não demitir

um governo eleito. 
"Ele não tinha

o direito de fazer isso. Deixo seu

destino nas mãos de Alá", afir-

mou Benazir, que continua na re-

sidência oficial.

moscou — A rápida recupera-

çào do presidente da Rússia, Bo-

ris Yeltsin, está surpreendendo os

médicos que anteontem implanta*

ram cinco pontes coronarianas

em seu coração. Yeltsin recupe-

rou a consciência duas horas e 40

minutos depois da cirurgia de sete

horas e na madrugada de ontem

já respirava sem a ajuda do pul-
mão artificial. A primeira coisa

que fez foi reassumir os poderes

que havia transferido por 23 ho-

ras ao primeiro-ministro Victor

Chernomirdin.
"Em 

quatro meses, Yeltsin po-

dera voltar a jogar tênis", disse o

cirurgião americano Michael De-

Bakey, que atuou como consultor

dos 13 médicos russos que opera-

ram o presidente. 
"Boris 

Niko-

laievich já voltou à ativa", ecoou

Chernomirdin após uma visita de

15 minutos a Yeltsin na Clinica

Chazov, nos arredores de Mos-

cou. O secretário de imprensa do

Kremlin, Sergei Yastrzhembsky,

que vem promovendo um traba-

lho de relações públicas sem pre-

cedentes desde o início da cirur-

gia, informou que o presidente
russo está tentando convencer a

equipe médica a transferi-lo para

o Hospital Central de Clinicas,

onde se sentiria 
"mais 

em casa".

Os médicos vão decidir hoje.

É possível que Yeltsin consi-

ga a transferência, mas ainda as-

sim estará preso a uma cama até

a próxima semana. Foi isso o

que lembrou seu maior adversa-

rio, o líder da oposição comu-

nista, Guenadi Ziuganov. 
"Nin-

guém nuca dirigiu o pais de uma

unidade de tratamento intensi-

vo", disse, desejando o pronto
restabelecimento do presidente.
Acrescentou que, em sua opi-

nião, a estabilidade da Rússia

não depende só de Yeltsin, mas

da 
".vontade de mudar" dos di-

rigentes políticos. 
"O 

tempo

passa, e não vejo esta vontade",

disse.

O presidente do PC russo dêu

a entender que a situação no país

é pré-revolucionária e aludiu ao

recente suicídio do diretor de um

centro de pesquisas nucleares,

Vladimir Nechai: 
"Quando o país

é dirigido por diplomatas de se-

gunda classe, ladrões e bêbados,

os acadêmicos se suicidam". O

pessimismo de Ziuganov contras-

ta com o otimismo dos investido-

res estrangeiros, aconselhados pe-

los analistas financeiros. Os titu-

los da dívida russa voltaram a

subir para cerca de 80 centavos de

dólar depois da bem sucedida

operação de Yeltsin.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
• COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

AVISO Dl LICITAÇÃO

\DATA: 07/11/96
1 
Acordo de Empréstimo n° 3767-BR

CONCORRÊNCIA PÚBUCA NACIONAL BIRD N° 013/96 - CESAN

1.0 Governo do Estsdo do Eipfrho Santo, recebeu um empréstimo do Banco

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento doravante denominado 
"Banco

Mundial", em diversa* moedas, no montante de US» 154,000,000.00 para o

financiamento do PROGRAMA DE DESPOLUIÇAO DOS ECOSSISTEMAS UTO-

RANEOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — PRODESPOU e pretende aplicar

parte dos recursos para cobrir pagamentos eleglveis do contrato para a execução de

redes e ligações prediais, construção e/ou melhorias de elevatórias do crescimento

vegetatrvo de esgotos sanitários, inclusive fornecimento de materiais, no Município

de Vitória, Serra e Fundão no Estado do Espirito Santo. A licitação esta aberta a

todos os licitamos oriundos de países eleglveis do Banco Mundial.

2. A Companhia Esptrito-Santense de Saneamento — CESAN, doravante denomina-

do CONTRATANTE, convida os interessados a se habilitar a apresentar proposta
para a execução dos serviços e obras em referencia.

' 
3. O Edital poderá ser adquirido na Av. Guarapari. s/n°—Jardim Limoeiro—Serra —

ES, tel. (027) 328-3130 - ramais: 36 ou 37. fax (027) 228-4835, através de
solicitação por escrito e o pagamento da importância não reembolsável de RS
100.00 (cem reais). Os interessados poderão obter maiores informações no mesmo
endereço.

4. As propostas deverão ser entregues na sala de reuniões, na Gerência de Suprimen-
tos da CESAN, sita na Av. Guarapari. s/nD — Jardim Limoeiro — Serra — ES. até as

14:00 horas, do dia 11 /12/96, acompanhadas de uma Garantia de Proposta de Rí

14.000,00 o serão abertas ás 14:30 horas do dia 11/12/96, na presença dos

interessados que desejarem assistir à respectiva sessão.

João Virgílio Diniz Miguel
Presidente da Comissão Especial de Licitação

cESdn amm\
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COMPANHIA SSPÍRIT04ANTENSE DE SANEAMWTO - CESAN

AVISO Dl UCITAÇÂO

DATA: 07/11/96
Acordo de Empréstimo n° 3767-BR

CONCORRÊNCIA PÚBUCA NACIONAL BIRD N* 010/N • CESAN

1. 0 Governo do Estado do Espirito Santo recebeu um rnmtMm do Banco

Internacional de Reeonttruçlo • Oesenvohrttntnio doravante dej^t-ninado

Banco Mundial", em diversas moedas, no montante dt US* IM.OW.OOOOO

para o financiamento do PROGRAMA DE DISPOIUIÇAO DOS ICOMISTI-

MAS LITORÂNEOS DO ESTADO DO ESPlBITO SANTO - PRODISPOL t

pretende aplicar parte dot recursos para cobrir pegamentoe eletiva» do contrato

para a execução de obres • «enrico* relativo* I comptementaclo dó Stotama d*

Esgotamento Sanitário de Santa Maria de Jtttbé - Sede, Estado do Etptrtto

Santo - Brasil. A licitação está aberta a todo* o* Mcttantaa oriundos de países

eleglveis do Banco Mundial.
2. A Companhia Esplrito-Santense de Saneamento — «SAN, doravante de-

nominada CONTRATANTE, convida os interetaadoe a te habilitarem e apreten-

tarem proposta para execução dot serviços e obras em referência.

3. O Edital poderá ser adquirido na*Av. Guarapari. »/n« «- Jardim Limoeiro —

Serra - ES. tel. (027) 328-3130 - ramais: 36 ou 37. fax (027) 228-4835. atra-

vés de solicitação por escrito e o pagamento da importância nâo reembolsável de

H* 250,00 (duzentos e cinqüenta reais). Os imerestedo* poderio obter maioret

inlormaçõee no mesmo endereço.
4 As propostas deverão ser entregues na sala de reuni***, na Gerência de

Suprimentos da CESAN. sita na Av. Guarapari. t/n* — Jardim Limoeiro —

Serra — ES. até as 14:00 horas, do dia 09/12/98. acompanhadas de uma Garan-

tia de Proposta de RS 10.000,00 e serão abertas ás 14:30.horas do dia 09/12/96,

na presença dos interessados que desejarem assistir á respectiva sessão.

Joáo Virgílio Diniz Miguel
Presidente da Comissão Especial de Licitação

GE54N _________
g___g_a_m__

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

AVISO Dl LICITAÇÃO

DATA: 07/11/96

Acordo de Empréstimo n° 3767-BR

CONCORRÊNCIA PÚBUCA NACIONAL BIRD N° 014/96 - CESAN

1. O Governo do Ettado do Espirito Santo recebeu um empréstimo do Banco

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento doravante d^mmado
"Banco 

Mundial", em diversas moedas, no montante de U» 154^.000.000 00

para o financiamento do PROGRAMA DE DESPOLUIÇAO DOS ECOSSISTE-

MAS LITORÂNEOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PRODESPOL. e

pretende aplicar parte dos recursos para cobrir pagamentos eleglveis do contrato

pwa a execução de redes e ligações prediais, construção e/ou melhorias de

elevatórias do cretcimento vegetativo de esgotos sanitários, inclusive forneci-

manto de materiais, nos Municípios de Vila Velha. Viana. Cariacica e Guarapari

no laUdo do Espirito Sahto — Brasil. A licitação está aberta a todos os

HcIttMM oriundos de países elegiveis do Banco Mundial.

í, A Companhia Esplrito-Santense de Saneamento — CESAN. doiavante denomi-

nada CONTRATANTE, convida os interessados a se habilitarem e apresentarem

proposta para a execução dos serviços e obras em referência.

3. O Edital poderá ser adquirido na Av. Guarapari. s/n° — Jardim Limoeiro —

Serra-ES, Tel. (027) 328-3.30 - ramais: 36 ou.37. fax (027) 228-4835, através

de solicitação por escrito e o pagamento da importância náo reembolsável de RS

100,00 (cem reais). Os interessados poderão obter maiores informações no

mesmo endereço. .'"-,".,
4. As propostas deverão ser entregues na sala de reuniões, na Gerência de

Suprimento* da CESAN, sita na Av Guarapari. s/n" — Jardim Limoeiro —

Serra-ES. atá as 14:00 horas do dia 12/12/96. acompanhadas de uma Garantia

de Proposta de R» 10.000,00. e serão abertas às 14:30 horas do dia 12/12/96.

na presença dos interessados que desejarem assistir à respectiva sessão

João Virgílio Diniz Miguel
Presidente da Comissão Especial de Licitação
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O TEMPO ximos cinco dias na cidade

Rio do Janeiro
Umidade vinda do oceano provocou a fomtação de rtuvens sobre parta^nWo

oW*n. 0 mesmo deve acontecer hoje, mas o «***»£*»*"¦*»*

parcialmente nublado a ensolarado em todo o estado. O tempo deve continuar

bòm durante o final de semana com predomínio da sol em todo

o Estado do Rio de Janeiro.
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Ondas
A previsão para hoje na oria marítima do Rio é de

céu encoberto a pouco nublado. Ventos de

quadrante,Sudeste a Leste, com velocidade de 1;

a 21 nós. Mar de Sudeste com ondas de 1.5 a 2,<

metro; em Intervalos de 4 segundos.
Visibilidade boa. Temperatura estável.

Presidente Dutra (BR 116) - Do Km 165 ao Km

169 e do Km 200 ao Km 206, fresagem e pavimen-
ttcaonosertiotoRir>SâoRaulo.DoKm168ao 

'.

Km169edoKm212aoKm 214. construção de

barreira rfgida no canteiro central. Do Km 170 ao

Km 172, recomposição de meto-fio nos dois senti-
dos. Nos Km 271. Km 280 e Km 318, pista da es-

quércia impedida nos dois sentidos, paira constru-
r& te mureta, das 8h às im Nos Km 267, Km

285 e Km 307. acostamento interditado, no sentido

São Pauto-Rio. No Km 318, pista da esquerda im-
fedida, no sentido Rio-São Paulo, para retomo da

cidade de Itatiaia.
Rk>JuÍ2 de Fora (BR 040) - Do Km 0ao Km64,

serviços de oonsewação rotineira, nos doi sentidos.

RioSMttM (BR 101) - No Km 435,5, acoetamen-
to interditado no sentido Santos-Rlo. Nos Km 447,

Km 449 e Km 462. pista interditada com passagem
por variante.^No Km 464, transito em variante em

ambos os sentidos. No Km 515, muita cautela na

pista, que está com rachaduras e com passagem
úm veiculo de cada vez peto acostamento, no sen-

fido rao-Santos. No Km 591,5, deslocamento de

aterro, com tráfego passando em meta pista no
«ntido Santos-Rio. No Km 598, pista em estado

precário, com passagem de um só veiculo de

MihC^paa (BR 101) - Do Km 75 ao Km 76.
trânsito em meia pista devido a obra de recupera-

ção de ponte sobre o Rio Urural. Do Km 262 ao

Km 275, obras de duplicação da pista

Aeroportos
[Tampo 

I Vtslbllrdede

Galeão ; bom modboa

Santos Dumont bom mod/boa

Congonhas (SP) partwb. mod/boa

Vlrarxpos(SP) tom' boa

Confins(MQ) parfoub. boa
¦Brasila ¦?r,,...0rvb..,^:poa,-. .,

Manaus , . .parfrub, , boa

Fortaleza tom , boa

Recife ¦ parttub. toa :

Setvador 
' ' ' 

parmub.-: boa' 
'--•

Curitiba :núbyyyrr»<jtoa 
'y

PqrtoAtegre ¦ tom . mertHaoa

Resumo do tempo
no Brasil
Norte- Tempo variando de ensolarado a

nublado oom ocorrência de pancadas de

chuva e trovoadas isoladas em toda a
região.
Nordeste -Previsão de chuva no sul da

região devido a frente fria que permanece^
estacionada sobre a Bahia. Tempo variando

de ensolarado a rjarcialmente ensolarado
nas demtus áreas. . ;¦•
Centro-Oeste • O dia será quente e úmido

com predomínio de sol em toda a região.
Possibilidade de pancadas de chuva e tro-

voadas aotedas no final do dia em Goiás e

,Mato Grosso. 
'

Sudeste - Predomínio dé sol em toda a
região oom possibilidade de pancadas de

chuva no norte de Minas Gerias.
Sul - Chuva no Rio Grande do Sul. Nublado
a rjarcialmente nublado nas demais regiões.

No mundo lt
hoje rjexta-fejra. .

OM MaiWN mmtwk-r>\.
Acapuk» 33 24 ag 33 23 ch(j

Amsterdam . 9 2 6 1 n .,

Assunção 33 23 pn 33 22 n

Atenas 21 14 pn 21 13 s 1

Atlanta 23 12 arj 15 2-*0

Bagdá 27 10 pn 27 10 s '

Bancoc 32 24 ag 31 23 n i

Barcelona 19 12 16 11 n ^
Berlim 9 4 6 -2,n -

Bogotá 22 11 pn 22 12 pn'
Bruxelas 9 2 7 1 pnl

BuenosAIres 21 14 pn 29 20 t ^
Cairo 23 13 24 13 s .

Cancún 29 22 29 22 pn^>

Caracas 32 24 pn 32 24 pnv?

Chicago 9 1 ch 6 -2 pn

Cingapura 31 23 ag 31 22 pn'

Copenhague 7 3 5 -2 pnl

Cidade do Méxk» 23 8 pn 21 9 pn3

Dallas 19 6 pn 19 6 s

Dublin 8 3 pn 8 3 n 1

Istambul 19 11 19 11. s

Estocolmo 6 -1 ch 2 -fl pn

Florença 18 11 pn 15 5 s J

Frankfurt 8 6 6 -3 p"?

Genebra 12 2 6 1 n -,-

Helsinque 5 1 3-1 nv.J

HongKong 30 22 27 23 pn"|

Jerusalém 17 8 pn 19 9 e 
2

Joanesburgo 26 13 pn 27 12 pn_-

LaPaz,Bo. 18 4 17 3 chi

Uma 21 16 pn 21 16 pn

Usboa 20 13 19 13 pn

Londres 12 4 ch 9 3 n i

Los Angeles 24 12 27 13 s j

Madri 22 8 a 7.pn-

Manilha 31 24 ag 28 24 t

MfTokesh 28 13 27 13 pnl
Miami 30 23 pn 28 20 pn;-)

Montevideo 19 14 pn 29 21 t

Montreal 16 10 ch 11 -4 n u

Moscou 12 6 pn 7 5 ch'|

Munique 12 1 ch 4 -6 n t.

Nairóbi 26 16 ch 26 14 ch^

Nassau 29 23 29 21 pn)

NovaDéü 31 14 34 11 S r

Nova Iorque 18 13 ch 17 6 t

Nice 21 11 pn 16 8 s J

Oslo 6 -2 2 -6 pn|

Orlando 31 20 pn 26 12 pn

Panamá 32 24 pn 31 24 pn1

Parte 14 5 pn 7 2 n 2

Pequim 13 6 pn 11 8 clh

Praga 11 4 5 -5 n

Beiklavik 1 -3 nv 2-6 n'l

Roma 18 10 pn 19*8 s-j

San Juan 30 23 ag 31 23 pn

Santiago 22 6 pn 23 8 s ]

Sáo Francisco 20 11 20 11 pn|

SeattJe 11 7 12 8 ch

Seul 10 4 ch 12 8 t

Sidnei 
19 16 20 15 h-|

•Tóquio 14- 9 13 12 t ,
Toronto 17 1 1 -11 pn"

Vancouver 9 7 14 14 pn"

Viena 14 8 8 -3 prtj

Washington 20 13 ch 16 3 t

Zurique 13 2 6 -1 pnP
D

LEGENDA: par« parctalmanie, nub - mMado,
mod . moderada, rad > radudda

Condições válidas para hoje.
-m Mosssms^smsnmmytm^smsrs^

ttmsKHswnlo^hPWl***»)' Mnun(ssnporm)SrWÊA(sisls$).

Tempo (T):a-sol, pn-parcialmenle nublado,

n-nublado.ch-chuva, t-tempestades, ae-aguaceiro, j
nl-nevada ligara, nv-nevada. g-gelo.

Ciência

Â culpa que vem com o prazer
ninf npctrpscfrançarln nela cillna

Pesquisa mostra

que remorso causa
novas doenças

LONDRES 

— Fumar um ei-

garro às escondidas ou be-
ber uma taça de vinho de vez em

guando podem ser algumas das
boas coisas da vida se os fanáticos

pela saúde não fizerem você se
sentir culpado por isso, afirma-

jam cientistas britânicos. Uma

pesquisa feita em oito países cons-
' - tatou que as pessoas ficam estres-

, sadas por causa da culpa que sen-
.. tem com os pequenos prazeres da '

vida.

Cometer um pequeno excesso

pode reduzir o estresse mas os,
benefícios são completamente
anulados se o consumo vier
acompanhado de sentimento de
culpa. 

"Uma xícara de café, um
'cigarro 

ou um chocolate reduzem
o estresse e ajudam as pessoas a
relaxar", diz o médico Neil Sher-
wood, da Reading University, na
Inglaterra.

Quando as pessoas se sentem
culpadas pelos excessos, o prazer

„, é sacrificado e elas passam a viver
com culpa. "Isso 

pode anular os
- benefícios positivos desse consu-
. mo, que ajudaria a reduzir o es-

tresse e beneficiar o sistema imu-
nológico", afirmou o médico. E

fr^-fe^—i— *S*ara»P»w»!íí--''i

pior: o estresse causado pela culpa

pode causar úlcera e doenças ca-

ríacas.
A culpa não.faz com que as

pessoas parem de beber álcool, ou

comer alimentos ricos em gordu-
ra, mas pode fazer com que as

pessoas gostem menos dessas ati-

vidades, de acordo com a pesqui-
sa feita pela Associação para Pes-

quisa d^Ciência do Lazer.
A pesquisa foi realizada com

quatro mil pessoas. Uma lista
com hábitos, incluindo o fumo,
comer chocolate e doces, consu-
mo de álcool e nào praticar exer-
cíciòs foi apresentada aos entre-
vistados.

Segundo o estudo, os austra-
liarios eram o povo mais culpado,

enquanto os holandeses eram os

que' tinham menos remorso. So-

mente 13% dos holandeses se sen-

tiaj culpados com seus prazeres,
enquanto 27% dos australianos

sentiam remorso. Parte dos belgas

(19%) afirmou se sentir angustia-
da depois de se entregar aos pe-

quenos prazeres.
Cerca de 40% dos entrevista-

dos europeus relataram que apro-
veitariam melhor os prazeres se

nào se sentissem tão culpados, o

que sugere que eles não estão con-

seguindo reduzir o estresse.

Alimentos alterados

preocupam cientistas
BUENOS AIRES — A organiza-

ção ambientalista Greenpeace res-
saltou a necessidade de retardar a
fabricação de produtos de origem
animal e vegetal criados através

de engenharia genética, até que se

defina um protocolo internado-

nal de segurança que regule a ati-

vidade.
Os especialistas em biotecnolo-

gia Verônica Odriozola, Gustavo

Fernandez e o francês Arnold

Apotek ressaltaram a importância

de estabelecer um "principio de

precaução" antes de liberar ao
meio ambiente organismos mani-

pulados geneticamente.

Os três especialistas apresenta-
ram, durante a conferência Mun-

dial sobre Biodiversidade que co-

meçou na segunda-feira e termina

no dia 15, nesta cidade, um traba-

lho sobre biosegurança e impac-

tos ambientais causados pela ma-

nipulação genética no setor agro-

pecuário. .
No estudo" ficou constatado,

por exemplo, que na Argentina
está sendo dada autorização para
a comercialização da soja geneti-
camente modificada, e que, a par-
tir de 1997, o produto fará parte
da alimentação neste pais e deverá

submeter-se às exigências de seu

principal mercado, a Europa.

Protestos na Europa
As tripulações dos navios car-

regados de soja americana geneti-
camente alterada destinada à in-
dustria alimentícia européia vão
continuar enfrentando manifesta-

ções de protesto nos portos em

que ancorarem. A ameaça foi fei-
ta ontem em Amsterdam por enti-
dades ambientalistas. A base de

uma delas, o Greenpeace, em
Amsterdã, prometeu lançar uma
campanha de ação direta contra
as mercadorias que chegarem na

próxima terça-feira, em Hambur-

go. Alemanha, no cargueiro Ideal

Progress — o que transporta esse
novo tipo de soja.

"Nós estamos totalmente en-

volvidos nesta ação e vamos

acompanhar a questão até o fim",

disse ontem o porta-voz do

Greenpeace internacional, John
Wafter.

O Mm/ progress. que deixou

Nova Orleans (Estados Unidos)

há três semanas foi abordado por
um saveiro do Greenpeace. que

tentou, sem sucesso, evitar que o

navio aportasse em águas holan-

desas.
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Lucro da Telebrás cresce 204%
i Com R$ 566 milhões, Telesp lidera rentabilidade do grupo, que

Arquivo

CÉSAR BORGES

brasIlia — A holding do

Sistema Telebrás apresentou

lucro liquido consolidado de

janeiro a setembro deste ano

de RS 2,389 bilhões, Isto repre-

senta crescimento real (descon-
tada a inflação) de 204,1%

quando comparado ao desem-

penho apresentado nos nove

primeiros meses de 1995. Este

resultado foi fortemente in-

fluenciado pelo tarifaço apli-

cado pelo governo nos serviços

de telefonia em dezembro de

95, quando a assinatura básica

residencial subiu 513%, a não-

residencial 80,5%, o pulso lo-

cal 66,7% e a ligação interur-

bana de 3 minutos 22,2%.

A divulgação do resultado

ocorreu um dia após a publica-

ção do decreto presidencial

que estabeleceu o regulamento

para funcionamento e conces-

soes de telefonia celular no

pais.
Ontem pela manhã, a em-

presa enviou ao mercado todos

os dados relativos aos resulta-

dos de balanço do sistema du-

rante os nove primeiros meses

de 1996. De acordo com esses

números, o

lucro líquido

das empresas

do Sistema

Telebrás ai-

cançou RS

1,980 bilhão

nos nove me-

ses, contra

R$ 572,8 mi-

lhões obtidos

no mesmo

período de

1995.

A Telesp

lidera a cias-

sificação das

subsidiárias

do Sistema,

com um lu-

Os números

R$2.389 bilhões

TSSgST

R$ 24 bilhões

é o vtiofds Mictito
das açto

513%

O valor de mercado da Tele-

brás, calculado com base na

valorização das suas ações no

mercado, está em RS 24,078

bilhões. Até setembro, as ope-

rações com ADRs da empresa

na Bolsa de Nova Iorque ai-

cançaram 323,640 bilhões,

num volume de RS 20,282 bi-

lhões. Na Bovespa, foram

transacionadas 601 bilhões de

ações, num volume global de

RS 38,085 bilhões.
A receita operacional bruta

da empresa foi da ordem de RS

12 bilhões, a maior parcela ob-

tida pela telefonia convencio-

nal, que chegou a RS 9,165 bi-

lhões. Deste valor, RS 4,610

bilhões foram proporcionados

pela cobrança das ligações in-

terurbanas e outros RS 3,924

bilhões pela telefonia local. A

telefonia celular, que apenas

recentemente passou a ser dis-

ponível no Brasil, com 2,3 mi-

lhões de aparelhos em uso, já
representa 14,2% no fatura-

mento do Sistema. Nos nove

primeiros meses de 95, chegou

a RS 1,7 bilhão.
Neste período, a empresa re-

colheu RS 3,715 bilhões de tribu-

tos federais, estaduais e municí-

pais, num va-

lor equivalen-

te a 30,9% das

receitas bru-

tas. O endivi-

damento da

empresa no

período crês-

ceu 18,7%, ai-

cançando RS

6,946 bilhões

contra os RS

5,854 bilhões

verificados

nos nove me-

ses do ano
foi o psrcsntual do aumento

oa tarifa básica

cro líquido acumulado de RS

566,119 milhões. A Telerj, que
tem o segundo maior patrimô-
nio liquido (de RS 2,586 bi-

lhões), apresentou um lucro de

apenas RS 55,289 milhões, o

décimo da lita, superada, entre

çutras, pela Telpe, de Pernam-

fuço, que alcançou lucro de

RS 61,229 milhões, com um

patrimônio líquido de RS

575,467 milhões.

Os dados

fornecidos ao

mercado indi-

cam ainda que, apesar do último

reajuste tarifário, a empresa con-

tabiliza uma 
"insuficiência 

tari-

faria acumulada até 30 de setem-

bro de 1996, de RS 16,401 bi-

lhões". Este valor corresponde à

receita operacional que seria ob-

tida na cobrança dos serviços

telefônicos, se as tarifas não ti-

vessem sido congeladas ou rea-

justadas abaixo da inflação du-

rante os últimos anos.

Sede da Telebrás, em Brasília: balanço positivo por

Os investimentos do setor privado na página 24

Ação sobe

por causa

do balanço
SÔNIA ARARIPE

O mercado financeiro ontem vi-

veu um dia agitado por conta da

divulgação das regras da telefonia

privada e do resultado financeiro

de janeiro a setembro da Telebrás.

A ação chegou a subir bastante,

batendo até RS 81,49, mas no final

do dia acabou recuando e fechou

praticamente empatada, com 0,1%

de alta, cotada a RS 80,50. A Bolsa

de Valores do Rio de Janeiro encer-

rou o dia quase estável, com ligeira

alta de 0,2% e a de São Paulo, com
valorização de 0,1%.

"As 
regras da telefonia foram

muito boas. Existiam dúvidas se a

concessão das empresas estaduais

de celulares seriam pagas ou não.

Houve um consenso de que não vão

pagar a concessão. Isso aumenta o

valor das empresas estaduais e tam-

bém da Telebrás, que é a mãe de

chegou ao resultado recorde de R$ 2,3 bilhões

Competição

trará futuro

incerto
Apesar das boas noticias, há

dúvidas importantes que precisam 
'•

ser esclarecidas sobre a Telebrás

daqui para a frente. 
"O 

cenário de

competição será completamente
diferente do monopólio atual. Se-

rá preciso esperar um pouco parç 
¦

ver como o setor vai se compor»

tar", completou Manuel Coto,,

administrador de recursos do

Banco Tendência.

Ontem, depois de fazer muitas;

contas, o especialista chegou a

conclusão de que Telebrás ainda,

está barata, mas se ultrapassar os

R$ 90,00 é hora de vender. Fala:

se que a holding do setor de tele-

comunicações, hoje cotada a RS

24 bilhões, poderia valer até RS;

40 bilhões. Mas isso dependerá de;

muitas variáveis. 
"É 

cedo para
adivinhar qual o valor verdadeiro

da Telebrás", explicou José Luiz

Garcia, analista do Banco da Ba-

hia.
Além dos olhos voltados para;

a holding, também há forte inte-

resse pelas empresas de telefonia

estaduais. 
"As 

estaduais vão mui-

to bem. Como Telesp, Telemigj

Telebrasília, Telepar e uma pe-,

quena de São Paulo, a Borda do

Campo. Até a Telerj que estava

mais atrasada está se ajustando^

opinou Manuel Coto. - >í

A Telerj precisou fazer uma

provisão grande, em torno de RS

40 milhões, no seu balanço divuk

gado também ontem por conta dó,

impacto das demissões voluntá-i

rias. Mas também já é apontada

pelos analistas como uma boa op;

ção para os próximos meses. _y

Alarde — O que todos lem-,

bravam ontem é que as regras

divulgadas deixaram claro que a

privatização não virá da noite pa-
ra o dia. 

"O 
mercado está fazendo

um alarde grande demais para a

realidade. A troca de controle pa?
ra o setor privado ainda demora)

Telebrás ainda está barata, teni

potencial, e as estaduais também,

Mas é preciso separar o boato da

realidade", advertiu Cristina

Müller, analista do Banco StocÇ:

Ela lembrou que como os ne-

gócios estão quase 90% concen-

trados em Telebrás, não há como

deixar essa blue-chip de lado. 
"À

liquidez está toda concentrada
nesse papel. Tem realmente grari-
de potencial. No entanto, deve-se

analisar tudo com dados técni-

cos." (S.A.)

todas", explicou Maria Amália

Coutrim, diretora de Análise do

Opportunity, empresa de adminis-

tração de recursos.

José Luiz Garcia, analista do

Banco da Bahia, lembrou que os

resultados divulgados ontem foram

realmente muto positivos. O valor

mensal de setembro da Telebrás,

olhado isoladamente, até pode pa-
recer baixo comparado com agosto

ou julho. Mas está dentro da média

e é bem melhor do que o de setem-

bro de 1995. Exatamente dentro da

expectativa do mercado.

burpresaP
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Hoje, excepcionalmente, nSo será

publicada a coluna de Celso Pinto.

yy
PETRÓLEO BRASILEIRO 8.A.
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AVISO DRALTUUÇAO
CONCOWMNCIA N* NIMNJM

A Mrtlr dM* date, Mtlo dhBotUwh m aHaraoSaa «tatu—- no Edtal (Capaetaçlo

lSZÍmmZ)mTil _Srieo.0.074.»7puWI-ada no OirloOfcWiUníío.

Sócio 3. no da 02/10/M.

naEtf-BadafrCarnpoa.

I:*_ÍMSS Quieto

UCITAÇAO N« 087 / BB

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N* 018/ 88

PROCESSO Ni E • 10/ 800808/ 88

AVISO

A Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro • METRÔ • torna púbNoo quo fará

realizar no dia 28 de novembro de 1996, ia 10:30 horta, no auditório do EdrWo

Sede da Companhia, situado na Avenida Noaaa Senhora da Copaeabana, 493 • 4»

andar, a llcltaçio acima referida, que tam por objeto o projeto, fabricação,

fornecimento, montagem e inatalaçlo de eletema de ventilação primária a da

proteção acústica da sala do diesel, da Eetaçlo Areoverde.

O Ciçamento Oficial é de RS 4.950.000,00 (quatro mlh8aa,noveearite«adnc»)rjt«a

mil reais).

O Edital poderá ser adquirido por RS 360,00 (ttMrtot a asssanta mala) a titulo

de custos reprofráfleos, na Divisão de Tesouraria • OfTES, 4* andar do endereço

acima referido, de 08:30 ás 11:30 e de 13:30 ás 17:00 horas.

Maiores informações poderio ser obtidaa na tala 1.002 no mesmo horário o

endereço.

A licltaçào e a adjudicação dela decorrente regera* Io , no que couber, petas

disposições da Lei Federal n* 8.666, de 21/ 06/ 83 e. euplstlvamente, no que nio

confinem, peles disposições da Lei Estadual n* 287. de 04/12/79 ( Código da

Administração financeira e Contabilidade PObHea do Estado do Rio da Janeira).

especialmente as do título XI, regulamentada pato Decreto n* 3.149, de 28/04/

80 e, em particular, pelas condições previstas no EdKai.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 1996.

Coordenador de CEL PRES • 228/ 96.

fttm
99,7

MUSICA
CIVILIZADA

& INFORMAÇÃO
RELEVANTE

.''&M

, '

NEGÓCIOS & FINANÇAS
QUINTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 199$)

Brasil protesta contra críticas de ]
economista do Bird ao Mercosul j
¦ Embaixador diz que não cabe à instituição multilateral falar sobre tratado entre países |

LUIZ ORLANDO CARNEIRO

brasIlia — O embaixador do

Brasil em Washington, Paulo Tino

Flecha de Lima, com o apoio doe

demais países do Mercosul, entre-

gou ontem ao Banco Mundial

(Bird) um non-paper (reclamaçlo
informal), em face das criticas fei-

tas, na última semana, pelo econo*

mista sênior do Banco, Alexander

Yeats, ao organismo regional for*

mado por Brasil, Argentina, Pira*

guaie Uruguai.

No documento, o embaixador

Paulo Tarso considera que o vice-

presidente do Bird para a América

Latina, Shahid Burki, "numa 
ten-

(ativa de dissociar o Banco do Sr.
Yeats", acabou por, 

"aparente-

mente, endossar parte das criticas
feitas pelo economista, em particu-
lar as relativas à ineficiência do
Mercosul".

Em nome do governo brasileiro

e dos demais países do Mercosul, o

embaixador afirma que 
"esses 

la-
mentáveis acontecimentos indicam

uma necessidade urgente de o Ban-

co desenvolver uma nova perspecti-
va, nio apenas na sua política dian-
te de opiniões pessoais de funciona-
rios graduados, mas também no seu

papel no atual debate sobre impor-

tantes tendências que afetam a eco-

nomia internacional".

O economista Alexander Yeats

havia feito publicar suas críticas ao
Mercosul no Wall Street Journal e

no Financial Times. Segundo o em-
baixador Flecha de Lima, 

"os 
fun-

cionários do Banco não podem e

não devem ignorar o impacto de

publicar seus pontos de vista pes-
soais em jornais de grande prestí-

gio, o que não pode ser tolerado".

Mais adiante, escreve o embai-

xador no seu non-paper. 
"O 

Banco

Mundial é uma instituição financei-
ra multilateral e não uma institui-

ção acadêmica, não sendo sua tare-
fa a determinação da consistência
de acordos de comércio regionais,
com regras comerciais multilateraisi
e seu impacto no comércio interna-!
cional".

Finalmente, o embaixador doj

Brasil em Washington lamenta que
o estudo "idiossincrático 

e discuti-j

vel" do economista Alexander

Yeats tenha sido levado á imprcn-;

sa, pedindo ainda que p Bird não o j
publique sob seus auspícios.

salvador — "O 
país está se

transformando num grande centro

de atração de capital. Depois da

onda asiática, a América Latina co-

meça a ser vista com alternativa

para investimentos e o Brasil ocupa

o papel de centro de gravidade". A

afirmação é do ministro do Plane-

jamento, Antônio Kandir, que este-

ve, terça-feira, reunido com o go-
vernador da Bahia, Paulo Souto,

para liberar R$ 34 milhões, para
obras de saneamento, habitação e

educação.

Numa profusão de elogios à

atual administração estadual, que

tem o apoio do senador Antônio

Kandir vê o país com otimismo
Carlos Magalhães (PFL-BA), Kan-

dir declarou: 
"Só 

vamos mandar

recursos para estados como a Ba-

hia".

Em seu discurso, o ministro do

Planejamento fez questão de ressal-

tar a satisfação do governo federal

com a Bahia. 
"Hoje 

é inequívoca-

damente um dos melhores governos
de estado e o 

presidente 
Fernando

Henrique Cardoao não tem dúvida

disso", afirmou, indicando ainda

que há pelo menos mais RS 100

milhões disponíveis para novas

obras estatais, até o fim deste ano,

atingindo o total de RS 280 milhões

aplicados na Bahia.

Quanto à política econômica na-

cional, Antônio Kandir se limitou a

comentar que o Brasil inicia a reto-

mada do crescimento, a partir da

constatação de uma elevação de

7% na produção nacional no ter-

ceiro trimestre de 1996, quando
comparada ao mesmo periodo do

ano anterior. 
"O 

pais se organiza

em cima de projetos importantes,

como os 42 programas do Brasil em

Ação, que vão permitir o desenvol-

vimento sustentado dentro de uma

visão estratégica", argumentou.
"Mesmo 

a queda de 4,92% no

nível de exportações registradas em

outubro não sinaliza qualquer de-

BraalHa-Jamil Binar
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Construção

Senado sabatina
Zaghen na dia 20
Paolo Zaghen (foto), escolhido pelo governo para assu-
rair uma Diretoria do Banco Central que vai tratar do

saneamento dos bancos estaduais e das dividas dos

estados, será sabatinado ho Senado no dia 20. Zaghen

se encontrou, ontem, em Brasilia, com o senador Car-

los Bezerra (PMDB-MT), relator da atual resolução
sobre o limite de endividamento dos estados. 

"A 
quês-

tão dos bancos estaduais faz parte da negociação das

dividas", afirmou o futuro diretor do BC.

\5/
CBTU
CançmtemBrmmm
— HrmUrbmM

MINISTÉRIO 00S TRANSPORTES

AVISO DE UCITAÇAO

ACORDO DE EMPRÉSTIMO LN 3916-BR

A COMPANHIA BRASILEIRA DC TREN8 URBANO* - CBTU, na q_Marte
«_fc itniisln smi_|-ns*sTir -*— ¦__ __________ n nula ¦íiin __!_ ¦*»——>-——— P..!., s__ s_ iln _____oa orgao rarcurar oa um arra^raaorno corerarao para Kapuoaca rauatawri ao 0*1

Junto _o B—noo Intornodonil pon t RoconotFuçfto • DcMfWDMcntnto • BIRD

(Bmoo Munonl), tm viriM iimoqos, vmhvd so cinto do Prajtto do
n_^____t_m__Vf+M___f____ »___ Tff_Mt_i _^_émtir*_tt_tnf__ Mm C_M_n ILiilJMM*ás_ ns*_____i Af>_fa*_#

porto dos rocufooo doooo onipfoonmo Ofn poQOfnonloo odnvoofVMo nootwmoo do

Contrato, raje-abjato aaté daacrto • vagar.

CONCORRÊNCIA BH-017-W/DEUC-AC/CBTU

OBJETO: Projoto, NMoaçlo, tmntagarn, lm_açio, taataa, corniosionifnanto a

~*——— llrfiinnnlianni —— __^_m I Liai wiisÍêI rono wwrepowmoi ao 0010 nonzorvo.

DATA: Aapro*xwtaada«irioaarar*rao^ «abate

atoado na aotrada VaM di T|uca. 77 - Tyuoa, Rio da Janoiro. RJ, ata aa 10h do

fjlt i?dt dMtwHiro rte 1090. af!*)f~>fr)NKtea dt uma rjarmUa dt pf iM**^f th» vrt^w

da R$ 2BO30,00 (vtnta a oto mil reala).

CUSTO DO EDITAL RS 30,00 (trinta raaia).

&to Hctogaorigaraaé pala Lat 8.86*, da 21 da junto da 1888, a auaa
oRofoçOos, obwfvodoo oo oondiçooo conotonbto do oou Art. 42, poragíofo 9*.

O rogimo do ONMUÇfo ooré o do omproftodo por poço untoho o o ttpo do
JJctoçtoéotornanorpraço.Acarttratatodavaraapr^^

oc|Ufvolonto o 5% (cinco por conto) do volor total do contrato.

O prazo para qua aa proponente* aoNclom eacJarrxlmarto* aotxo o adtal a
mus anexos termina no dia 2B da novembro de 1996.

Haverá uma visKa técnica facuRativa no dia 25 de novembro ae 1996.
Poderio participar desta licitação todos oa candidatos da pafsaa aiegfvaia.

conforme definição nos 
"Guidelines 

Procuremont under IBRD Loana and IDA
Credita". Empresas estrangeiras poderio adquirir os adiais por intermédio do auaa
respectivas Embaixadas, Consulados ou representantes credenciados.

O edital estará á disposição para leitura e/ou aquisição, na sala 103 do prédio
anexo, no endereço citado, noa horários de 9h ás 11h e 14h às 16h. Maiores
Informações pelos telefones (021) 575-3186/575-3188, ou peto fax (021) 571-
5296.

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 1906.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

saquecimento da economia", afir-

mou. O ministro justificou a situa-

çâo, como 
"reflexo 

de um mês ex-

cepcional, pois estava na fase final

de aprovação da lei complementar

de ICMS".

Para ele, o comportamento atí-

pico também é resultado de deci-

soes empresariais tomadas há pelo
menos três meses. Sua analise é de

que 
"a 

longo prazo nós percebemos

um comportamento das fontes ex-

ternas razoavelmente tranqüilo",

ressaltando que os efeitos das mu-

danças na legislação fiscal vão sei

positivos nos próximos meses.

O presidente do
Sindicato Nacional da
Indústria da Conttruçâo
Pesada, Luiz Fernando
Santos Reis, enviou
ontem ao presidente
Fernando Henrique
Cardoso um ftx
reclamando dos atrasos
nos pagamentos de
obras executadas para o

governo. O problema
seria maior na
recuperação de estradas.

Produção
dogrftos
aumenta
A produção de grãos no
Brasil, este ano, deverá
atingir 78,5 milhões de
toneladas, segundo
estimativa da
Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab),
anunciada ontem pelo
ministro da Agricultura,
Adindo Porto, que
apontou o aumento de
cinco milhões de
toneladas em relação á
safra passada.

Estados ameaçam apoio

fiscal à pequena empresa
brasIlia — Os estados estão

divididos quanto ao imposto uni-

ficado para pequenas empresas,

criado pelo Governo por meio de

Medida Provisória. Para que os

impostos estadual (ICMS) e mu-
nicipal(ISS) também sejam englo-
bados em urna só alíquota com os

tributos federais, será necessária

aprovação de lei especifica.

Em reunião, ontem, com o
secretário da Receita Federal,
Everardo Maciel, representantes
das secretarias de Fazenda de no-
ve estados receberam esclareci-
mentos sobre a medida.

"Há 
um consenso com rela-

ção às regras para as micro em-

presas, a princípio todos devem
aderir. No que se refere às pe-
quenas empresas poderá haver
uma divisão, alguns devem ade-
rir, outros não", informou Ma-

ciei, lembrando que o Conselho

de secretários de Fazenda esta-

duais(Confaz) só vai deliberar so-

bre o assunto em reunião no

dia 13 de dezembro.

Resistência — O Estado de

Sào Paulo, onde está concentra-

da a maioria das pequenas em-;

presas do pais, resiste ao repas-|

ses dos benefícios. O que retira a;

força das medidas anunciadas pe-j
Io governo. Já o secretário de;

Fazenda do Distrito Federal, Má-j

rio Tinoco, diz que a adoção!

das novas regras para as 10 mil;

pequenas empresas locais pode-;
ria acarretar perda de arrecada-;

ção estimada em RS 3,5 milhões1
— 5% do recolhimento mensal

de ICMS do DF, de R$ 70 mi-!

lhões.

A MP oferece ao setor a op-j

ção de unificação de impostos e

contribuições federais(Imposto de

Renda, IPI, Cofins, Pis/Pasep,

Contribuição Social sobre o Lu-

cro Liquido e INSS), com in-

cidência sobre o faturamento e

alíquotas máxima e mínima de

5% a 7,5% respectivamente.

A adesão ao novo modelo,;

tanto por parte das empresas co-;

mo de estados e municípios, e

voluntária. Contabilizando as ali-í

quotas municipal e estadual, a;

taxa máxima chegaria a 10%.

IOOl^l>ft-faftHDIJ3(^Mor*--^^^^^^^^^^»^Qg^^^
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TADO

OOVtftNO DO ESTADO DO IttfaTO SANTO
COMPANHIA ISfW04AlinNSEDiSANEAMBIT0-CESAN

AVISO Dl UCITAÇAO
DATA: 07/11/96

Acordo de Empréstimo n° 3767-BR

CONCORRÊNCIA PÚBLICA
NACIONAL BIRD U» 011/96 — CBSAN

1. 0 Governo do Estado do Espirito Sento, recebeu um empréstimo do Banco Interna-

cional de Reconstrução a Desenvolvimento doravante denominado 
"Banco 

Mun-

dial". am diversas moedas, no montante de USS 154,000.000 00 para financiamento

do PROGRAMA DE DESPOLUIÇAO DOS ECOSSISTEMAS LITORÂNEOS DO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO — PRODESPOL. e pretende aplicar parte dos

recursos para cobrir pagamentos eteglveis do contrato para a execução de redes e

ligações prediais, construção de reservatórios e elevatórias relativos ao crescimento

vegetativo de água. inclusive fornecimento de materiais, no Município de Vitoria.

Estado do Espirito Santo. A licitação está aberta a todos os licitantes oriundos

de países eleglveis do Banco Mundial.

2. A Companhia Espirito-Samense de Saneamento — CESAN, dorante denominada

CONTRATANTE, convida os interessados a se habilitarem e apresentar proposta para
a execução dos serviços e obras em referência

3. O Edital poderá ser adquirido na Av. Guarapari, s/n° — Jardim limoeiro —

Serra — ES, tel, (027) 328-3130 — ramais 36 ou*37. fax (027) 228-4835. atra-

vés de solicitação por escrito e o pagamento da importância nào reembolsável

de RS 100,00 (cem reais), os interessados poderão obter maiores informações no

mesmo endereço
4 As propostas deverão ser entregues na sala de reuniões, na Gerência de Suprimentos

da CESAN, sita na Av. Guarapari, s/n° — Jardim Limoeiro — Serra ES. até as 14 00

horas, do dia 10/12/96, acompanhadas de uma Garantia de Proposta de RS

28000,00, e serão abertas ás 14 30 horas do dia 10/12/96. na presença dos

interessados que deseiarem assistir á respectiva sessão

João Virgílio Diniz Miguel

Presidenta da Comissão

Especial da Licitação
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'ewg: compromisso de ampliar o comércio com o Brasil

Negócios da China
¦ Li Peng chega
hoje a Brasília
e visita FH
"D 

RASÍLIA — Desenvol-
ver um comercio que ja

chegou, em agosto, à expressi-

va cifra de USS 1,4 bilhão; ex-

piorar o potencial que a China

oferece na área de serviços; es-

treitar a cooperação nos seto-

res aeroespacial e ambiental.

Estes são os principais assun-

tos da agenda do primeiro-mi-
nistro chinês, Li Peng, que che-

-ga hoje a Brasília, onde ficará

dois dias, para manter também
-conversações de caráter políti-

co com o presidente Fernando

Henrique Cardoso.

Durante a visita de Li Peng
que passará o fim de sema-

- na em São Paulo, viajando pa-

; ra Manaus na próxima 2o feira
serão assinados um proto-

colo para a manutenção do

consulado brasileiro em Hong

Kong (que passa em 1999 para*o 
domínio da China), e outros

dois acordos incrementando a

cooperação já existente nas

áreas aeroespacial e ambiental.

Ampliando as frontei-

ras — O Departamento da
Ásia e Oceania do Itamarati

acha possível que, até o fim do

ano, o comércio bilateral ultra-

passe os USS 2 bilhões regis-

trados no ano passado.
Os dados disponíveis até

agosto já chegam a pouco mais
de USS 1,4 bilhão, com um

. superávit de USS 129 milhões
' 

para o Brasil.
' 

As autoridades brasileiras

j querem não só aumentar as ex-
' 

portações tradicionais, sobre-

i tudo de soja, minério de ferro e

produtos siderúrgicos, mas ter

maior presença no setor de ser-

viços.

Infra-estrutura — Se-

gundo a ministra Vera Macha-
do, diretora-geral do departa-
mérito, será dada grande ênfa-
se a uma maior participação
do empresariado brasileiro no
setor de infraestrutura da Chi-
na, especialmente na constru-

ção da maior hidrelétrica do

mundo, a de Três Gargantas,

obra prioritária para o gover-
no chinês. Os brasileiros que-
rem, também, investir na área
das telecomunicações.

Dentre os integrantes da co-
mitiva de Li Peng estarão os

presidentes das estatais das
áreas siderúrgica e de energia
elétrica, além dos ministros da
Agricultura, da Energia e do
Petróleo.

BNDES — A China tem

ampliado nos últimos anos as

suas parceriais nos setores de

infra-estrutura, principalmente
no setor de máquinas e equipa-

mentos. É neste mercado, que
está também o interesse do

Banco Nacional de Desenvol-

vimento Econômico e Social

(BNDES), que aumentou o vo-

lume de recursos destinados a

este segmento, principalmente

para exportações. Com isso, o

Brasil espera ainda reverter o

fluxo de importações de pro-
dutos chineses supérfluos, co-

mo os enfeites de Natal que já
estão presentes nas lojas de to-

do o país e os famosos piscas-

piscas que fizeram sucesso no

ano passado.

¦Excepcionalmente hoje nio é

publicada a Coluna de Celso
Pinto neste espaço

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

PETROBRAS

MMSTÉRIO DE MINAS E ENEROM

E&P - Bacia da Campo*

AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA N* 160.0.074.96-4

A partir desta data, estão disponíveis as alterações efetuadas no Edital (Capacitação
Técnica), relativamente ao Edital 160.0.074.96-4, publicado no Diário Oficial da União •

Seção 3, no dia 02/10/96.

Nova data e local de recebimento das documentações e propostas: 10/12/96 ás 10:00 h

na E&P - Bada de Campos.

Í» 
jÊ 1 GOVERNO DO ESTADO DO ff% a_*

k ^ J Rio de Janeiro W imbO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMPANHIA DO ROMUTAJ 9 DO RIO ^JANORO-METRÔ

Brasil protesta contra críticas de

economista do Bird ao Mercosul
¦ Embaixador diz que não cabe à instituição multilateral falar sobre tratado entre países

LICITAÇÃO N< 067 / 88

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N« 018/ 88
PROCESSO N* E -10/ 800808/ 88

AVISO

A Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro • METRÔ • toma púbNco que fará

realizar no dia 28 de novembro de 1996, As 10:30 horas, no auditório do EdHMo
Sede da Companhia, situado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 493 • 4*
andar, a licitação acima referida, qua tem por objeto o projeto, fabricação,
fornecimento, montagem e instalação do sistema de ventilação primária e da

proteção acústica da sala do diesel, da Estação Arcoverde.

0 Orçamento Oficial é de R$ 4.950.000,00 (quatro milhões, novecentos e cinqüenta
mil reais).
0 Edital poderá ser adquirido por R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) a titulo
de custos reprogrâficos, na Divisão de Tesouraria - DITES, 4« andar do endereço
acima referido, de 08:30 às 11:30 e de 13:30 às 17:00 horas.
Maiores informações poderão ser obtidas na sala 1.002 no mesmo horário e
endereço.

A licitação e a adjudicação dela decorrente reger-se ão , no que couber , pelas
disposições da Lei Federal n» 8.666, de 21/ 06/ 93 e, supletlvamente, no que não
conflitem, pelas disposições da Lei Estadual n« 287, de 04/12/79 ( Código de
Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro),

especialmente as do titulo XI, regulamentada pelo Decreto n" 3.149, de 28/04/

ÇÒ e, em particular, pelas condições previstas no Edital.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 1996.

Coordenador da CEL PRES - 225/ 96.

LUIZ ORLANDO CARNEIRO

brasIlia — O embaixador do
Brasil em Washington, Paulo Tarso
Flecha de Lima, com o apoio dos
demais países do Mercosul, entre*

gou ontem ao Banco Mundial

(Bird) um non-paper (reclamação
informal), em face das criticai fei-

tas, na última semana, pelo econo-

mista sênior do Banco, Alexander

Yeats, ao organismo regional for*

mado por Brasil, Argentina, Para*

guaie Uruguai.

No documento, o embaixador
Paulo Tarso considera que o vice-

presidente do Bird para a América

Latina, Shahid Burki, 
"numa 

ten-
tativa de dissociar o Banco do Sr.
Yeats", acabou por, 

"aparente-

mente, endossar parte das criticas
feitas pelo economista, em particu-
lar as relativas á ineficiência do
Mercosul".

Em nome do governo brasileiro
e dos demais paises do Mercosul, o
embaixador afirma que 

"esses 
la-

mentáveis acontecimentos indicam
uma necessidade urgente de o Ban-
co desenvolver uma nova perspecti-
va, nio apenas na sua política dian-
te de opiniões pessoais de funciona-
rios graduados, mas também no seu

papel no atual debate sobre impor-
tantes tendências que afetam a eco-
nomia internacional".

O economista Alexander Yeats
havia feito publicar suas críticas ao
Mercosul no Wall Street Journal e
no Financial Times. Segundo o em-
baixador Flecha de Lima, 

"os 
fun-

cionários do Banco não podem e
não devem ignorar o impacto de

publicar seus pontos de vista pes-
soais em jornais de grande prestí-
gio, o que não pode ser tolerado".

Mais adiante, escreve o embai-

xador no seu non-paper. "O 
Banco

Mundial é uma instituição financei-
ra multilateral e não uma institui-

ção acadêmica, não sendo sua tare-
fa a determinação da consistência
de acordos de comércio regionais,
com regras comerciais multilaterais
e seu impacto no comércio interna-
cional".

Finalmente, o embaixador do
Brasil em Washington lamenta que
o estudo "idiossincrático 

e discuti-
vel" do economista Alexander

Yeats tenha sido levado á impren-

sa, pedindo ainda que o Bird não o

publique sob seus auspícios.

salvador — "O 
pais está se

transformando num grande centro

de atração de capital. Depois da

onda asiática, a América Latina co-

meça a ser vista com alternativa

para investimentos e o Brasil ocupa

o papel de centro de gravidade". A

afirmação é do ministro do Plane-

jamento, Antônio Kandir, que este-

ve, terça-feira, reunido com o go-
vernador da Bahia, Paulo Souto,

para liberar RS 34 milhões, para
obras de saneamento, habitação e

Kandir vê o pais com otimismo

Numa profusão de elogios à

atual administração estadual, que
tem o apoio do senador Antônio

Carlos Magalhães (PFL-BA), Kan-
dir declarou: 

"Só 
vamos mandar

recursos para estados como a Ba-
hia".

Em seu discurso, o ministro do

Planejamento fez questão de ressal-

tar a satisfação do governo federal

com a Bahia. 
"Hoje 

é inequívoca-

damente um dos melhores governos
de estado e o presidente Fernando

Henrique Cardoso não tem dúvida

disso", afirmou, indicando ainda

que há pelo menos mais RS 100

milhões disponíveis para novas

obras estatais, até o fim deste ano,

atingindo o total de RS 280 milhões

aplicados na Bahia.

Braalfje—Jemil Binar
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Senado sabatina
Zaghen no dia 20
Paolo Zaghen (foto), escolhido pelo governo para assu-
mir uma Diretoria do Banco Central que vai tratar do
saneamento dos bancos estaduais e das dividas dos
estados, será sabatinado no Senado no dia 20. Zaghen
se encontrou, ontem, em Brasília, com o senador Car-
los Bezerra (PMDB-MT), relator da atual resolução
sobre o limite de endividamento dos estados. "A 

quês-
tão dos bancos estaduais faz parte da negociação das
dividas", afirmou o futuro diretor do BC.

<8F
CBTÜ
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dt tens Urbanos

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

AVISO DE LICITAÇÃO

ACORDO DE EMPRÉSTIMO LN 3916-BR

A COMPANHIA BRABILGRA DE TRENS URBANOS - CBTU. na quaUdada
da órgão eMscutor da um empréstimo cortrakto|>eai República Federa** do BnMil

junte ao Banco Internacional para a Reconatruçao o rjeeenvoMmento • BIRD

(Banco Mundial), em vária* moadaa, rataUvo ao cuato do Projeto da
Oaacontrataçào doa Trona MatropoBanoa da Bato Horfwnte, pretenda apKcar

parta dos recuraoec"e«ae empréstimo smpaynetto
Contrato, cujo objeto está doaorto a seguir:

CONCORRÊNCIA BH-017-téroUC-AC/CBTIJ
OBJETO: Projeto, fabricação, montagem, Mataçao, taataa, comissionamento a
operação asaiatida do aiatama da Bünetagam Automática para aa eataçOee doa
Trana Matreoottanoa do Balo Horianta.
DATA: Aa propostas davario aor antroguoa t aberta* no audtórto da CBTU/AC,
atuado na estrada Valha da Tijuca, 77- Tijuca, Rio da Janeiro, RJ, atéaaIOhdo
dia 12 da dezembro da 1888, acompanhada* da uma gaiartti da proposta no valor
ds RS 2B 000,00 (vinte o oto mil roais).
CUSTO DO IDtTAl: RS 30,00 (trinta rs*).

Esta Hctaçao rsgsr-sa-a pala Lei 8.088, ds 21 do junho ds 1993, a auas
sReracess. obssrvadaa aa condições constantes da sou Art. 42, parágrafo 5>.

O regime de smbcuçío será o de smpretsds por preço unitário a o tipo de
Hctaçao é o da msnor preço. A contratada deverá spraoantar ganmtte do aMacuçlo
equivelente s 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

O prazo para que as proponentes soüctem esclarecimentos sobra o adtsJ a
seus anexos termina no dia 29 da novembro da 1098.

Haverá uma vista técnica facultativa no dia 25 ds novembro de 1886.
Poderio participar desta Hctaçao todos os candidatos do palsaa etogfvaia,

conforme definição noa 
'Guidelines 

Procuremsnt undsr IBRD Loana and IDA
Credts'. Empresas estrangeiras poderio adquirir os edtals por intermédio de suas
respectivas Embaixadas, Consulados ou representantes credenciados.

O edital estará á disposição para leitura e/ou aquisição, na sala 103 do prédio
anexo, no endereço citado, nos horários de 9h ás 11h e 14h às 16h Maiores
informações pelos telefones (021) 57S3186675-3188, ou pelo fax (021) 571-
5298.

Rio de Janeiro. 07 de novembro de 1996.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Quanto à política econômica na-
cional, Antônio Kandir se limitou a
comentar que o Brasil inicia a reto-
mada do crescimento, a partir da
constatação de uma elevação de
7% na produção nacional no ter-
ceiro trimestre de 1996, quando
comparada ao mesmo período do
ano anterior. 

"O 
país se organiza

em cima de projetos importantes,

como os 42 programas do Brasil em

Ação, que vão permitir o desenvol-

vimento sustentado dentro de uma
visão estratégica", argumentou.

"Mesmo 
a queda de 4,92% no

nivel de exportações registradas em

outubro não sinaliza qualquer de-

saquecimento da economia", afir-
mou. O ministro justificou a situa-

ção, como "reflexo 
de um mês ex-

cepcional, pois estava na fase final
de aprovação da lei complementar
delCMS".

Para ele, o comportamento ati-;

pico também é resultado de deci-!

soes empresariais tomadas há pelo j
menos três meses. Sua analise é de'

que 
"a 

longo prazo nós percebemos;
um comportamento das fontes ex- \
ternas razoavelmente tranqüilej'", |
ressaltando que os efeitos das mu-;

danças na legislação fiscal vão ser;

positivos nos próximos meses. ',

O presidente do
Sindicato Nacional da
Industria da Ccostruçio
Pesada, Luiz Fernando
Santos Reis, enviou
ontem ao presidente
Fernando Henrique
Cardoso um fax
reclamando dos atrasos
nos pagamentos de
obras executadas para o

governo. O problema
seria maior na
recuperação de estradas.

Produção
do grãos
aumenta
A produção de grãos no
Brasil, este ano, deverá
atingir 78,5 milhões de
toneladas, segundo
estimativa da
Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab),
anunciada ontem pelo
ministro da Agricultura,
Arlindo Porto, que
apontou o aumento de
cinco milhões de
toneladas em relação á
safra passada.

Estados ameaçam apoio

à pequena empresa
BRASÍLIA — Os estados estão

divididos quanto ao imposto uni-
ficado para pequenas empresas,
criado pelo Governo por meio de
Medida Provisória. Para que os
impostos estadual (ICMS) e mu-
nicipal(ISS) também sejam englo-
bados em uma só alíquota com os
tributos federais, será necessária
aprovação de lei especifica.

Em reunião, ontem, com o
secretário da Receita Federal,
Everardo Maciel, representantes
das secretarias de Fazenda de no-
ve estados receberam esclareci-
mentos sobre a medida.

"Há 
um consenso com rela-

ção ás regras para as micro em-

presas, a principio todos devem
aderir. No que se refere ás pe-
quenas empresas poderá haver
uma divisão, alguns devem ade-
rir, outros não", informou Ma-
ciei, lembrando que o Conselho

de secretários de Fazenda esta-

duais(Confaz) só vai deliberar so-

bre o assunto em reunião no

dia 13 de dezembro.

Resistência — O Estado de

São Paulo, onde está concentra-

da a maioria das pequenas em-

presas do pais, resiste ao repás-
ses dos benefícios. O que retira a
força das medidas anunciadas pe-
Io governo. Já o secretário de
Fazenda do Distrito Federal, Má-
rio Tinoco, diz que a adoção;
das novas regras para as 10 mil.

pequenas empresas locais pode-;
ria acarretar perda de arrecada-

ção estimada em RS 3,5 milhões
— 5% do recolhimento mensal
de ICMS do DF, de RS 70 mi-
Ihões.

!
A MP oferece ao setor a op-'

ção de unificação de impostos ej
contribuições federaisflmposto de!
Renda, IPI, Cofins, Pis/Pasep,;
Contribuição Social sobre o Lu-!
cro Liquido e INSS), com in-;
cidência sobre o faturamento e!
alíquotas máxima e mínima de:

5% a 7,5% respectivamente.

A adesão ao novo modelo.;

tanto por parte das empresas co-

mo de estados e municípios, é

voluntária. Contabilizando as ali-

quotas municipal e estadual, a'

taxa máxima chegaria a 10%.

FENTÜ
100 Ma, l»-to,HDlJ3Cb,Montor.a

©*¦
532-6065/5997
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OOVBmoríO£tTADODOISPÍRnOtAmO
COMPANHIA BrtRfTO-$ANTiN$I Dl SANEAMENTO - CESAN

AVISO Dl LICITAÇÃO
DATA: 07/11/96

Acordo de Empréstimo n° 3767-BR

CONCORRÊNCIA PÚBLICA
NACIONAL BIRD N- 011/96 — CESAN

1. O Governo do Estado do Espirito Santo, recebeu um empréstimo do Banco Interna-
cional de Reconstrução e Desenvolvimento doravante denominado 

"Banco 
Mun.

dial". em diversas moedas, no montante de USS 154,000,000 00 para financiamento
do PROGRAMA DE DESPOLUIÇÀO DOS ECOSSISTEMAS LITORÂNEOS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PRODESPOL. e pretende aplicar parte dos
recursos para cobrir pagamentos eieglveis do contrato para a execução de redes e
ligações prediais, construção de reservatórios e elevatórias relativos ao crescimento
vegetativo de água. inclusive fornecimento de materiais, no Municipro de Vitória.
Estado do Espirito Santo. A licitação está aberta a todos os licitantes oriundos
de paises eieglveis do Banco Mundial.
A Companhia Esplrito-Santense de Saneamento — CESAN. dorante denominada
CONTRATANTE, convida os interessados a se habilitarem e apresentar proposta para
a execução dos serviços e obras em referência
O Edital poderá ser adquirido na Av Guarapari. s/n° — Jardim Limoeiro -

Serra - ES. tet. (027) 328-3130 - ramais 36 ou137, fax (027) 228 4835. atra
vés de solicitação por escrito e o pagamento da importância náo reembolsável
de RS 100.00 (cem reais) os interessados poderão obter maiores informações no
mesmo endereço.

As propostas deverão ser entregues na sala de reuniões, na Gerência de Supnmentos
da CESAN. sita na Av Guarapari. s/n° — Jardim Limoeiro Serra - ES. até as 14 00
horas, do dia 10/12/96. acompanhadas de uma Garantia de Proposta de RS
28 000,00, o serão abertas ás 14 30 horas do dia 10 12 96 na presença dos
interessados que deseiarem assistir â respectiva sessão

Joáo Virgílio Dinu Miguel
Presidente da Comissão

Espacial de Licitação
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A nova cara

do Bradesco

Os 

bancos de varejo estão cada vez mais ganhando menos com

operações bancárias. O balanço do Bradesco do terceiro trimes-

tre mostra isso. Do lucro de RS SS1 milhões, apenas 3% se originaram

na sua atividade fim. Ou seja, 97% do lucro do maior banco privado
do pais vieram de outras áreas, como seguros, capitalização e previ-
dência. No ano passado, a área operacional tinha sido responsável por
11% do lucro e as outras atividades, por 89%. "Não é o que a gente

gostaria, mas é por isso qüe existe o banco múltiplo", diz Lázaro de

Mello Brandão, presidente do Bradesco.
As explicações para esse resultado pífio das operações bancárias

sâo muitas. Em primeiro lugar, evidentemente, 6 fato de ter secado a

principal fonte de ganhos: a inflação. 
"A 

queda foi impressionante
mesmo", diz Lázaro Brandão. 

"Enquanto 
a área financeira passa por

uma trava, estamos procurando reforçar os outros setores. Temos que
buscar nichos onde podemos ter mais retorno."

Brandão explica que também ocorreu um encolhimento do volume

de empréstimos. A carteira recuou 2% até setembro deste ano em
relação ao mesmo período de 1995. "Não 

só os tomadores ficaram
mais tímidos como a área gerencial também foi mais cautelosa", diz

Brandão. Agora, o Bradesco estuda formas de procurar ser mais

agressivo. O banco quer explorar sua área de financiamento ao

consumidor final se aproximando de lojas. "Queremos crescer nesta
área. É onde estão surgindo os tomadores de empréstimos", diz
Brandão.
Há um outro fator que também contribuiu para a redução dos ganhos

do Bradesco com as operações bancárias: a concorrência. 
"Os spreads

têm caído bastante", diz Brandão. Não é á toa que o próprio Banco do
Brasil está buscando outros mercados, como de capitalização, seguros
e previdência. Definitivamente, banco de varejo não é mais o melhor
negócio do mundo, como foi até bem pouco tempo no Brasil. Agora, é

preciso criatividade e escala para se poder apresentar resultados.
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D Depois da divulgação dos resultados da Brahma

no terceiro trimestre, que frustraram o mercado (a

empresa lucrou 28% a menos do que no mesmo

período do ano passado), aguarda-se agora os da

Antarctica. A julgar pelo comportamento das ações

da cervejaria, a expectativa è das melhores. Os pa-

péis subiram 12% nos últimos 30 dias. Só ontem, a

valorização foi de 6%. Em contrapartida, as ações da

Brahma só subiram 1,5% no último mês, tendo caído

4% no dia da divulgação do balanço (terça-feira).

' 
Caroço

Circula no mercado que o

grande entrave para o fecha-
mento da venda do BCN para o
BBA seja outro banco: o Itama-
rati, recentemente adquirido pe-
Io BCN. Parece que o Itamarati,
do ex-rei da soja Olacyr de
Moares, está saindo mais caro
do que a encomenda. O Itama-
rati foi uma forma que Olacyr
de Moraes encontrou para pa-
gar as dívidas de sua Constran
com o BCN. Só que parece que
junto com o Itamarati foram
outras — e muitas — dívidas. O
BBA aparenta estar bastante re-
ticente em assumir esse proble-
ma.

' Mesbla
O grupo RMG, que tem co-

mo sócios o Banco Garantia e o

. Playcenter e opera 14 boliches
' em São Paulo, está tendo que1 

adiar os planos para a constru-

ção de um boliche no Rio Sul.
Motivo: impasse na venda do'¦ 
primeiro andar da loja da Mes-

> bia no shopping. A negociação

; já estava fechada (e o projeto
. pronto) até a posse de José Pau-

Io Amaral, o novo homem forte

da Mesbla. Amaral, que saiu
das Lojas Americanas para a
Mesbla, resolveu pensar duas
vezes.

Bola dividida
Estava quase fechado o con-

trato de exclusividade entre a
Disney e a Transbrasil. A em-

presa poderia usar a imagem
dos personagens da Disney em
troca de vôos promocionais pa-
ra o parque. Até que... a Varig
entrou na linha. Fez uma pro-
posta diferente. Semana que
vem, Mickey promete bater o
martelo.

O grupo suíço Sociner Fi-
nance abre hoje um escritório
no Rio, o seu segundo no país (o
primeiro foi em São Paulo). Há
oito anos no pais, o banco —

especializado em emissão de bô-

nus em mercados emergentes

para clientes como CCF, Multi-

plic e Lloyds Bank — está am-

pliando seus investimentos no
Brasil. Para a inauguração do

escritório, já está no Rio o presi-
dente mundial do banco, Saio-

mon Benatar.

PELO MERCADO

O escritório de advocacia
Trench, Rossi & Watanabe,
braço brasileiro do Baker &
Mackenzie, está comemorando
sua mais nova aquisição: o ad-
vogado Bruno Thompson (ex-
Sony Music), que se juntou ao
escritório para atender o merca-
do de entretenimento no Brasil.

Dois dos maiores especial!»-

tas de desigii do mundo estario

hoje na Fírjan: o japonês Kenji

Ekuan, presidente da Asoociaçio

Industrial de Design do Jipio, e

o americano Robert Blaich, dono

da Consultoria Blaich, que tem

clientes como Philip Morris e

McDonald's.

O ministro dos Transportes,
Alcides Saldanha, viaja hoje a
Montevidéu para participar de
uma reunião sobre transportes,
telecomunicações e obras públi-
cas com ministros de países do

Mercosul.

O Banco CCF Brasil, braço

brasileiro do Credit Commercial

de France, um dos cinco maiores

bancos franceses, promove, hoje,

em Sio Paulo, uma palestra com

o presidente da Fipe, Juarez Riz-

zieri. O assunto é Inflação: con-

sotidaçio da estabilidade i pers-

pectim para 1997.

Hoje, o consultor americano
Gifford Pinchot, especialista em
novas organizações na era da in-
formação, comanda, no BN-
DES, um seminário interno com
o tema Construindo organiza-
ções inteligentes a partir de buro-
cracias.

Sabe aquele banqueiro cario-

ca que mandou uma geladeira pa-
ra a casa errada? Se separou e

assumiu seu namoro com uma

cx-miss Brasil.

Caixa vai liberar para casa

própria mais R$ 200 milhões n
Há 24.252 candidatos ao financiamento para classe média, que encerra inscrições amanhã

tí

WLADIMIR ORAMACHO

BRASÍLIA— Â Caixa Econô-
mica Federal poderá anunciar, na

próxima semana, a liberação de
mais RS 200 milhões para o finan-
ciamento da casa própria da dás-
se média. Os RS 600 milhões ini-
cialmente destinados ao progra-
ma já foram superados pelos pe-
didos.

O Rio de Janeiro foi a cidade
com maior procura em todo o

pais até agora: 3.4S3 inscritos, so-

mando pedidos de RS 123 mi-
lhões. A Caixa destinou RS 71
milhões para o município, a
maior dotação dentre todas as ci-

dades. As principais dúvidas dos

interessados que procuraram as
agências da Caixa no Rio são

quanto à correção mensal do sal-

do devedor e a renegociação futu-

ra nos casos em que a família não

conseguir quitar o imóvel no pra-
zo previsto no contrato.

Fim das inscrições — Co-

mo os funcionários da Caixa, es-

tão treinados para esclarecer essas

dúvidas, a expectativa é a de que
ocorra movimento grande hoje e

amanhã, quando termina o prazo

para as inscrições.

A Caixa está financiando com-

pra de imóveis novos ou usados,

além de construção, reforma e

ampliação de residências. No caso
de aquisições, a Caixa financiará,

em até 15 anos, 60% do valor do
imóvel que custe até R$ 120 mil.
Acima disso, a Caixa só empresta

30% do valor.

Custo — O presidente da

Caixa, Sérgio Cutolo, preferiu
não comentar a superação dos RS

600 milhões disponíveis. Mas seus

assessores mostraram os números

de inscritos como uma resposta à
avaliação do mercado de que o
financiamento da Caixa é caro —

cobra a Taxa Referencial #(TR)
mais 12% de juros ao ano sobre o

saldo devedor.

Até agora, foram inscritos

24.252 candidatos em todq o Bra-
sil, que pediram RS 787 milhões

em financiamentos, 31% além do

total disponível. Na cidade de São

Paulo, 1.853 pessoas pediram RS

72 milhões em financiamento —

mas a dotação para o município

foi de apenas RS 52 milhões. Em

Belo Horizonte, 1.193 inscritos

pediram RS 36 milhões para uma

dotação de apenas RS 34,829 mi-

lhões.

Proporcionalmente à dotação

de recursos definida pela Caixa,

Palmas foi a cidade com maior

procura: 86 pessoas pediram RS

2,195 milhões, para os RS 417 mil

destinados à capital do Tocantins.

Em Teresina, ocorreu o contrário:

dos RS 4,364 milhões destinados à

cidade, apenas RS 395 mil foram

pedidos por 20 inscritos.

DoeummntoM os candidatos

ao financiamento devem compa-

recer a qualquer agência da Caixa

Econômica Federal até amanhã

com os documentos pessoais

(identidade, CPF) e comprovante

de saldo em caderneta de poupan-
ça e em outras aplicações finan-

ceiras.

Juros- a taxa de juros não é
desprezível, apesar de ser mais ba-
rata do que a cobrada pelas cons-
trutoras. A Caixa vai cobrar a
Taxa Referencial (TR) mais 12%

ao ano sobre o saldo devedor do

mutuário.

Vmlort esse financiamento serve,

basicamente, a pessoas que já têm

um volume razoável de recursos

poupados e que precisam de um

complemento para comprar a ca-

sa própria. Nos imóveis de até RS

120 mil, a Caixa financia, no má-

ximo, 60% do valor do bem.

Pr««taç6«si as mensalidades

serão reajustadas de 12 em 12 me-

ses nos dois primeiros anos de

contrato e, apesar de começarem

comprometendo 20% da renda do

mutuário, elas podem chegar até a

40% da renda durante a amorti-

zação.

Poupança

tem Io saldo

positivo do ano

BRASÍLIA 

— Pela primei-
ra vez no ano, a caderneta

de poupança registrou, em um

mês, mais depósitos do que re-

tiradas. Em outubro, houve uma

captação líquida de RS 274 mi-

lhões (RS 18,508 bilhões em de-

pósitos contra RS 18,233 bilhões

em saques), resultado da eleva-

ção dos rendimentos nessa apli-

cação.

Desde julho, o governo vem

diminuindo o impacto do cha-

mado redutor na remuneração

dos recursos aplicados em ca-

derneta de poupança. Em ju-
lho, a Taxa Referencial (TR)

que incidia sobre a poupança
era reduzida em 1,25%. Esse

índice foi sendo gradativamen-
te diminuído até chegar a 1,05%

em outubro.

Segundo a Associação Bra-

sileira das Entidades de Crédi-

to Imobiliário e Poupança (Abe-
cip), essa tendência (de saldos

positivos no movimento da pou-

pança) deverá ser mantida em

novembro e dezembro, já que o

De Cofres Cheios.
(ttn H*> umiims)
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redutor da TR cairá, nesses me-
ses, para 0,95% e 0,85%, respec-
tivamente.

Em parte, o governo deci-
diu prestigiar a poupança para
evitar uma onda de consumo
muito forte no fim do ano, com
as compras para as festas de Na-
tal.

No dia 31 de outubro, esta-

vam depositados mais de RS

65 bilhões nas cadernetas de

poupança dé todo o sistema fi-

nanceiro. Deste total, RS 53 bi-

lhões estão destinados ao finan-

ciamento imobiliário e RS 12 bi-

lhões ao financiamento rural.

? A área econômica do governo
está discutindo internamente medi-

das que podem, facilitar a vida dos

micro e pequenos produtores rurais

na hora de pedir empréstimos ban-

cários. A idéia, segundo revelam ¦]

técnicos do Ministério da Fazenda, 
'.",

é criar algum tipo de fundo de aval, -

ou seguro bancário, que diminua o

risco das instituições financeiras

nessas operações de crédito, para

que isso possibilite a redução das •'

exigências de garantias. 
"Não bas-

ta apenas ampliar o crédito, se nâo

há acesso. Teremos outra reunião

sobre o assunto no dia 21", disse

um assessor da equipe econômica.

COMUNICADO
Pela presente a firma WALSYWA INDUSTRIAL LTDA.. inscrita sob o CGC
57.879.843/0002-08. declara a quem possa interessar que o protesto realizado contraí
a empresa PAN1SOL SA, inscrita sob o CGC 57.473.78770001-26, foi indevido e*
originado por erro no sistema de cobrança da WALSYWA. Não houve em qualquerí
momento nenhum tipo de atraso nos pagamentos efetuados pela empresa PANISOL*:
SA, que sempre cumpriu com suas obrigações nos prazos corretos.
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Com a copiadora
X-5416 seu

escritório vai ganhar
mais rapidez.

E você vai ganhar
uma impressora.

Na compra de uma copiadora X-5416.

você ganha a impressora a laser X-4504.

Pagamento am até

6 parcelas iguais,

alugando com opcio

compra em 12.24,36

48 meses ou dando

sua copiadora como

parte do pagamento.
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Ligue agora mesmo ou procure a filial Xerox mais próxima.
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(¦mW)
Telebráspnr 3.650.790.00

Eletrobrás on 3.453.300,00

Vale do Rio Doce png 2.800.623,00
Telerj on 1.551.585,00

Telebrás pn 1.127.150,00

D ABobadeValoRsdeSioPNlofcclMem

alta de 0,10%, con volume de RS 390,640

milhões. O índice Bovespa ficou em 67.046 pon-
tos. As ações nais aegodadas fon» Telebrás

PN, Telebrás ON e Eletrobrás ON. A maior

alta foi DvatexPNe a maior baixa foi Banes-

pa PN. A Boba de Valores do Rio de Jaaeiro

fecfcM em alta de 0,2%, com volume de RS

20,750 milhões. O IBV fechou em 24.556 poo-
tos. As ações mais negociadas foram Telebrás

PN Recibos, Eletrobrás BN e Vale PN. A maior

alta foi TelHJ ON e a maior baixa foi Petrobrás

ON.

+ 0,2 RIO

Lote 1.033.000

Marcado a Termo 4.070

Marcado de Opcfiea 325.830
Mercado A Vltta 703.590
Indica Médio 24.838

Indica Fechamento 24.658

Indica Máximo 24.644
índice Mínimo 24.515

Vai mm

W
20.750.031,00

79.410,00

875.954,00
19.794.667,00

+0,2%

Das 50 ações componentes do l-Senn, 15 subiram, 10 caíram, oito

permaneceram estáveis e 17 náo foram negociadas.

+ 0,10%

lote Padrão-
Concordatàrias-.

Direitos a Raciboa—.

Fundoee Certificados-

Bônua (Privados)-
Mercado a Termo—
Opofies de Compra-

Opções de Venda —

Fracionário

Total Geral.

SÃO PAULO
QMo Velem

M
340.853.741,26

37.590,00
2.171.980,00

5.329,75
183.685,70

2.570.447,96
43.515J82.00

282.740,00
1.019.255,99

390.640.652.66 ip

+0,10% ^
índice BovespaMédio—.

índice Bovespa Fechamento
índice Bovespa Máximo—

índice Bovespa Mínimo—

Daa 49 açOes da BOVESPA, 23 subiram. 17 caíram, seis
estáveis a três náo (oram negociadas.
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Venda de carro popular foi recorde em outtdwo
Fábricas põem

67.904 unidades
nas concessionárias
ROSENILDO GOMES FERREIRA

/|g*nelaJB

SÂO PAULO — A venda de car-

ros populares (até 1.000 cm3 de

cilindradas) bateu um recorde his-

tórico em outubro, atingindo

67.904 unidades, equivalentes a

57,9% das vendas de carros. Os

números constam de relatório di-
víilgado ontem pela Associação
Nacional dos Fabricantes de Veícu-

tos Automotores (Anfavea).
No período janeiro-outubro, as

montadoras instaladas no país já

produziram 1.523.698 veículos (au-
tomóveis e utilitários de até 3,5 to-

neladas), 10,07% acima do fabrica-

do em igual período do ano passa-

Cesta básica

sobe em 9

capitais
sAo PAULO—O preço da ces-

ta básica aumentou em nove de 16

capitais, em outubro, em relação

ao mês anterior, segundo a Pes-

quisa Nacional da Cesta Básica,

divulgada ontem pelo Departa-

mento Intersindical de Estatística

e Estudos Sócio-Econômicos

(Dieese), em Sâo Paulo.

No Rio, a cesta apresentou

queda de preços de 1,40% e o

valor médio ficou em R$ 83,03.

Em São Paulo, houve a menor

queda de preços entre todas as

sete capitais, com redução de

0,61%. O preço da cesta chegou a

3L$ 96,35. A maior queda no pre-

ço da cesta foi verificada em Na-

Jal, com redução de 10,06%, e a

*naior alta aconteceu em Fortale-

fza, com elevação de 7,16%
"' 

Salário — O Dieese estima

que o salário mínimo necessário

.pára manter uma família dé qua-
<¥ro 

pessoas deveria ser de R$

£09,44, ou 7,23 vezes maior do

.que o piso atual, de R$ 112,00.

Este valor é baseado no preço

amais alto da cesta, verificado em
«São Paulo (R$ 96,35), apurado na

^Pesquisa Nacional da Cesta Bási-

iça..O comprometimento do sala-

'rio mínimo para a compra da ces-

;ta básica teve uma ligeira queda
°íio mês passado. Em setembro,
°70,4O% 

do salário era usado para

adquirir a cesta e em outubro a

*táxa caiu para 79,25%.

Levando-se em conta o nume-

jp de horas trabalhadas para ob-
' 
ter a cesta básica, o Dieese apurou

aquecia de 161 horas, em setembro,

para 160, em média, no mês pas-
«sado. Dentre os alimentos que

.compõem a cesta de produtos, co-
"letada pelo Dieese, a carne bovina

-e o feijão carioquinha aumenta-

a jam em todas as 16 capitais pes-

guisadas.

Volks e GM

fazem acordo

com grevistas
g" SÀO PAULO — Os metalúrgi-

ecos da Volkswagen e da General

ÜMotors decidiram ontem acatar a
'proposta apresentada pela dire-

nção das duas empresas e suspen-

;deram a greve, que durou apenas
"algumas 

horas. O acordo — que
"prevê reajuste de 11% e abono

referente a 102 horas de trabalho
°S- 

foi considerado uma vitória
"pelo vice-presidente do Sindicato

' 
odos Metalúrgicos do ABCD.Tsu-

JJcassa Isawa.

H Até às 19h30 de ontem, o Sin-
°tlicato dos Metalúrgicos do
-ÃBCD e da capital não haviam

-concluído um balanço da greve.
-iNa Grande São Paulo, pelo me-

p nos 30 mil trabalhadores pararam

,o\i fizeram maniíestaçôes", disse

;i$awa.
¦•'- Segundo ele, assim que a greve
«começou, várias empresas procu-

ífaram a direção dos sindicatos
"para 

apresentar propostas de últi-

ma hora. 
"Temos certeza de que a

proposta da Volks e da GM será

seguida pelas demais montado-

ras", afirmou o sindicalista. A

greve continua hoje nas demais

empresas

do. Somente em outubro a produ-

çào atingiu 169.916 unidades —

equivalente a 7.724 unidades por

dia.
"Se 

as previsões se confirmarem,

fecharemos o ano com produção

acima de 1,8 milhão de unidades,

um recorde histórico do setor",
afirmou o presidente da entidade,

Silvano Valentino. Ele disse que a

greve dos metalúrgicos em Sâo

Paulo e nas cidades do ABCD —

iniciada ontem—não deverá afetar

o desempenho deste mês.

Estoque — Isto porque, no

final de outubro, as montadoras

dispunham de um nível de estoque

superior 96 mil unidades. 
"Nio

posso garantir se este número é su-

ficiente porque depende da estraté-

gia adotada por cada montadora e

seus concessionários", argumen-

tou.

Dentre os modelos mais vendi-

dos no atacado em outubro, a lide-

rança é da família Gol, com 31.612

unidades, seguido pelo Palio

(22.996) e o Corsa, com 17.204.

Exportações — Por outro la-

do, as exportações do setor apre-

sentaram queda de 3,69% em rela-

ção a outubro do ano passado, to-

talizando 29.421 veículos. No acu-
mulado do ano, as vendas externas
das montadoras bateram 251.166,
5,81% acima do apurado em igual

período de 1995.

De acordo com o presidente da

Anfavea, o nível de emprego do

setor caiu em outubro, com o fe-

chamento de 477 vagas. No final do

mês passado as montadoras empre*

gavam 113.300 trabalhadores, uma

queda de 2,07% em relação a outu-

bro do ano passado.
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O Palio da Fiat, foi o segundo carro mais vendido em outubro, com 22.996 unidades, atrás apenas do Gol
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À gente cuida do seu dinheiro

como se ele fosse nosso.
¦

Se você ainda acha que não existe ninguém melhor que

você para cuidar do seu dinheiro é porque ainda não conhece

os nossos fundos de investimento. O Banco Real está pronto

para ajudar a descobrir que tipo de investidor você é.

Não importa se o seu perfil é conservador, moderado

ou agressivo, o próprio banco ajuda a montar uma carteira

de investimentos com as suas características, com a sua cara.

E para o seu capital continuar investido, crescendo, o

Banco Real tem RealMaster: o cheque especial que dá 10

dias, sem juros, por mês para você não ter que mexer nos

seus investimentos toda vez que precisar de dinheiro.

O Banco Real está preparado para cuidar muito bem de

você e do seu capital.

Quem já é cliente pode fazer seus investimentos na agência

em que tem conta, por telefone, computador ou caixa

eletrônico. E quem ainda não é, só precisa ir até a agência

mais próxima.
Se você está procurando alguém de confiança para tomar

conta do seu dinheiro, nâo faça absolutamente nada

antes de conhecer os Fundos de Investimento do

Banco Real.
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íiI; Vaquinha Loucai: coincidência de nomes retirou queijo ao mercado

A vaca foi para o brejo
¦ Doença do gado
inglês tira queijo
infantil do mercado
MARION MONTEIRO

Pura 
falta de sorte. Ou me-

lhor, uma infeliz coincidência
de nomes, que acabou contami-
nando a estratégia de lançamento
de um singelo produto destinado
ao público infantil. E justamente
por isso, é que o queijinho Vaqui-
nha Louca, lançado pela indústria
de laticínios Campo Lindo, em ja-
neiro deste ano, acaba de ser reti-
rado do mercado brasileiro. Foi o
lançamento certo na hora errada.
Ê que por uma dessas ironias do
destino, a Vaquinha Louca foi
atropelada por um fato em março:
a doença que atingiu o rebanho
bovino inglês, conhecida por Mad
Cow ou Vaca Louca.

"O 
produto precisava de uma

boa campanha na mídia, porque o
mercado é muito concorrido, mas
com essa história de Vaca Louca
tivemos que reavaliar o projeto",
explicou ontem a diretora de mar-
keting da Campo Lindo, Silmara
Figueiredo.

A empresa gastou milhares de

reais e levou dois anos para lançar
o queijinho, dó tipo emmenthal,
com alto teor de cálcio, e importa-
do da França. "O 

queijinho era de
ótima qualidade e de boa aceita-
çào junto ás crianças, mas acha-
mos mais sensato rever a estraté-

gia", disse Silmara, que não infor-
mou se o queijo será relançado
com outro nome.

O produto existe também nos
Estados Unidos com o nome
Crazy Cow, que é a marca inter-
nacional do grupo francês Bon-

grain, o maior fabricante de quei-
jos finos do mundo. Em 1988, a
empresa comprou a indústria de
laticínios Campo Lindo, sediada
em São Paulo e com quatro fábri-
cas no Sul de Minas Gerais. Sil-
mara lembra que no mercado
americano a marca Crazy Cow
nào foi atingida. "A 

questão foi a
tradução da doença em inglês, que
é Mad Cow", argumentou.

Parece que a empresa quer
mesmo colocar um ponto final na
história da Vaca Louca. Em outu-
bro, lançou no mercado o queijo
minas do tipo frescal (500 g), que
está chegando aos supermercados
em torno de R$3,50.

Empresário fecha acordo

icom o Excel Econômico
SÂO PAULO—O advogado Ale-

xandre Thiollier Filho, represen-

tante do empresário Nagib Audi,

declarou, ontem, que foi fechado

um acordo entre seu cliente e o

Banco Excel Econômico. A Quimi-

| 
ca Industrial Paulista, de Nagib

j Audi, fabricante de tiner, teve sua

[falência decretada em abril de 1995,

I depois que RS 8 milhões desapare-

ceram de sua conta no Excel. A

! indústria entrou com ação.

! 
"Houve 

um rombo de R$ 5 mi-

{Ihões em cheque devolvidos pelo

Excel, quando a Industrial Paulista

deveria ter RS 8 milhões na sua

conta. Com isso, a empresa ficou

sem crédito bancário, sofrendo en-

tão uma ação de falência", explicou

Thiollier Filho. Pelo acordo com o

Excel, a dívida de RS 50 milhões

que a indústria tinha junto á La-
borered, do grupo Excel, foi cance-
lada. A indústria, por sua vez, dei-

xou de exigir uma indenização de

RS 100 milhões junto ao Excel. 
"O

acordo foi bom, inclusive porque o

processo judicial levaria seis anos",

alegou Thiollier Filho. .
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Aumenta o consórcio da Evadin
¦ O Banco Garantia e a Hutchison pretendem explorar telefonia celular da banda B

A Hutchison Telecom, com se-
de em Hong Kong, e o Banco
Garantia, através de seu fundo de
investimentos Brazil Private
Equity, que reúne um total de 16
cotistas, resolveram também par-
ticipar da concorrência da telefo-
nia celular da banda B. As insti-
tuições m associaram ao consór-

cio formado pela Teldin, empresa
de comunicações do grupo brasi-
leiro Evadin. 

"Estamos 
estudan-

do uma lista de outros potenciais
interessados em participar do nos-
so consórcio", declarou ontem o

presidente da Teldin, Antônio

Carlos Rego Gil.

Atem do próprio Garantia, o
fundo da instituição financeira

reúne mais 15 grupos de investi-

dores, que já reservaram USS 300

milhões para compra de ações de

empresas e outros negócios. Os

fundos de pensão Previ (dos fun-

cionários do Banco do Brasil),

Centras (Banco Central), Petros

(Petrobras) e Sistel (Sistema Tele-

brás), além do BNDESpar, braço

¦¦¦ lifillll _HÍ__áÍÉ_l___ _H

9B __¦_ * 7^il_K_______Í______í ___^^^^ll

amos propostas

do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BN-
DES), participam desse fundo. .

A Hutchison Telecom, partici-
pante do consórcio, fornece atual-
mente serviços de telefonia, para

2,3 milhões de pessoas em Hong
Kong, Inglaterra, França, Alemã-
nha, Macau, Cingapura, Indoné-

sia, Austrália, Tailândia, índia e

Japão. A empresa faz parte do

grupo Hutchison Whampoa, que

I
atua em outros ramos como os de
energia e varejo. *

Com a divulgação das regias

para a entrada de grupos privados
na telefonia celular, banda B, foi

grande a movimentação de gru-
pos privados ontem. Alguns dos
cerca de 20 consórcios montados

para concorrer às licitações 
jja

banda da B já estão encerrando o

prazo de entrega de propostas tje

preços e projetos de fornecedorp
de estações rádio-base. 0 próprio
consórcio formado pelo fundo (jo
Garantia, Hutchison e Teldin r
locou como o próximo dia 16J

prazo final de entrega das prop
tas. Segundo uma fonte do mer(
do, a Stelar — consórcio da (
orecht, Unibanco, Folha da ,\
nhã e AirTouch — encerra an$-

nhã o prazo de recebimento dos

projetos dos fabricantes. O Minis-

tério das Comunicações deve ini-

ciar as licitações da banda B em

janeiro de 1997, segundo um ele-

cutivo do setor.

Qualcomm fabricará celular em SP
KI

Agenda JB.

SÂO PAULO — A indústria ame-
ricana Qualcomm, detentora da pa-
tente da tecnologia digital CDMA

para aparelhos celulares,'vai invés-
tir cerca de USS 50 milhões nos

próximos cinco anos para a cons-
trução de sua primeira fábrica no
Brasil, provavelmente na região de
Campinas (SP). A unidade atenderá
toda a América do Sul e produzirá,
inicialmente, 30 mil aparelhos por
mês. A Qualcomm é a primeira em-

presa a apostar na fabneação exclu-
siva de celulares com tecnologia
CDMA, concorrente da TDMA, a
ser adotada, por exemplo, pela

Ex-rei da soja

responde a

35 processos
SÂO PAilLÒ — Pelo menos 35

processos jurídicos deram entrada
em 1996 no Tribunal de Justiça de
São Paulo contra a construtora
Constran, do Grupo Itamarati,
ou o próprio empresário Olacyr
de Moraes, presidente do conglo-
merado, segundo levantamento

feito, ontem, pela Agencia JB. O

Banco Itaú, por exemplo, já con-
seguiu inclusive a penhora dá fa-
zenda Santa Virgínia, ent Ponta
Porã, no Mato Grosso do Sul. O
ex-rei da soja, que enfrenta uma

enorme crise financeira, deve pelo
menos USS 28 milhões ao banco

paulista.
O grupo Itamarati tem uma

divida total de RS 1 bilhão. O

Banco Gulfinvest, por exemplo,

está para receber desde agosto RS

2 milhões. 
"Fomos 

avalistas do

grupo em fevereiro. Foi a primei-
ra operação realizada com aquele
conglomerado. O empréstimo não

foi honrado e arcamos com a dívi-

da", disse o diretor do Gulfinvest,

João Carlos de Oliveira. A Agên-

da JB apurou que a operação

teve origem no Banco ABC Ro-

ma, credor inicial de Olacyr de

Moraes, que executou a fiança

junto ao Gulfinvest.

Ericsson. As duas tecnologias são
alternativas digitais ao sistema celu-
lar analógico usado hoje no Brasil,
podendo suportar sete vezes mais
linhas.

A Qualcomm aposta que pelo
menos alguns dos cerca de 20 con-
sórcios que disputarão a banda B
da telefonia celular adotarão o CD-
MA. O Brasil tem 2,5 milhões de
celulares e até o ano 2000 mais 4
milhões de aparelhos estarão em
atividade, através da banda A (hoje
utilizada quase que exclusivamente

pelo sistema Telebrás) e da banda B
(a ser explorada pela iniciativa pri-
vada a partir de 1997).

" 
Quatro consórcios já se decidi-

ram pelo TDMA, mas outros qua-
tro optaram pelo CDMA", disse o
presidente da Qualcomm do Brasil,
Marco Aurélio Rodrigues.

A localização da fábrica seguirá
a mesma estratégia que norteou o
investimento de RS 20 milhões da
Motorola, em seu projeto em Ja-

guariúna, próximo a Campinas:
aproveitar a mão-de-obra de espe-
cialistas da Unicamp.

Entre abril é junho passados, a

Qualcomm faturou USS 235 mi-
Ihões, um crescimento de 136% so-
bre o mesmo período de 1995.

D A Airbus Industrie — consór-
cio europeu que ocupa o seganjo
lugar no ranking da inústria aero-
náutica, atrás, apenas da Boeing,--
anunciou, ontem, que a USAir, 4k
Estados Unidos, assinou um cep-
trato para compra de 120 avias
das classes A319, A320 e A321.rO
acordo inclui ainda a compra, a ãèr
confirmada, de mais 120 ap_rel___
e a opções para mais 160, no vafbr

total de USS 18 bilhões. Os mo*-
los têm os mesmos sistemas, o «te

proporciona grande economia èn
treinamento. H

Gerdau abre o seu capital para \
obter R$ 160 milhões e investir!

SÂO PAULO — O grupo Ger-
dau está fazendo uma ampla rees-
truturação e abrindo o capital pa-
ra captar RS 160 milhões no curto

prazo e ditar um novo ritmo de
crescimento para os próximos cin-
co anos, quando planeja investir
mais RS 600 milhões. Ainda na
linha de mudanças, a Companhia
Siderúrgica da Guanabara (Cosi-
gua) será incorporada pela Ger-
dau S/A no próximo dia 29. O

grupo pretende ainda lançar
ADRs.(Recibos de Depósitos de
Ação) na Bolsa de Nova Iorque,
no primeiro semestre do próximo
ano.

A ousadia do ghipo Gerdau
em ter comprado várias fábricas
no país e quatro no exterior (Ura-
guai, Chile e duas no Canadá) teve
um preço alto. E isso se refletiu no
desempenho negativo das exporta-

ções nos primeiros nove meses do
ano, que foi 50,2% inferior a igual

período do ano passado. Nos pri-
meiros nove meses de 19% foram

. exportados RS 95 milhões contra
RS 229 milhões de 1995.

Os investimentos também di-
minuiram. No ano passado, o gru-

po investiu R$ 248 milhões contra

RS 60 milhões de janeiro a setem-

Os Números* 
INI 1M6

(innMa) (9 mMM)
"Faturamento" """""' ""i',934 T.68Ò

Exportações 229 95

Lucro liquido 57 70

Ativo total 2.500 2,590

Investimentos 248 60

Patrimônio liquido 1,432 1.489
'•"Ern"R$mÍÍh6os'.'

Ponto Grupo G»rd»u

bro último, a projeção é de que no
ano sejam investidos mais RS 25
milhões. O vice-presidente do gru-
po Gerdau, Frederico Gerdau Jo-
hannpeter, disse que os motivos
da queda das exportações e dos
investimentos deve-se aos seguin-
tes fatores: defasagem cambial,

preço do aço no mercado interna-
cional em queda e reordenação
das receitas depois dos gastos fei-
tos no ano passado, especialmente
na compra da fábrica no Canadá.

Para recuperar o fôlego e conti-
nuar investindo na modernização
das suas fábricas e aprimorando
as relações com o mercado na área
de vendas, o grupo Gerdau abriu

o capital da Metalúrgica
• Gerdau (RS 29 miíhõ|).

da Riograndense (RS J.5
milhões) e da Cosigua (£S
76 milhões). n

Mas, para alcançar o hi-
vel internacional de exigiu-
cia de uma empresa de ca-

pitai aberto (com ações ne-

gociadas em bolsa) foi ne-
cessário que a Assembléia
Geral de Acionistas ap*>
vasse o fim das partes bebe-
fíciárias (títulos que confe-
rem às empresas controla-

doras e fundadoras o direito itie
receber 10% dos lucros líquidos
anuais). Há RS 90 milhões em caixa

para serem repassados aos doáos
dos títulos, que começam a ser pa-
gos entre 10 e 15 de dezembro, v

o
D Desenvolver um comércio

que já chegou, em agosto, a
USS 1,4 bilhão; explorar o po-
tencial que a China oferece pa
área de serviços; estreitar a cço-

peração nos setores aeroespa-

ciai e ambiental. Estes são>»

principais assuntos da agemla

do primeiro-ministro chinês, li

Peng, que chega hoje a Brasília.

onde ficará dois dias. _
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Aumenta o consórcio da Evadiii!

A vaca foi para o brejo
¦ Doença do gado
inglês tira queijo
infantil do mercado
MARION MONTEIRO

Pura 

falta de sorte. Ou me-

lhor, uma infeliz coincidência

de nomes, que acabou contami-

nando a estratégia de lançamento

de um singelo produto destinado

ao público infantil. E justamente

por isso, é que o 
queijinho 

Vaqui-

nha Louca, lançado pela indústria

de laticínios Campo Lindo, em ja-
neiro deste ano, acaba de ser reti-

rado do mercado brasileiro. Foi o

lançamento certo na hora errada.

É que por uma dessas ironias do

destino, a Vaquinha Louca foi

atropelada por um fato cm março:

a doença que atingiu o rebanho

bovino inglês, conhecida por Mad

Cow ou Vaca Louca.
"O 

produto precisava de uma

boa campanha na midia, porque o

mercado é muito concorrido, mas

com essa história de Vaca Louca

tivemos que reavaliar o projeto",
explicou ontem a diretora de mar-

keting da Campo Lindo, Silmara

Figueiredo.

A empresa gastou milhares de

reais e levou dois anos para lançar
o queijinho, do tipo emmenthal,
com alto teor de cálcio, e importa-
do da França. 

"O 
queijinho era de

ótima qualidade e de boa aceita-

çào junto ás crianças, mas acha-

mos mais sensato rever a estrato-

gia", disse Silmara, que nâo infor-

mou se o queijo será relançado

com outro nome.

O produto existe também nos

Estados Unidos com o nome

Crazy Cow, que é a marca inter-

nacional do grupo francês Bon-

grain, o maior fabricante de quei-

jos finos do mundo. Em 1988, a

empresa comprou a indústria de

laticínios Campo Lindo, sediada

em São Paulo e com quatro fábri-

cas no Sul de Minas Gerais. Sil-

mara lembra que no mercado

americano a marca Crazy Cow

não foi atingida. 
"A 

questão foi a

tradução da doença em inglês, que
é Mad Cow", argumentou.

Parece que a empresa quer
mesmo colocar um ponto final na

história da Vaca Louca. Em outu-

bro, lançou no mercado o queijo
minas do tipo frcscal (SOO g), que

está chegando aos supermercados

em torno de RS 3,50.

Empresário fecha acordo

com o Excel Econômico
| SÃO PAULO—O advogado Ale-

;xandre Thiollier Filho, represen-

[tante do empresário Nagib Audi,

declarou, ontem, que foi fechado

um acordo entre seu cliente e o
'Banco 

Excel Econômico. A Quími-

ca Industrial Paulista, de Nagib

;Audi, fabricante de tiner, teve sua

ifalência decretada em abril de 1995,

¦depois 
que RS 8 milhões desapare-

Jceram de sua conta no Excel. A

' indústria entrou com ação.

i 
"Houve 

um rombo de RS 5 mi-

lhões em cheque devolvidos pelo

Excel, quando a Industrial Paulista

deveria ter R$ 8 milhões na sua

conta. Com isso, a empresa ficou

sem crédito bancário, sofrendo en-

tão uma ação de falência", explicou

Thiollier Filho. Pelo acordo com o

Excel, a dívida de RS 50 milhões

que a indústria tinha junto à La-

borered, do grupo Excel, foi cance-

lada. A indústria, por sua vez, dei-

xou de exigir uma indenização de

R$ 100 milhões junto ao Excel. 
"O

acordo foi bom,' inclusive porque o

processo judicial lievàriá seis ánós",

alegou Thiollier Filho.
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O Banco Garantia e a Hutchison pretendem explorar telefonia celular da banda B

atua em outros ramos como os oe

energia e varejo. £

A Hutchison Telecom, com se-

de em Hong Kong, e o Banco

Garantia, através de seu fundo de

investimentos Brazil Private

Equity, que reúne um total de 16

cotistas, resolveram também par-
ticipar da concorrência da telefo-

nia celular da. banda B. As insti-

tuições se associaram ao consór-

do formado pela Teldin, empresa

de comunicações do grupo brasi-

leiro Evadin. 
"Estamos 

estudan-

do uma lista de outros potenciais

interessados em participar do nos-

so consórcio", declarou ontem o

presidente da Teldin, Antônio

Carlos Rego Gil.

Além do próprio Garantia, o

fundo da instituição financeira

reúne mais 15 grupos de investi-

dores, que já reservaram USS 300

milhões para compra de ações de

empresas e outros negócios. Os

fundos de pensão Previ (dos fun-

cionàrios do Banco do Brasil),

Centrus (Banco Central), Petros

(Petrobrás) e Sistel (Sistema Tele-

brás), além do BNDESpar, braço

1
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do Banco Nacional de Desenvol-

vimento Econômico e Social (BN-

DES), participam desse fundo.

A Hutchison Telecom, partici-

pante do consórcio, fornece atual-

mente serviços de telefonia para

mais interessados no consórcio"

2,3 milhões de pessoas em Hong

Kong, Inglaterra, França, Alemã-

nha, Macau, Cingapura, Indoné-

sia, Austrália, Tailândia, Índia e

Japão. A empresa faz parte do

grupo Hutchison Whampoa, que

Com a divulgação das regrgs

para a entrada de grupos privados
na telefonia celular, banda B, foi

grande a movimentação de gro-

pos privados ontem. Alguns dos

cerca de 20 consórcios montados

para concorrer ás licitações da

banda da B já estão encerrando*

prazo de entrega de propostas 4e

preços e projetos de fornecedoras

de estações rádio-base. O próprio
consórcio formado pelo fundo _b

Garantia, Hutchison e Teldin <»-

locou como o próximo dia 16%

prazo final de entrega das propfti-
tas. Segundo uma fonte do merca-

do, a Stelar — consórcio da O*-

brecht, Unibanco, Folha da Ma-

nhã e AirTouch — encerra ama-

nhã o prazo de recebimento _os

projetos dos fabricantes. O Minjs-

tério das Comunicações deve mi-

ciar as licitações da banda B em

janeiro de 1997, segundo um e|ê-

cutivo do setor. *»•

Qualcomm fabricará celular em SP I

AgénciaJB

SÂO PAULO—A indústria ame-

ricana Qualcomm, detentora da pa-
tente da tecnologia digital CDMA

para aparelhos celulares, vai invés-

tir cerca de USS 50 milhões nos

próximos cinco anos para a cons-

trução de sua 
primeira 

fábrica no

Brasil, provavelmente na região de

Campinas (SP). A unidade atenderá

toda a América do Sul e produzirá,
inicialmente, 30 mil aparelhos por
mês. A Qualcomm é a 

primeira 
em-

presa a apostar na fabricação exclu-

siva de celulares com tecnologia

COMA, concorrente da TDMA, a

ser adotada, por exemplo, pela

Ex-rei da soja

responde a

35 processos
sAo PAULO — Pelo menos 35

processos jurídicos deram entrada

em 1996 no Tribunal de Justiça de

São Paulo contra a construtora

Cónstran, do Grupo Itamarati,

ou o próprio empresário Olacyr

de Moraes, presidente do conglo-

merado, segundo levantamento

feito, ontem, pela Agência JB. O

Banco Itaú, por exemplo, já con-

seguiu inclusive a penhora da fa-

zenda Santo Virgínia, era Ponta

Porá, no Mato Grosso do Sul. Ô

ex-rei da soja, que enfrenta uma

enorme crise financeira, deve pelo
menos USS 28 milhões ao banco

paulista.
O grupo Itamarati tem uma

dívida total de RS 1 bilhão; O

Banco Gulfinvest, por exemplo,

está para receber desde agosto RS

2 milhões. 
"Fomos 

avalistas do

grupo em fevereiro. Foi a primei-
ra operação realizada com aquele

conglomerado. O empréstimo não

foi honrado e arcamos com a divi-

da", disse o diretor do Gulfinvest,

João Carlos de Oliveira. A Agên-

cia JB apurou que a operação

teve origem no Banco ABC Ro-

ma, credor inicial de Olacyr de

Moraes, que executou a fiança

junto ao Gulfinvest.

Ericsson. As duas tecnologias são

alternativas digitais ao sistema celu-

lar analógico usado hoje no Brasil,

podendo suportar sete vezes mais

linhas.

A Qualcomm aposta que pelo
menos alguns dos cerca de 20 con-

sórcios que disputarão a banda B

da telefonia celular adotarão o CD-

MA. O Brasil tem 2,5 milhões de

celulares e até o anò 2000 mais 4

milhões de aparelhos estarão em

atividade, através da banda A (hoje
utilizada quase que exclusivamente

pelo sistema Telebrás) e da banda B

(a ser explorada pela iniciativa pri-
vadaapartirde 1997).

" 
Quatro consórcios já se decidi-

ram pelo TDMA, mas outros qua-
tro optaram pelo CDMA", disse o

presidente da Qualcomm do Brasil,

Marco Aurélio Rodrigues.

A localização da fábrica seguirá

a mesma estratégia que norteou o

investimento de RS 20 milhões da

Motorola, em seu projeto em Ja-

guariúna, próximo a Campinas:

aproveitar a mão-de-obra de espe-

cialistas da Unicamp.

Entre abril e junho passados, a

Qualcomm faturou USS 235 mi-

lhões, um crescimento de 136% so-

bre o mesmo período de 1995.

D A Airbtts Industrie - coèsír-

cio europeu que ocupa o segundo

lugar no ranking da inústri- aeíto-

náutica, atrás, apenas da Boeing —

anunciou, ontem, que a USAir, dós

Estados Unidos, assinou um ctó-

trato para compra de 120 aviões

das classes A319, A320 e A321. D

acordo inclui ainda a compra, a s<*f

confirmada, de mais 120 aparelkps

e a opções para mais 160, no valor

total de USS 18 bilhões. Os mofe-

los têm os mesmos sistemas, o que

proporciona grande economia em

treinamento. ;g

Gerdau abre o seu capital para
obter R$ 160 milhões e investir

SÂO PAULO — O grupo Ger-

dau está fazendo uma ampla rees-

truturação e abrindo o capital pa-
ra captar RS 160 milhões no curto

prazo e ditar um novo ritmo de

crescimento nos próximos cinco

anos, quando pretende investir

mais RS 600 milhões. Ainda na

linha de mudanças, a Companhia

Siderúrgica da Guanabara (Cosi-

gua) será incorporada pela Ger-

dau S/A, no próximo dia 29. O

grupo pretende ainda lançar

ADRs (Recibos, de Depósitos de

Ação) na Bolsa de Nova Iorque,

no primeiro semestre do próximo
ano.

A ousadia do grupo Gerdau

em ter comprado várias fábricas

no pais é quatro no exterior (Uru-

guai, Chile e duas no Canadá) teve

um preço alto. E isso se refletiu no

desempenho negativo das exporta-

ções nos primeiros nove meses do

ano, que foi 50,2% inferior a igual

período do ano passado. Nos pri-
meiros nove meses de 1996 foram

exportados RS 95 milhões, contra

RS 229 milhões em 1995.

Os investimentos também di-

minuíram. No ano passado, o gru-

po investiu RS 248 milhões contra

R$ 60 milhões de janeiro a setem-

ps Números*
imb iiüía

C_.roi.lo) (9 m——)
"Faturamento l',934 i 

,680

Exportações 229 95

Lucro liquido 57 70

Ativo total 2.500 2.590

Investimentos 246 60

Patrimônio liquido 1,432 1,489

•EmMmiiiiSwi.

ftot»! Qrupo Qerdãu

bio último. A projeção é de que

no ano sejam investidos mais RS

25 milhões. O vice-presidente do

grupo Gerdau, Frederico Gerdau

Johannpeter, disse que os motivos

da queda das exportações e dos

investimentos deve-se aos seguin-

tes fatores: defasagem cambial,

preço do aço no mercado interna-

cional em queda e reordenação

das receitas depois dos gastos fei-

tos no ano passado, especialmente

na compra da fábrica no no Cana-

dá, por RS 95 milhões.

Para recuperar o fôlego e conti-

nuar investindo na modernização

das suas fábricas e aprimorando

as relações com o mercado na área

de vendas, o grupo Gerd[au

abriu o capital da Me^-

lúrgica Gerdau (RS 29 nu-

lhões), da Riograndenst (

RS 55 milhões) e da dgfi-

gua (RS 76 milhões), esia

última com as ações airúja

à venda no mercado.

Mas, para alcançado

nivel internacional de exi-

gência de uma empresa.de

capital aberto (com ações

negociadas em bolsa) Toi

necessário que a Assem-

bléia Geral de Acionis&s

aprovasse o fim das partes benefi-

ciárias (títulos que conferen^-às

empresas controladoras e fun$&-

doras o direito de receber 10%

dos lucros líquidos anuais), ai

Há RS 90 milhões em caixa

para serem repassados aos donos

desses títulos, que começam a.ser

pagos entre os dias 10 e 15;1de

dezembro. o
"Acabou 

a moleza, agora^os

fundadores vão viver dos divideh-

dos. Desta forma a receptivid__e

dos ADRs em Nova Iorque sfei

bem melhor", destacou Johannle-

f
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Petrobrás e YPF criarão empresa binacional
¦ Meta é fortalecer
às companhias para

.enfrentar as míutis

MÁRCIA CARMO

^BUENOS AIRES—A Petrobrás e
i' YPF argentina estio estudando

yma sociedade para a criação de
(ma empresa binacional. A idéia é

°èà 
juntas, dentro do Mercosul, se

utornem mais competitivas e prepa*'Mi 
para a esperada invasio de

Multinacionais a partir da regula*''mentação 
dá emenda constitucio-

nal da quebra do monopólio do
'petróleo brasileiro. "Outros atores
'wó surgir neste cenário e temos

E 

estar prontos", informou ao

pelo telefone, Jayme Barroso,
or da Braspetro (Petrobrás In*

•fcmacional).
zol Atualmente, estão sendo prepa-
.tados sete projetos de convênios

-in .

BH ganha
mais um

jHopping
0K<MELENANICOLAU

01 BELO HORIZONTE — Um in-
-vestimento de R$ 80 milhões mar*
>m a inauguração do décimo shop*
-iping-center da capital mineira: o
*©iamond Mall, instalado no co*
(fração de um dos bairros mais so-
ifisticados da cidade, abre as por-
?«tas hoje com a expectativa de um
nfkturamento anual de RS 230 mi*
- Jbões. O negócio é o resultado de
ospsociação dos grupos Multiplan
n^ue contrói seu sexto shopping) e

Elmo (a maior rede de calçados
do Estado) e a ex-estatal Usimi-
nas (Usina Siderúrgica Minas Ge-
rais), e vai beneficiar o Clube
Atlético Mineiro, dono do terreno
em que foi contruído o empreen*
dimento.

Segundo José Isaac Peres, da
Multiplan, o shoppping pretende
mudar o próprio conceito do ne-

''gócio na cidade. O Diamond Mall
(fcão terá lojas âncoras, mas apre-
''sentará 

uma novidade : um mer-
cado de hortigranjeiros, com 3,5

mil m2, incluindo depósitos, dos
-id3,S mil m2 de área do shopping e
-rterá 38 feirantes.
-cj Este é o segundo empreendi-
-jnento da Multiplan na capital
-w-que foi responsável pela cons-
üitrução do primeiro shopping de
-cBelo Horizonte. Peres reclamou
-oda falta de apoio dos governos,
-afirmando que os empresários
•úão tiveram qualquer beneficio

jlfiscal, enquanto donos de fábricas
de automóveis recebem incentivos

! cariados. O shopping, assegurou,
(deve gerar dois mil empregos di-
tetos. O retorno financeiro do in-
vestimento deverá acontecer em

.oito ou dez anos..
°'3 A Multiplan participa com
8 45% do negócio, a Elmo com ou-"°ftos 

45% e a Usiminas com 10%.
"rÜ Diamond Mall foi construído"°em 

uma área que pertencia ao",:fclube 
Atlético Mineiro, que rece-

*%u% durante 30 anos, 15% doí
"'aluguéis 

pagos pelos lojistas aos
' ^empreendedores. Os lojistas pa-
•:!j»am aluguéis estipulados em 5%

do faturamento, sendo que existe
um valor mínimo determinado

r jjonforme o tamanho das lojas.
JTranscorridos os 30 anos, o time

de futebol recebe de volta o em-

preendimento, mantendo a Multi-

plan como administradora.
Segundo Peres, esta é a primei-

ra vez que a empresa se associa a
outros grupos para fechar negócio
semelhante (uma espécie de arren*
damento) e que um segundo em-

preendimento do tipo está sendo
feito em Porto Alegre, mas com
contrato de 45 anos para a devolu-'

ção. Peres prevê que o Atlético re-
ceba anualmente RS 1,5 milhão.

O presidente do grupo Elmo,
Ignácio Ballesteros, contou que o
Diamond Mall era um sonho an-
tigo e demonstração de que a em-

presa pretende expandir seus ne-
gócios para outros ramos. A El-
mo é a mais tradicional rede de
calçados de Minas, com 54 lojas
em todo o país. Só este ano, o

Jjrupo inaugurou 11 novas lojas.' 
O Diamond Mall tem 200 lojas

j~e o público previsto é de 40 mil

! pessoas por dia. O shopping tem

quatro cinemas (com 250 lugares)

j e uma praça de alimentação com

| dois restaurantes e 19 lanchone-

! tes. Mas o estacionamento tem

[apenas 1.300 vagas.

entre as duas empresas, avaliados
em pelo menos USS I bilhão. Ai,
incluem-se a construção de sofisti*
eados postos de gasolina com a
marca YPF/Petrobrás, como anun-
ciou recentemente o presidente da
estatal brasileira, Joel Rennó, e o
chamado projeto Mega — uma su*

perprodução na Argentina de gás
natural, de onde vai se retirar etano

(matéria-prima para a indústria pe-
troqutanca), gás de cozinha e gaio-
Uni.

Esse projeto, de USS 350 mi-

lhões, deverá ser anunciado até o
fim do ano e pretende, por exem-

pio, como contou Jayme Barroso,
reduzir, a partir da economia de

gastos com transportes, os custos
com a importação de gás de cozi*
nha, por exemplo. Hoje, o Brasil já
é cliente desse produto.

Pesquisa — Com a possibili-
dade da sociedade — que poderá

ganhar nome a partir de uma pes-
quisa de opinião pública — e os

projetos em andamento pretende-se
reduzir os custos de produção. E,
consequentemente, o preço dos

produtos ao consumidor final. As*
sim, YPF e Petrobrás poderão, no
futuro, apresentar preços competi*
tivos com empresas como Esso, Te-
xaco e outras que ingressarem para
exploração no mercado brasileiro.
Atualmente, como Intibrou o diie*
tor da Petrobrás Argentina, Ar-
mando de Azevedo Henrique*, Bra*
sil e Argentina têm negócios recor*
des na áreaoe petróleo que este ano
deverão ficar em torno de USS 1,2
bilhão. Ou seja, hoje o Brasil com-

pra mais petróleo do seu vizinho do

que da Arábia Saudita.

O namoro entre a YPF (uma
empresa privatizada que tem ape-
nas algumas ações do governo) e a
Petrobrás começou praticamente
com o incremento do Mercosul. Há

três anos, as duas empresas come-
caram a preparar projetos conjun-
tos de exploração de petróleo na
Argentina.

Primeiro, em 1989, a Petrobrás
obteve a concessio para explorar o
Campo de San Julian, no sul do
pais. Mais tarde, as duas empresas
começaram a atuar juntas na região
de Aguangüe, cm Salta, no No-

, roeste do pais, e agora avançam
para a criação da empresa e dos
postos de gasolina. A idéia é que a
arquitetura e 0 atendimento sofisti-
«ados levem cada posto a custar até
USS 3 milhões. A aproximação das
duas empresas coincide com a pres-
são que algumas companhias es-
trangeiras têm feito 

"pela 
abertura

do petróleo no Brasil. Até o presi-
dente Carlos Menem, em entrevista
à imprensa brasileira, pediu o fim
do monopólio da Petrobrás. "É 

pá*
ra o bem de todos", chegou a di-
»r. desòfislkaaospostosde gasolinaJoel Rermó, da Petrobrás: construção
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Comemore. A vida acaba de ficar bem mais
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ig. Banco do Brasil

simples.
Simples: um tratamento simplificado para microempresa e empresa de

pequeno porte. Menos impostos para elas crescerem e gerarem empregos.

0 Governo Federal acaba de criar o Simples. Uma verdadeira revolução. Um sistema

que vai mudar completamente a vida de milhões de empresas. Mudar para melhor.

0 Simples é o pagamento integrado de todos os impostos. Até os da previdência.

0 Simples começa com 5% para as microempresas e vai até 10% para as empresas

de pequeno porte. 0 Simples é o fim da papelada. É a redução das filas e da burocracia.

Sua vida finalmente simplificada. Uma economia significativa que vai produzir resultados

imediatos. Com menos encargos, as empresas vão poder crescer e contratar mais.

Uma simples idéia gerando emprego. E o país inteiro se beneficiando. Nesse novo quadro,

cresce em importância a participação do Banco do Brasil, tradicional parceiro de negócios

das empresas beneficiadas com a medida. Com linhas de crédito, financiamento e

produtos adequados às suas necessidades. Se sua empresa fatura até 720 mil reais por ano,

você pode entrar no Simples. Um avanço que é fruto da estabilidade econômica e vem dar

continuidade ao Plano Real. É o Brasil em ação, gerando empregos. Neste fim de ano,

você tem uma razão a mais para comemorar. A vida agora ficou bem mais Simples.
«

Menos impostos, mais empregos.
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_PTU em áreas de risco cria polêmica
,¦ Prcgeto que reduz imposto de imóveis desvalorizados pela insegurança divide moradores e institucionaliza o mapa da violência

~~- ^^ nd,móradp^ld•RuaV8lI»raiso;,; ——— —— fWiífmrtfíWii
.KLAVIOARAÜJOE
FÁBIO VARSANO
o;0 Rio já tem o seu mapada
^olência. Na terça-feira, o prefei-
to César Maia enviou projeto de
Itj à Câmara Municipal propondo
á, redução do imposto para imó-
viéis perto de favelas e áreas de
risco. Com ele, foram traçados
definitivamente os c ontornos da
desvalorização imobiliária provo-
cada pela violência na cidade. Sào...

cerca de 300 mil domicílios que
poderão ter o IPTUttduzido.A

polêmica está instaurada. Um

grupo de vereadores acusa o pço-
jcto de eleitoreiro. O prefeito o
defende como forma de beneficiar

pessoas que estão sofrendo por
causa da proximidade da violên-
cia. Enquanto isso, muitos mora-
dores das áreas selecionadas la-
nientam a oficialização da desva-
lorização de seus imóveis e ale-
ram que a medida não resolve o

problema dos tiroteios e balas

pjerdidas.
j Prazo — A polêmica prome-

te chegar ao auge daqui a 15 dias
4- prazo previsto para que o pro-
j^to entre na pauta de votação.
"O Rio tem cerca de 25 mil logra-
douros e 1,5 milhão de domicílios.
Ó projeto de lei inclui 4.626 logra-
douros, um um quinto do total A
estimativa é de que beneficie 300
mil domicílios", calcula a secreta-
ria municipal de Fazenda, Sol
Garson Braule Pinto.

Os técnicos da secretaria sele-
cionaram as áreas e atualizaram o
valor de mercado dos imóveis

próximos á regiões de risco. Entre
ejas, estão ruas nobres da cidade,
como a São Clemente , em Bota-
fogo, e Farme de Amoedo e Nas-
cimento Silva, em Ipanema. Co-
mo o valor dos imóveis caiu, a
i^léia é baixar o IPTU. A redução
vai variar de 10 a 50%, mas deve
ficar, na média, entre 25% a

#%.
í "Seé a violência que está pro-

vocando a desvalorização, o go-
verno tem que combater a causa e
riâo oficializar a desvalorização.
Não adianta nada diminuir o va-
for, cobrado pelo imposto sé não
diminui a violência", argumentou
cjntem a professora e instrumen-
tadora cirúrgica Ângela Angara-

na Tgucà, queda «mm ao Mor-
ro da Chacrinht, e que está na
lista..

Sol Garson Braule reconheceu

que é difícil tratar esta questão.
"Ê um caso único «h que o con-
tribuinte nio ficalÜB de pagar
menos", afirmou, salientando, no
eritanto, a importância da medi-
da. "A violência diminui, o valor
dos imóveis, então é preciso diroi-
riuir ò IPTU", analisou. Criticata-
do a atuação do governo do esta-
do na área de Segurança Pública,
Sol contou que o projeto já está
sendo chamado de projeto das ba-
las perdidas.

Pedidos — Para provar o
acerto da medida, a secretária re-
corre a cartas recebidas nos últi-
mos meses. "Depois 

que anuncia-
mos que iríamos fazer o decreto,
recebemos 102 cartas pedindo a
inclusão de uma rua. Apenas uma

pessoa pediu para tirar sua nia da
lista", contou.

A opinião de Sol é contestada

peto vereador Jorge Bittar (PT),
que considera a proposta eleito-
reira. "Por 

qüe não enviaram uma
nova planta de valores da cidade
inteira? Algumas áreas se desvalo-
rizaram, mas outras passaram por
uma valorização. Os valores pre-
cisam ser atualizados", criticou.
Bittar pretende convocar a secre-
tária de Fazenda e o coordenador
do IPTU da secretaria, Emir 2-
dan, para prestar esclarecimen-
tos.

A opinião do vereador do PT é
compartilhada pelo vereador Fer-
nando William (PDT); 

"Em 
prin-

cípio, sou contra essa discrimina-

ção, porque nenhuma área do Rio
está livre de violência", afirmou.
Já o vereador Otávio Leite

(PSDB) garantiu que vai analisar
caso a caso. "A apresentação des-
sa proposta é um oportunismo
eleitoral", atacou.

Em defesa do prefeito César
Maia, saiu a vereadora Rosa Fer-
nandes (PFL). 

"Este estudo vem
sendo feito há mais de um ano",
alegou Rosa, negando que o pro-
jetocrie um mapa da violência na
cidade e estigmatize ruas e imó-
veis.

Na página 28:0 vale das balas perdidas

Bandeira branca
¦ Cerqueira e
Viva tóo selam

paz temporária

Depois 
de muitas farpas,

tudo indica que Ò mal
estar entre o secretário de Se- ,
gurança, general Nilton Cer-

queira, e ò Movimento Viva
Rio vai ter uma trégua. Na
terça-feira, durante os últimos
minutos de um debate sobre
desarmamento no JORNAL
DO BRASIL, o antropólogo
Rubem César Fernandes;
coordenador do Viva Rio, ace-
nou com uma bandeira branca
ao general. 

"Gostaria de saber
se com o general é tudo ou
nada ou se o senhor está aber-
to à discutir as concordâncias e
discordâncias. Depois de um

período turbulento em que
cheguei a pensar em processar
o general, estou propondo uma
espécie de trégua", pacificou o
antropólogo.

Rubem César também con-
vidou o general a se engajar na
campanha de desarmamento

que será iniciada pelo Viva Rio
no próximo dia 28. "O senhor
aceitaria receber uma comissão

para levar projetos e conside-
rar sua participação?", quês-
tionou o antropólogo, depois
dé desfiar um rosário de con-
cordâncias e discordâncias
com as idéias do secretário.
Com cara de poucos amigos, o
general rebateu algumas quês-
toes e limitou-se a responder:
"Concordar e discordar são
coisas da vida. Tenho a obriga-
ção de receber qualquer pessoa
para conversar".

Depois de elogiar o "co-

\ mando forte do general na re-
cuperação das policias". Ru-

bem César enumerou as tais
concordâncias e discordância:
"Discordamos 

que o policia-
mento comunitário seja um

privilégio de Copacabana e

que a penâlização criminal de-
ve ser dirigida para menores a

partir de 14 anos. Mas concor-
damos com as experiências de
Acari e Vigário Geral, onde a

polícia está realizando um tra-
balho ostensivo sem o disparo
de um tiro sequer". ,

Formal — Desde o início,
o encontro entre os dois apre-
sentou um clima formal. O ge-
neral cumprimentou Rubem
César com um aperto de mão
e, durante toda a explanação
do antropólogo, não lhe diri-

giu um olhar. Diante da per-
gunta sobre a secura com que
respondeu o coordenador do
Viva Rio, o secretário dispa-
rou: "Eu sou transparente. Es-
tóu disposto a recebê-lo em

qualquer momento. Só que ele
nunca me procurou antes. Eu o
encontrei uma vez durante to-
do este período e assim mesmo
estava em atividade, visitando
o acesso ao morro do Pavão-
Pavãozinho".

"O 
que acontece è que nós

não concordamos em certas
coisas que ele coloca como

proposta da ONG que ele pre-
side. Nós achamos qüe a moti-
vação da sociedade em deter-
minada direção também tem
contra-indicações que preci-
sam ser analisadas", acrescen-
tou o general. Sobre seu enga-

jamento na campanha do Viva
Rio, o secretário preferiu a iro-
nia: "Como secretário também
não tenho tempo de me enga-

jar em mais nada. Até em casa

já estão reclamando do meu
engajamento".
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Angarano, moradora da Tijuca, e Dane Hagerwiesche, vizinha do Morro do Pavãozinho, em Copacabana, duvidam da eficácia do projeta
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Morador teme desvalorização definitiva
O tiro pôde acabar saindo pela

culatra. A intenção da prefeitura de
reduzir o. valor do IPTU dos imó-
veis localizados próximos a favelas
e áreas de risco no ano que vem não
está agradando a todos os morado*
res dessas áreas. A maior queixa é

que a medida iria desvalorizar de
vez o preço desses imóveis. Anteon-
tem, o prefeito César Maia encami-
nhou à Câmara Municipal projeto
de, lei propondo a diminuição do
imposto em 4.626 ruas ou trechos
de ruas da cidade;

"Seé a violência que está provo-
cando a desvalorização, o governo
tem que combater a causa e não
oficializar a desvalorização. Não
adianta nada diminuir o valor co--
brado pelo imposto se não diminui
a violência", argumenta a professo-
ra e instrumentadora Cirúrgica An-

gela Angarano. Ela mora na Rua
Valparaíso, na Tijuca, que dá aces-
so ao Morro da Chacrinha, para

onde a prefeitura sugere uma redu-

ção de 26,05% no IPTU. '^Ê 
pou-

co", afirma Ângela, garantindo que
os imóveis da rua estão valendo a
metade do preço pelos quais foram
comprados.'.. 

Segundo ela, um apartamento
de três quartos na Rua Valparaíso

já esteve avaliado em RS 100 mil.
"Hoje, tem gente pedindo R$ 50
mil e nâo consegue vender", conta
ela, que paga cerca de RS 500 de
IPTU por seu apartamento que tem
três quartos e 120 metros quadra-
dos. "É um bom imóvel que pode-
ria estar valendo RS 70 mil, mas só

papm RS 30 mil. Também não vou

me.desfazer dele porque adoro a
Tijuca, apesar de ser uni bairro si-
tiado pelo tráfico". Sobre a vizi-
nhança, a professora diz que os
tiroteios diminuíram nos últimos
dias. "Mas 

quando acontece, fica
difícil dormir".

A arquiteta Liane Hagerwiesche
também discorda do projeto da

prefeitura. 
"Isso é uma besteira.

Tem é que dar um jeito na violên-
cia", pede a moradora da Rua
Djalma Ulrich, próxima ao Morro
do Pavãozinho, onde o IPTU pode-
rá cair 20,51%, segundo o projeto
da prefeitura. 

"Aqui é Copacaba-
na. Estamos a duas quadras da

praia, não nos importamos em con-
tinuar pagando desde que acabem
com os tiroteios". Líâhe diz ter sor-
te pelo fato de a rua ficar de costas

pára o niorro. Por isso, os morado-
res só escutam o barulho dos tiros.
"Até hoje não soube de casos de
bala perdida por aqui".

Exatamente o contrário do que
ocorre com os moradores da Rua

Teixeira de Melo, entre as ruas Ba-

rão da Torre e Visconde de Pirajá,

em Ipanema. Ali, perto de onde
morou o escritor Rubem Braga, o

>b
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st
perigo vem dos tiroteios protagooj-
zados pelos traficantes do Morjp
do Cantagalo. No prédio de nume-
ro 50 da rua, a lateral que fica d^e

frente para a favela é menos valofj-

zada do que a do lado oposto. "Jb-

mais moraria do outro lado", cot)-

fessa a decoradora Ana Maria ?»¦
checo. •;<:

Segundo ela, muitos apartamen-
tos que têm vista para o Cantagalo

já tiveram paredes e vidraças perflu-
radas por balas: "No meu caso,

problema mesmo é dormir ouvindo
tantos tiros". Ana Mana tem dú$-
das se a redução do imposto seria
uma boa solução. "Ê uma faca :de
dois gumes. Ao mesmu tempo om

que é uma medida justa porque-es
imóveis já estão desvalorizados,
também tornaria nossos aparta-

mentos muito baratos", ponderai
decoradora, que paga RS 400 fo:

IPTU. ',

Luz tem escolta de seguranças em Manaus
ORLANDO FARIAS

Agência JB

MANAUS — Ameaçado de mor-
te, o chefe de Policia Civil do Rio
de Janeiro, delegado Hélio Luz,
compareceu ontem ao Fórum Na-
cional de Policiais Civis, realizado
em Manaus, Amazonas, escoltado

por oito seguranças da Coordena-
doria de Inteligência e Apoio Poli-
ciai (Cinap), considerada a tropa de

elite da instituição. Luz revelou que

a proteção especial foi convocada

por ele mesmo porque recentemen-
te passou a receber ameaças de
morte procedentes, segundo ele, de

grupos insatisfeitos com a depura-

ção ética por ele implementada na

policia.
Sobre a presença dos seguran-

ças, Hélio Luz não quis revelar se a
necessidade se mostrou maior por
ter sido obrigado a viajar para o
norte do país. No Rio, onde encon-
tram-se os grupos atingidos pela

chamada "depuração", Hélio Luz
não faz uso de segurança especial.

Durante seu discurso, Hélio Luz
disse que a violência nas grandes
cidades, como Rio e São Paulo, é
semeada pela presença de narcotra-
ficantes. Para resolver o problema,
disse ele, seria indispensável o com-
bate ao contrabando de armas. Os

contrabandistas, segundo ele, têm

demonstrado mobilidade e acesso a

um poderio militar impressionante:

"Se nós quebrarmo. essa colúqa
mestra dos narcotraticantes, ejçs
vão ficar mais vulneráveis e a vpp-
lência vai diminuir substancialme^i-
te", disse. ,{>

Hélio Luz qualificou como gra-
ve o problema de balas perdidas tio

Rio de Janeiro num quadro que^já
tinha os casos de seqüestro e assai-

tos a bancos. "Essa é a granHe

preocupação da polícia atualmen-

te", revelou. '..

Comerciante
desaparecido

Foi desvendado, na

madrugada de ontem, após

mais de um ano de

investigações, o

desaparecimento do

comerciante Moisés Davi

Macedo, 26 anos, dono da

loja Jauru Autopeças, no

Taquara, em Jacarepaguá,

Zona Oeste do Rio. Policiais

da 33* DP (Realengo) e da

Metropol 7 encontraram a

mandíbula de Moisés numa

canaleta da Estrada

do Teixeira, na

subida do Morro

dos Carrapatos, em

Realengo, Zona Oeste, e

prenderam dois dos três

assassinos.

A policia encontrou

a mandíbula em

uma incursão pelo local é'

prendeu os responsáveis pelo
assassinato, Renilton Carlos

Pacheco, 18 anos, c Antônio

Carlos de Souza Oliveira. 27

anos. Eles confessaram ter

matado o comerciante a

golpes de machado e picareta

por causa de uma divida

atrasada.

Recurso tira PMs
do caso Candelária
Um recurso tirou os soldados PM Marco Aurélio Alcân-

tara e Arlindo Afonso Júnior da lista de réus que serão

julgados em 27 de novembro, no 2o Tribunal do Júri, na

segunda etapa do processo da chacina da Candelária.

Somente o soldado Nelson Cunha estará no banco dos

réus, enquanto Marco Aurélio e Afonso aguardarão a

apreciação do recurso. Os policiais alegam falhas na

pronúncia (quando a Justiça leva-os acusados a julga-

mento porque as provas são suficientes) feita pelo juiz

José Geraldo Antônio. Darcy Burlandi, advogada de

Afonso, argumentou que o juiz pronunciou o cliente sem

ler os depoimentos de testemunhas favoráveis ao cliente.

Alberto Louvera, advogado de Marco Aurélio, lembra

que a chacina merece ser melhor investigada. Segundo

Louvera, os autos dos exames cadavéricos dos oito cor-

pos dos meninos nào trazem identificação. O advogado

alega ainda que policiais civis acusados por sobreviveu-

tes não foram indiciados e existem depoimentos impor-

tantes cujas informações não foram checadas. Como

Nelson Cunha e Marcus Vinícius Borges Emanoel 
pá

condenado a 89 anos de prisão), Marco Aurélio também

confessou participação no crime.

Castor em tratamento

para evitar cirurgia
Continua inalterado o estado de saúde do banqueiro do

jogo de bicho. Castor de Andrade, de 71 anos, internado

terça-feira á noite no Hospital Samaritano. em Botafogo,

com principio de trombose. Castor está recebendo

medicação para evitar uma cirurgia. Um acidente

vascular periférico comprometeu W'a dos movimentos

de seu braço esquerdo do bicheiro.
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Seqüestrador de
Duda está preso
Apontado como um dos seqüestradores

do estudante Eduardo Eugênio Gouvêa

Vieira Filho e do empresário José

Zcno, o criminoso Joel de Oliveira

Carvalho (foto), de 36 anos, foi preso .

na madrugada de ontem no Aeroporto

do Recife, quando tentava embarcar

num vôo para o Rio. Depois da prisão
de Martinho VP, em agosto, Joel

Bombeiro — como o traficante é

conhecido — assumiu a venda de

drogas na Favela de Nova Brasilia, em

Bonsucesso.

PM apreende
falsa viatura
em favela
Um Gol pintado com as 7

cores da PM e brasões do'

Estado Maior da Policia r

Militar foi apreendido, ¦,

ontem á tarde, por policiais

na Rua Laurindo Filho, na

Favela da Primavera, em'Q

Cavalcante, Zona j.

Suburbana. A falsa viatura

estampava o número de 
',;

ordem 12657, as siglas d%

capelão da policia e estavq

sendo usada por dois ,,

homens fardados de PMs_

Eles só foram descobertos;

após baterem na Belina Del

Rcy, placa LAQ 5844, do.

comerciante Fernando

Antônio Martins. Os falsas

policiais ligaram para o „

telefone 190 e pediram n
auxilio para 

"policial 
cm 7

apuros". Ao chegar aolocal

do acidente, um comboio,,

do 9o Batalhão (Rocha ,•

Miranda) entrou na favela.

Uma hora depois, os falsas

policiais não foram j,
encontrados e nenhum .,
bandido foi preso.
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Procurador vê indício de crime no caso Riotur
'... .: . v • _ j_ __._«__ ..**-. fniin Ae* niresan nolítica

i Alexandre Marinho con^uo^laraçtedeOsarMaia, padMofivfê^ 
réveto um fruto de pressão política
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Ó procurador Alexandre Mari-

nho, chefe da Assessoria Especial

de Investigação Wnal, da Procura-

feria Gerai de Justiça, disse ontem

e há indícios veementes de cnrne

•ntra a administração pública no

jqúérito que apurou as irregurari-

ídés no réveillon 96, promovido

|la prefeitura. A afirmação do
w 

lor foi de enrontro *• de-

çocs do prefeita C6ar Maia

Item à tarde, que considerou ine-

ivantes as acusações: 
"issonãp vai

irem nada", diste o'rç

iquêrito foi presidido pelo DMr

> George Toth, da Delégtóa de

mes contra a Fazenda Pública,

^'pediuà Justiça a quebra do

gilo b&çatío dofl; mt^teida

^torvcBforrw nçtitíoú oJOR*

ÇAL DO BRASIL, na segunaVfej-

| César Maia disse que o inquérito

o há 10 meses, para apurar os

;\

uva, sem licitação, de R$ 2,8 mi .

IhÒes, teria motivação política;
"Quando eu depus, o delegado me

disse que o inquérito não tinha na-

da, mas me confessou que estava

sob pressão dos níveis superiores",

afirmou, desafiando George Toth a

provar o contrário."^ * !»,

minha frente. Eu vou olhar na cara

dele e quero ver ele dizer que não

disse isw", afirmou. César Maia

declarou que supõeique as preces

estariam vindo do Chefe de Polícia

CiviUHiUoLuz. 
"Ele não mé disse

o nome de quem estaria pressic-

tutndc-o", acrescentou.

O delegado desmentiu o prefei-

to. 
"Tenho a consciência tranqüila

do dever cumprido. Foi um traba-

/_iotàúi-úè-tá'àtW&** <luem

doer. Fico surpreso com o prefeito,

já que ele teve que prestar esclareci-

z- mentos à Justiça. Tomei a cautela

de tomar seu depoimento naure-

sença de testemunhas. Nunca hou-

ve qualquer tipo de pressão, até

porque eu não admitiria", disse

Toth.

A declaração do prefeito tam-

bém repercutiu no Ministério Pú-

blico, que acòmpjnhou todo o in-

querito. O procurador Alexandre

Marinho refutou as afirmações do

prefâtoi 
"O iativèrito policial aolwe

a-Rkítur é um trabalho sério, que

está sendo levado a cabo por uma

autoridade policial séria e está sen-

do fiscalizado pelo Ministério Pu-

blico comi*iàlade",diiafc
"A única injunção política que

existe no andamento deste inquén-

to équéhâ fortes è veementes indí-

cios de crime contra a Adrninistra-

cão Pública. O Ministério Público

não age de forma política. O Minis-

tério Público age no campo da lei

penal para punir seus infratores.

: Ao que tudo indica este inquérito

vai dar ajguma coisa sim, porque

há indícios fortíssimos de crime",

disse o procurador.

As suspeitas de surfaturamento

e falta de licitação na realização do

show Tributo a Tm Jobim e no

espetáculo pirotécnico do réveülon,

na Praia de Ctopeabatia, começa-

ram a ser investigada» depois que o

advogado Agnelo de Medeiros en-

^tm^*^^^k^Sm
deFazradaPubbca.

Dwante o inquérito foi apurado

que a empresa Promoter, que rece-

pela Riotur.Em depoimento, o pie-
ádenteda Riotur, Marcelo Siquei-

ra, e ainda o* diretores César Scor-

zelli e Cláudio Prado afirmaram

que César Maia autorizou pessoal-

mente todasuadespesas.

Além dos dirigentes da Riotur,

também foram indiciados Alfredo

topes, presidente da Associação

Brasileira de Hotéis, responsável

pela queima de fogos, e os donos da

Promoter.

Scorzelli é afastado
O prefeito César Maia deter-

minou ontem novamente o afãs-

taniehto do diretct-administrati-

vo da instituição, Carlos César

Martins Scorzelli. Ele havia se li-

cenciado do cargo na segunda

quinzena de agosto e voltou de-

pois do 1' turno das eleições mu-

nicipais. Ficará afastado até que

ie conclua um inquérito.— em

andamento na Delegacia de Cri-

mes Contra a Fazenda Pública.

Nele, está sendo apurado o uso

por parte da Riotur de entidades

como a Casa dos Artistas e a

Federação de Bandas para repas-

sar recursos sem licitação.

O afastamento do diretor foi

definido a partir de uma matéria

do JORNAL DO BRASIL, publi-
cada na terça-feira, denunciando

a volta de Scorzelli ao cargo. \mo

porque, no dia 23 de agosto, Çé-
sar Maia havia dado a seguinte

justificativa para o afastamento

do funcionário da Riotur: 
"nãoje

pode fazer uma investigação, *

quem dá informação é uma pes-

soa que está sendo investigada.

Por isso, o diretor pediu licença.,,

afirmou na época. 4

As investigações estão na faáe

preliminar e o prefeito foi questió-
nado ontem sobre a volta do dire-

tor no início de outubro. 
"Voltou

o Scorzelli, não sei, tenho que vet.

Se ele voltou só tem uma razão;

talvez o inquérito já esteja con-

cluído na delegacia"; opinou Cé-

sar Maia, orientando seus asses-

sores a confirmar como estava o

inquérito.

torto mata

lez bebes

\m Niterói
I Um surto de infecção provoca-
k pelas bactérias Klebisiella e,

Jõssivelmente,a Pseudomonas

aeoruginosa causou a morte de

dez bebês recém-nascidos na Uni-

dade Neo-natal do Hospital Uni-

versitário Antônio Pedro (Huap),

em Niterói. As mortes acontece-

ram de 16 a 31 de outubro e os
-recém-nascidos, todos prematu-
%s, morreram no berçário com
-sintomas semelhantes: má oxige-

afeição intestinal, seguida de ne-
-ftose de partes do intestino. O

diretor do Huap, Marco Antônio
-Gomes Andrade, confirmou que
-tuna morte, pelo menos, foi cau-

sada pela bactéria Klebisiella.

-fi'. A Vigilância Sanitária do esta-

(_ó esteve ontem no berçário do
-itfntônio Pedro e recolheu amos-

.«as da água pára análise. Segun-

oÜo o coordenador da Vigilância
-Sanitária, Mauro Modesto, o ber-

rçário não será interditado, embo-

ara esteja sendo providenciada a

[transferência dos bebês que apre-

?.sentam quadro clínico mais gra-

."rve-
-h) Antibióticos — O aumento

rflp número de mortes no berçário

.jhegou a assustar o diretor do

hospital e as mães. Dos 96 partos

dealto risco feitos no mês de ou-

tübro, somente na segunda quin-

zena do mês houve dez mortes. O

índice normal, segundo Marco

Antônio Gomes Andrade, é de 6

mortes durante um mês. Ele ga-

%ite, no entanto, que os casos de

infecção já estão controlados.
'fHoje, 

dos quarenta bebês da UTI
-"flèú-natal, do berçário interme-

diário e do alojamento normal, 25

-estão tomando os antibióticos Ce-

ofrataxona e Imipenen para con-

cfrolar a infecção. De novembro

.jpara cá, apenas uma criança pre-

imatura morreu.
J 

A origem das infecções, ainda

segundo o diretor do Huap, não

foi detectada. Ele esclareceu que a

presença da bactéria Klebisiella
"foi confirmada apenas para o pri-

meiro óbito de bebê prematuro no

hospital. Os demais ainda estão

sendo examinados. Quanto ao

surto, o diretor disse que ele se

deve à superlotação da unidade,

que normalmente deve atender a

28 crianças e está com 40, além da

falta de profissionais.
¦f Exames — Para detectar a

„usa concreta da infecção, todos

os bebês mortos foram necropsia-

dos, mas a análise só ficará pron-
fta em 30 dias. Atè lá, os 25 bebês

infectados continuarão sendo me-

dicados com os antibióticos. En-

tre os casos mais graves, está o da

menina Vitória, de apenas quinze
dias. Prematura, de apenas 600

gramas, ela está recebendo gran-
ides doses dos antibióticos para

reverter o quadro de infecção.

As mães que têm seus bebês
'internados no berçário estão te-

merosas e consideram a situação

r muito grave no hospital. Roseli

Campos Isidro, de 22 anos, disse
;iéjue 

sua filha, de 29 dias, está com

infecção desde que nasceu. 
"Ela

tomou antibiótico quatorze dias e

hão fez efeito. Agora vai ficar in-
'íèrnada por mais sete dias. Acho

que o problema é dentro do ber-

çário. Dc onde vem essa maldita

infecção?". desabafou.
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ção nao signifique wcêtenba que
seamtentarcompouw.

Pórisso, o banco único oferece

um dos porfoitos de fundos de in-

vestimento mais diversificados do

mercado, administrados por uma

empresa especialista no assunto: a

Unibanco AssetManagement.
Renda fixa ou variável? Trinta

ou sessenta dias? PerfU agressivo ou

amservaafo?Qumes(X)llwévocê.
Fundos Unibanco. Os fundos

que estão sempre na frente.

FAC Unibanco RFJO

FAC Unibanco MIX 30

fÀç'ünibênco Dl30

FAC Unibanco Plus Dl 60

FAC Unibanco VIP RF 60

FAC Unibanco Performance 60

FAC Unibanco VIP Dl 60

FAC Unibanco Expertise 60

FAC Unibanco MIX 60

Unibanco Strate$y

Unibanco N Fundo Mútuo

Unibanco Carteira Livre

Alfa Unibanco

Unibanco Ações

Inflação (IGP-M)
TR :.......::

Dólar

índice Bovespa 

CDI
mtabiiláadt penai» nio i garantia ilt rsnlaUllaed* futura.

1,45

1,21

1,43

1,84

YJT
1,80

1,79
1,80

1,37

-0,56

-0,51

¦0,80

-0,27

0,77

0,19

0,74

0,60

1,34

1,86

18,72

18,16

18,16

24,01

23,09

22,43

22,33

22,08

20 Jé

52,67

46,92

38,92

31,04

20,42

8,19

7,76

5,67

51,67

22,68

Banco Único
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0 vale das balas perdidas
Região que se estende do Catumbi ao Estácio i^stmamaior incidência de casos de toda a cidade. Só ratem foram mais três^

LUlS EDMUNDO ARAÚJO

O que o Sâmbódrótob, 0 Cén-

tro Administrativo da Prefeitura,

o-edificio Balança Mas Nào Cai e

os circos que costumam se insta*

lar ru Praça Onze têm em co-

muni? Para quem nâo sabe, ou

ainda não percebeu, todos os to*

cais citados acima fitam na área

mais atingida pelas balas perdi*
das, que ultimamente têm tirado o

sono dos cariocas. Nas noites de

ontem e de anteontem, mais três

pessoas foram baleadas no Ca-

tumbi, um dos bairros situados no

vale das balas perdidas, aumen-

tando para 62 o número de pes-
soas atingidas esse ano no Rio.

Desse total, 14 estavam nos bair-

ros do Catumbi, Estácio, Cidade

Nova e Rio Comprido, que com-

preendem a Região Administrai.-

va de Rio Comprido.

, De acordo com a polícia, a

guerra entre traficantes nos mor-

ros da área, que já dura mais de

dois meses, tornou o local um dos

pontos críticos da cidade, onde os

traficantes nio respeitam nem

mesmoasescolai.NoEducandá-
rio Nossa Senhora de Nazaré, a

diretora Ebete Fernandes da Silva

diz que é comum a escola virar

alvo dos traficantes durante a ma-

drugadâ. 
"Já 

guardamos 80 cáp-

sulas de balas que atingiram a

escola nos últimos seis meses",

contaEKtte.
Para pwrar ainda mais a situa-

ção,aies^doRioeoii%pridoé
cercada pôr IS favelaa, que, de

acordo comoi dados da Empresa

Municipal de Informática e Pia*

nejaiMntoflpianHi^^
denso de 1991-, abrigam 25.609

do total de 82.344 moradores dos

6,11 quilômetros quadrados da

áfea.'" 
Segundo o a»andantt do V

Batalhão de Pobcu Militar, coro-

nel Jorge Siqueira, os constantes

tiroteiros entre traficantes nos

morros oe Slo Oitos, da Mina-

ra, do Zinco, Querosene, Fatet,

Coroa e FogiirSMro — que for-

mam o Complexo do Eatádo -

fazem com que os bairros do fil-

tácio e, princirMlinettte, do Ca-

tumbi, sejam os principais alvos

das balas perdidas. 
"Sempre An-

mos operações de rotina nesse»

locais, independente desse cresci-

mento de caaos de balas pwdidas,
e, nos últimos meses, apreende-

mos quatro fitais e uni grande

quantidade de pistolas e iwóh».

i A guerra nos morros citados

pelo comandante do Io BPM en-

volve três quadrilhas. A primeira
delas controla o Morro do Zinco

t era liderada por A*erinho, pre-
so no último donúngo por pou-
áiais da 6* Delegacia. O bando de

Rogerinho faz parte do Comando

Vermelho e tem como aliada a

Íuadrilha 

de Nelson Gabino, o
'ortugués, e Claudmho, que con-

frola o tréftoo no Morro da Mi-

üçira. Os dois grupos estão em

luta aberta contra os rivais dos

traficantes do Morro de São Car-

los, chefiados por Adilson dós

Santos Balbino e seu gerente, co-

nhecido como Gangan. A proxi-
midade entre os morros da área,

praticamente colados uns nos ou-

rxos, envolve todo os monos na

guerra.

| Na noite de anteontem, o

apontador do jogo do bicho Car-

los Alberto Cardoso de Mendon-

oa, de 52 anos, engrossou as esta-

rjsticas da violência na cidade ao

ser baleado na perna direita quan-
do voltava para casa, no Morro

do Zinco. A 60* vítima de bala

ierdida no Rio «n% foi atendida

Oo Hospital Souza Aguiar e libe-

feda ainda na mesma noite. Em
«jbu depoimento na 6* Delegacia

Policial (Catumbi), Carlos Alber-

to contou que foi atingido duran-

te um tiroteio entre traficantes da
avela,

', 
Os meninos Rafael de Siqueira

Silva, de 5 anos, e Clécio José

Caria, 6, foram as últimas vitimas

das balas na cidade. No fun 4a

tarde de ontem, os dois brinca-

vam na calçada da rua Itapiru, no

Catumbi, em frente ao número

1045, quando marginais passaram

pelo locai em doit carros, trocan-

do tiros. Rafael foi atingido na

região lombar e levado para o

Hospital Municipal Sousa

Aguiar, onde está fora de perigo.
Clécio foi baleado na perna direi-

ta e está internado, também fora

de perigo, no Hospital da Amiu

em Botafogo.
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Cèto n* 80—Carlon Alberto Cârdono do Mendonça, do 46 anos,

apontador do jogOr^etoéloho, a«^ eequerda quando

chegava em casa, no Morro do 2lrs»,sàttclo.

ctMfl*ei-Rffrtdoiià^
tombar, na porta do nut cana, nn rua Kapiru, 1046, Catumbi.

MiÉBido noHoapHel Sousa Aguiar, Fora da partgo.

Caro a» tt -Ctocto Joaé Htm6«noa, avtiriflWoosi coxa direita,

liíarlg.tli õaji *W
w BOtotoao. rota oa perigo.

REGISTRA 14 CASOS
Das 62 pessoas atingidas por batas perdidas no Rio

«jsé «o, quatorze moram no vais situado entre os

morros do Complexo do Estácio. Alguns dos tocalsmais

contNckk» da cidade, como a Praça Onze e o Centro

Admifttrtfto da prefeitura, na Cidade Nova. estio na zona critica.

qu« )lé eonHMida Vale das Balas Perdidas.
Jb

Omtüáoáemttmm9^
büca, general Nilton (^queira,

disse ontem que já solicitou o

aootnàankadMulo de um oficial

das Forças Armadas durante as

investigações sobre o incidente de

anteontem no bairro de Costa

Barros, aa Zona Suburbana,

•granadas
quando marginais atacaram 15

PMs do 9» Batalhão (Rocha Mi-

randa) usando, entre outras ar-

mas, um lança-granadas.
A entrada das Forcas Armadas

no caio foi requisitada devido a

informações da iparticipacão de

um sargento do Exército na ação

de Costa Barros, entre os marg-;

nais. Cerqueira esteve ontem no>;

9o BPM para ver as armas apreer*.

didas — três lança-granadas, unx<

fuzil AR-15 e dois FAL — e des»

cartou a possibilidade de que en^

tre elas estivesse alguma desviada.:-

do Exército. - $
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A violência mora ao lado
a Em seis meses, freiras
recolheram 80 balas em

escola ilhada por favelas

Et^rovndononieiodosmorrosdaMi-neira, da Coroa e do Fògueteiro, o

Educandário Nossa Senhora dé Nazaré se

transformou numa espécie de alvo cativo

de balas perdidas. Localizado na Rua

Doutor Agra, no Catumbi (Centro), só nos

últimos seis meses foram recolhidas 80 ba-

Ias de grosso calibre no colégio. A escola,

que pertence á Congregação das Pequenas

Irmãs da Divina Providência, tem 720 alu-

nos, do jardim de infância até a 4» série.

Segundo a diretora, irmã Eliete Fernandes

da Siíva, os tiroteios geralmente são de

madrugada. 
"De manhã, nós retiramos as

balas antes da chegada dos alunos, para

que eles não fiquem nervosos", conta ela.

Até hoje, não houve nenhum aluno feri-

do. Quando há tiroteio no horário de aula,

as professoras retiram as crianças das salas

e levam para uma ala da escola fora do

alcance dos morros. 
"Duas vezes os alunos

tiveram que deitar no chão por causa das

balas", diz a irmã Eliete. Várias salas guar-

dam as marcas do convívio com a violên-

cia. No mês passado, uma bala atingiu

'.f;

duas janelas laterais do educandário e se 
'-,

alojou na parede no pátio. j
Apesar da quantidade de balas encon- j. ,

tradas no colégio, a irmã Eliete diz que nào 
^

teme os traficantes das favelas da região. 
'

"Alguns alunos nossos são filhos deles.

Nós não discriminamos ninguém. Já perce- #
bi pais armados durante a matrícula." A

diretora conta que a segurança da festa !:,

junina deste ano ficou a cargo dos bandi- j,
dos e a presença de policiais nào foi permi- _.

tida. A escola conta com dois vigias — um

durante o dia e outro à noite. 
"Alguns 

pais

sugeriram a instalação de um posto policial

atrás do educandário, mas nós não aceita-

mos", revelou ela.

Atrás do colégio, está sendo construído

um muro para evitar invasões dos trafican-

tes durante confrontos com a polícia.
"Graças a Deus, eles ainda não entraram

na escola. Os traficantes fogem da polícia

pela Escola Municipal Estados Unidos, ao

lado do educandário", diz a irmã Luciléia

Nunes do Amaral, vice-diretora.

Mesmo sob ameaça constante, o colégio

não costuma perder muitos alunos e as~

aulas nunca foram suspensas por causa de—

tiroteiros. 
"Quando ficam sabendo dos ti-

roteios, os pais não trazem os filhos", diz a

irmã Eliete.

Com as meios cheias cie balas, irmã Rita mostra a realidade do convívio com os morros

m Projéteis acertam a

todo momento ateliê de

escultor em Santa Teresa

OABRIELA GOULART

A 
cobertura do terraço da casa de três

andares do artista plástico Carlos

Fernandez, 74 anos, em Santa Teresa, ga-

nhou adereços pitorescos no último ano:

cinco perfurações de bala. 
"Há um ano

achamos o primeiro furo. A bala era da-

quelas grandes, creio que de um AR 15.

Mas não tinha visto os outros", contou

Carlos. Ontem, o artista escapou mais uma

vez da roleta russa cotidiana. Por volta das

6hde terça-feira, ouviu um barulho no

jardim de inverno e verificou que uma bala

perdida havia atingido o molde de gesso da

cabeça do embaixador, escritor e drama-

turgo, Paschoal Carlos Magno — morto

em maio de 1980 —, que foi quebrada em
três partes.

Em trajetória famosa, a bala resvalou

antes nos moldes de uma estatueta de um

casal de bailarinos do Bolshoi e do bailari-

no Nureyev. 
"Ainda bem que nâo feriu

ninguém. Mesmo assim, nào tenho medo.

Estas coisas acontecem", disse o artista

plástico, que já se acostumou com a rotina

de morar em uma das áreas-alvo do Rio. A

casa de Carlos tem posição privilegiada

para os morros da Mineira, no Catumbi, e -

da Coroa, em Santa Teresa.
"Quando cheguei, o molde ainda estava

balançando. Achei curioso porque aconte-.

ceu no Dia da Cultura", disse Carlos. Mo-

rador de Santa Teresa há 25 anos, o artista

plástico não pensa em se mudar e também

não evita passear pelo terraço. 
"Acho 

que
as coisas acontecem na hora certa. Nào

tenho medo. Depois dos 60, tudo que vier é

prêmio", garantiu.
Apesar da proximidade dos morros,

Carlos contou que nunca ouviu o barulho

dos tiroteios. 
"E 

longe para isso. Também

não faço idéia do local de onde possam ter

partido estes disparos", afirmou o artista

plástico, que sequer se interessa pelo nome

dos morros da regiào.

Ele também acredita que as balas não 
'

cheguem com potência à sua casa. 
"É 

lon- ;

ge, elas só chegam aqui porque tèm longo 
j

alcance. Elas caem no meu telhado, parece j
que já estão em declínio. Se elas tivessem

poder de fogo passariam 40 ou 50 metros

acima da minha casa", ressaltou.
¦a
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0 vale das balas perdidas >

i Região que se estende do Catumbi ao Estado registra a maior incidência de casos de toda a cidade. Só ontem foram mais três ^

LUlS EDMUNDO ARAÚJO

0 que o Sambódromo, o Cen-

tro Administrativo da Prefeitura,

o edifício Balança Maá Não Cai e

os circos que costumam se insta-

lar na Praça Onze têm em co-

muih? Para quem nào sabe, ou'

ainda não percebeu, todos os lo-

cais citados acima ficam na área'

mais atingida pelas balas, perdi-
das, que ultimamente têm tirado o

sono dos cariocas. Nas noites de'

ontem e de anteontem, mais três

pessoas foram baleadas nò Ca-

tumbi, um dos bairros situados no
'vale 

das balas perdidas, aumen-
tando para 62 o número de pes-
soas atingidas esse ano no Rio.

Desse total, 14 estavam nos bair-

ros do Catumbi, Estácio, Cidade
NÔva e Rio Comprido, que com-

pfálndem a Região Administrati-
va de Rio Comprido.

"¦De 
acordo com a polícia, a

giíéfra entre traficantes nos mor-
rdí'da área, que já dura mais de
dois" meses, tornou o local um dos

pontos críticos da cidade, onde os
traficantes não respeitam nem
mesmo as escolas. No Educandá-
rio'Nossa Senhora de. Nazaré, a
diretora Eliete Fernandes da Silva
dé1 que é comum a escola virar
alvo dos traficantes durante a ma-
dnigada. 

"Já 
guardamos 80 cáp-

sulâs de balas que atingiram a 
'.-..

escola nos últimos seis meses",
conta Eliete,

,;Para piorar ainda mais a situa-

ção} a região do Rio Comprido é
cercada por 15 favelas, que, de
acordo com os dados da Empresa
Mujiicipal de Informática e Pia-
nejamento (Iplan)—baseados no
censo de 1991—, âbrigktn 25.699
do total de 82.344 moradores dos
6,1 j quilômetros quadrados da
aspa.

,,.$egundo o comandante do Io
Batalhão de Policia Militar, Coro-
ne) Jorge Siqueira, os constantes
tlroteiros entre traficantes nos
morros de São Carlos, da Minei-
ra, do Zinco, Querosene, Falet,
Coroa e Fogueteiro •- que for-
mam o Complexo do Estácio —

fa2ém com que os bairros do Es-
táéio e, principalmente, do Ca-
tumbi, sejam os principais alvos
das1 balas perdidas. 

"Sempre fize-
ritos operações de rotina nesses
locais, independente desse cresci-
mento de casos de balas perdidas,
e, nos últimos meses, apreende-
mos quatro fuzis e uma grande
quantidade de pistolas e revolve-
res na região", disse o coronel.

A guerra nos morros citados

p :1o comandante do Io BPM en-
v >lve três quadrilhas. A primeira
d :las controla o Morro do Zinco
e era liderada por Rogerinho, pre-
só no último domingo por poli-
c ais da 6a Delegacia. O bando de
/ ogerinho faz parte do Comando
Víermelho e tem como aliada a

quadrilha de Nelson Gabino, o
Português, e Claudinho,qw con-
tttola o tráfico no Morro da Mi-
neira. Os dois grupos estão em
luta aberta'contra os rivais dos
traficantes do Morro de São Car-
los, chefiados por Adilson dos

tntos 

Balbinoe seu gerente, co-
ecido como Gangan. A proxi-

ntidade entre os morros da área,

praticamente colados uns nos ou-
t&s, envolve todo os morros na
goerra.

\ Na noite de anteontem, o
apontador do jogo do bicho Car-
lis Alberto Cardoso de Mendon-
ca, de 52 anos, engrossou as esta-
tisticas da violência na cidade ao
ser baleado na perna direita quan-
db" voltava para casa, no Morro
dja Zinco. A 60* vítima de bala
rjerdida no Rio em 96 foi atendida
rio Hospital Souza Aguiar e libe-
rada ainda na mesma noite. Em
sèu depoimento na 6' Delegacia
ijolicial (Catumbi), Carlos Alber-
ti) contou que foi atingido duran-

Íum 

tiroteio entre traficantes da
vela.

Os meninos Rafael de Siqueira
lva, de 5 anos, e Clécio José.
iria, 6, foram as últimas vítimas

das balas na cidade. No fim da
tarde de ontem, os dois brinca-

yam na calçada da rua Itapiru, no
Catumbi, em frente ao número
Í045, quando marginais passaram
oelo local em dois carros, trocan-
do tiros. Rafael foi atingido na
rjegião lombar e levado para o

Hospital Municipal Sousa
Aguiar, onde está fora de perigo.
Clécio foi baleado na perna direi-
& e está internado, também fora
de perigo, no Hospital da Amiu
áip Botafogo.
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Caso n° 60 — Carlos Alberto Cardoso de Mendonça, de 48 anos,
apontador do jogo-do-bicho, atingido na perna esquerda quando
cnegavaem casa, no Morro do Zinco, Estácio.

Caso n° 81 — Rafael de Siqueira Silva, 5 anos, atingido na região

lombar, na porta de sua casa, na rua Itapiru, 1045, Catumbi.

Medicado no Hospital Souza Aguiar. Fora de perigo.

Caso no 62 _ ciécio José Farias, 6 anos, atingido na coxa direita,

na porta de casa, na rua Itapiru, 1045, Catumbi. Internado na AMIU

dé Botafogo; Fora de perigo.

REGISTRA 14 CASOS
Dai 62 pescas atingidas por balas perdidas no Rio

asse ano, quatorze moram no vale situado entre os
morros do Complexo do Estácio. Alguns dos locais mais

conhecidos da cidade, como a Praça Onze e o Centro

Administrativo da prefeitura, na Cidade Nova, estão na zona critica,

que já é conhecida Vale das Balas Perdidas.

Dois garotos são os casos de hoje
Rafael de Siqueira Silva, 5

anos, e seu amigo Clécio José Fa-
rias, 6 anos, foram atingidos por
balas perdidas ontem á noite,

quando brincavam na porta de
suas casas, na Rua Itaperu, altura
do numero 1045, no Catumbi,

Zona Norte. Rafael foi baleado

nas costas e internado no Hospi-
tal Souza Aguiar, no Centro. Clé-
cio levou um tiro na coxa direita e
está internado na Clínica Amiu,
em Botafogo, Zona Sul.

As duas crianças brincavam na

calçada quando carros ocupados

por homens fortemente armados

passaram trocando tiros. Segundo;,;
familiares, que, assustados, prefe- 

'A

riram não se identificar, os garo-;,
tos ainda tentaram se esconder r
quando ouviram os tiros, mas fo-^
ram atingidos assim mesmo. Os,.
carros seguiram em disparada em''

direção ao Morro do Querosene,^,'
no Catumbi.
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A violência mora ao lado
¦ Em seis meses, freiras

recolheram 80 balas em

escola ilhada por favelas

Encravado 
no meio dos morros da Mi-

neira, da Coroa e do Fogueteiro, o

Educandàrio Nossa Senhora de Nazaré se

transformou numa espécie de alvo cativo

de balas perdidas/Localizado na Rua

Doutor Agra, no Catumbi (Centro), só nos

últimos seis meses foram recolhidas 80 ba-

Ias de grosso calibre no colégio. A escola,

que pertence à Congregação das Pequenas

Irmãs da Divina Providência, tem 720 alu-

nos, do jardim de infância até a 4" série.

Segundo a diretora, irmã Eliete Fernandes
da Silva, os tiroteios geralmente são de

madrugada. 
"De manhã, nós retiramos as

balas antes da chegada dos alunos, para

que eles não fiquem nervosos", conta ela.
Até hoje, nào houve nenhum aluno feri-

do. Quando há tiroteio no horário de aula,

as professoras retiram as crianças das salas

e levam para uma ala da escola fora do

alcance dos morros. "Duas vezes os alunos

tiveram que deitar no chão por causa das

balas", diz a irmã Eliete. Várias salas guar-
dam as marcas do convívio com a violên-

cia. No mês passado, uma bala atingiu

duas janelas laterais do educandàrio efse

alojou na parede no pátio.
Apesar da quantidade de balas encon- ,

tradas no colégio, a irmã Eliete diz que não

teme os traficantes das favelas da região.
"Alguns alunos nossos são filhos deles.

Nós não discriminamos ninguém. Já perce-
bi pais armados durante a matricula." A

diretora conta que a segurança da festa

junina deste ano ficou a cargo dos bandi-

dos e a presença de policiais não foi permi-
tida. A escola conta com dois vigias—um

durante o dia e outro à noite. 
"Alguns 

pais.
sugeriram a instalação de um posto policial
atrás do educandàrio, mas nós não aceita-
mos", revelou ela.

Atrás do colégio, está sendo construído

um muro para evitar invasões dos trafican-

tes durante confrontos com a policia.
"Graças a Deus, eles ainda não entraram

na escola. Os traficantes fogem da polícia

pela Escola Municipal Estados Unidos, ao

lado do educandàrio", diz a irmã Luciléia

Nunes do Amaral, vice-diretora.
Mesmo sob ameaça constante, o colégio

não costuma perder muitos alunos e as

aulas nunca foram suspensas por causa de

tiroteiros. 
"Quando ficam sabendo dos ti-

roteios. os pais nào trazem os filhos", diz a

irmà Eliete.

Com as inãos cheias de balas, irmã Rita mostra a realidade do convívio com os monos

¦ Projéteis acertam a

todo momento ateliê de

escultor em Santa Teresa

GABRIELA GOULART

A 
cobertura do terraço da casa de três
andares do artista plástico Carlos

Fernandez, 74 anos, em Santa Teresa, ga-
nhou adereços pitorescos no último ano:

cinco perfurações de bala. "Há um ano

achamos o primeiro furo. A bala era da-

quelas grandes, creio que de um AR 15.

Mas não tinha visto os outros", contou
Carlos. Ontem, o artista escapou mais uma

vez da roleta russa cotidiana. Por volta das
6h de terça-feira, ouviu um barulho no

jardim de inverno e verificou que uma bala

perdida havia atingido o molde de gesso da
cabeça do embaixador, escritor e drama-
turgo, Paschoal Carlos Magno — morto
em maio de 1980 —, que foi quebrada em
três partes.

Em trajetória famosa, a bala resvalou
antes nos moldes de uma estatueta de um
casal de bailarinos do Bolshoi e do bailari-
no Nureyev. 

"Ainda bem que não feriu

ninguém. Mesmo assim, nào tenho medo.
Estas coisas acontecem", disse o artista

plástico, que já se acostumou com a rotina

de morar em uma das áreas-alvo do Rio. A

casa de Carlos tem posição privilegiada

para os morros da Mineira, no Catumbi, e

da Coroa, em Santa Teresa.
"Quando cheguei, o molde ainda estava

balançando. Achei curioso porque aconte-

ceu no Dia da Cultura", disse Carlos. Mo-

rador de Santa Teresa há 25 anos, o artista

plástico nào pensa" em se mudar e também

nào evita passear pelo terraço. 
"Acho 

que
as coisas acontecem na hora certa. Nào

tenho medo. Depois dos 60, tudo que vier è

prêmio", garantiu.
Apesar da proximidade dos morros.

Carlos contou que nunca ouviu o barulho

dos tiroteios. 
"E longe para isso. Também.

não faço idéia do local de onde possam ter

partido estes disparos", afirmou o artista

plástico, que sequer se interessa pelo nome

dos morros da região.
Ele também acredita que as balas não

cheguem com potência à sua casa. "É lon-

ge, elas só chegam aqui porque têm longo

alcance. Elas caem no meu telhado, parece

que já estão em declínio. Se elas tivessem

poder de fogo passariam 40 ou 50 metros

acima da minha casa", ressaltou.
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Começa hoje a

36a Feira da

l^ovideiicia
¦ Dom Eugênio Sales abre p evento, que
terá atrações de 23 estados e 27 países

ICom o tema 
"Ninguém Fica

àé Fora", começa hoje, ao meio-

dia, no Riocentro, a 36** Feira da

Providência. A cerimônia inaugu-

ral será presidida pelo cardeal-ar-

cebispo do Rio, dom Eugênio Sa-

lei Recheada de novidades, a fei-

ra'fica aberta até o domingo, sem-
'jdas 

12h às 23h, e espera

jbçr este ano cerca de 1 milhão

pessoas. Às atrações começam

ná entrada: o preço do ingresso,

qi e ano passado foi de RS 4, caiu

pi ra RS 3, e os pais que quiserem
fazer'compras com tranqüilidade

poderão deixar os filhos, de 2 a 12

aíos, na creche montada na en-

trjida do Pavilhão de Exposições,

a RS 5 a hora.

Os artigos importados dos 27

piíses que participam do evento

sio outra atração da festa, que

c< ntará com a presença de alguns

d >s nossos medalhistas olímpicos

d 96 autografando camisetas no

estande dó Comitê Rio 2004, que
U mbém está recolhendo assinatu-

ras de apoio para a candidatura

carioca. O tradicional festival gas-

tronômico será no sábado, com

p|emiação para o melhor restau-

ránte de comida brasileira. A pre-
sança do Vaticano está garantida
cim um estande da Santa Sé, on-

de_s pessoas poderão conhecer os

preparativos da visita do papa ao

Brasil no ano que vem.

Os organizadores da 36» Feira

da Providência estão otimistas e

acreditam que b evento vai arre-

cadar pelo menos 50% mais do

que os RS 1,6 milhão do ano pas*
sado. A feira foi dividida em qua-
tro setores, com 700 estandes. O

setor nacional vai reunir 23 esta-

dos, vendendo artesanatos regio-

nais e comidas típicas. O interna*

cional, com 27 paises (inclusive o

Libano, que nào participava da

feira há cinco anos). Existe.ainda

um setor jovem, com 600 inte-

grames de paróquias do Rio pro-
movendo jogos e outras ativida-

des. A festa terá também um par-

que de diversões e brinquedos ele-

trônicos, além de um setor

universitário/cultural, com a

apresentação de projetos e pes-

quisas desenvolvidas nos campus

universitários.

Quem quiser ir de carro, vai

pagar RS S de estacionamento.

Vale lembrar que a prefeitura
montou um esquema especial de

transporte, com 24 linhas de ôni-

bus partindo de vários pontos da

cidade, entre as 12h as 23h30. Os

cartões de crédito Visa, Credicard

e American Express serão aceitos

para as compras.

Sa

tapetes persas, vários tamanhos -

R8'10,00 a R$360,00

aHhofádas- RS 10,00

tófiços- R$3,00

¦'Equador:

pulseiras de cobre - RS 2,00

adores de Natal-R$4,00-"" 
*

¦ Portugal:
azeite Galo-R$6,50
hacalhau2kg-R$U,50
\ inho do Porto Romariz - R$

2,00
linho verde-RS 5,00 a R$12,00

s ucos de amêndoa amarga e aniz -

t$ 20,00

I Rússia:
lalalaika-R$12,00
fita cassete-R$2,00
natriochka- R$3,00 a R$25,00
<,odkas- R$8,00 a R$15,00

I EUA:
í spirina (1Õ0 comprimidos) - RS

!,00 ,
CD-ROM de jogos- R$35,00

REGISTRO

Mareada* a inauguração, no dia

27, da mostra permanente Na velo-

cidade do Protos, no Museu Histó-

rico Nacional, com o patrocínio da

BR Distribuidora de Petróleo.

Após 10 anos de trabalho, o publi-
co terá de volta, totalmente restau-

rado (carroccria e motor), o auto-

móvel Protos, de 1908. um dos dois

únicos exemplares do gênero exis-

tentes no mundo. A Protos, uma

das mais famosas marcas de auto-

móvel da Alemanha no início do

século e a preferida do Kaiser Wi-

lhelm II, tornou-se mundialmente

conhecida graças a sua participação
na lendária corrida Nova Iorque-

Paris, realizada em 1908. O exem-

plar do Museu Histórico Nacional,

incorporado ao seu acervo em

1925, foi um dos quatro encomen-

dados por José Maria da Silva Pa-

, nabos, o Barão do Rio Branco,

então ministro das Relações Exte-

riores do governo Afonso Pena, pa-
ra integrar a frota de carros oficiais

a ser utilizada na recepção dos con-

vidadosda ExposiçâoNacional, que
comemorou 6 Centenário da Aber-

tura dos Portos às Nações Amigas.

O Protos foi restaurado em São

Paulo: a parte mecânica ficou a

cargo da Mercedes-Benz e a carro*

ceria, tipo Landaulet, em madeira,

foi recuperada pela R&E Restaura-

ções, oficina especializada em car-

ros antigos.
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um show de 
"Jt

música no palco 
Kf

armado em frente

ao Palácio do 
'-*

Kremlin, na .'**

Praça Vermelha ;•
de Moscou, a 

'•&

cantora
americana Tia. i:'<

Tui_er(foto).A'«i

pop star ainda -,J

fará mais duas -'

apresentações na»'

capital russa. 
v*

lençol de casal-R$40,00

meias finas e meia-calça - R$ 2,50

mesas dobráveis c/4 cadeiras - RS

160,00
vitamina C (100 cápsulas) • RS

6,00 .
Ordem de Malta:

licores-RS 10 a RS 20,00 ..

champanhe-RS 4,00 a RS 42,00

uísque-de RS 15,00a RS 50,00

geléias-R$3,00 a RS 5,00

salsichas-RS 7,00 a RS 13,00

biscoitos-RS 4,00 a RS 18,00

tolos-R$9,00 a R$18,00

Barraca dos Importados:

bandejas do Japão-RS 10,00

cortador de unha japonês 
- RS

4,00

geléia francesa - RS 3,00

conservas da Grécia • RS 1,00

licor de café colombiano - RS

8,00

pimenta mexicana - RS 2,00

saque japonês-R$4,00
vodka polonesa 

- R$ 8,00
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i para maio, o nas-

cimento do sexto filho do cirurgião

sul-africano Cm-—» Banurd, 74

anos, famoso por ter realizado o.

primeiro transplante de coração do

mundo, em dezembro de 1967. Esse

será o segundo filho do cirurgião

com Karin, sua terceira mulher. Se-

gundo ela, grávida de oito semanas,

Bamrd está felicíssimo com a noti*

cia. A gravidez desse bebê foi pia-
nejada pelo casal, que não pretende
saber seu sexo antes do nascimen-

to.

Lançados no. dia 13, o mais

recente livro do pastor Jonas Re-

zende (foto), O Fim do milênio e do

apocalipse, na Livraria Argumen-

to. O romance é o oitavo do pas-
tor, que trabalha há mais de 20

anos sa TV Educativa, e apresen-

ta o manuscrito, datado de 2 mil

anos atrás, atribuído a Símio Ci-

reneu, o homem que ajudou Jesus

Cristo a carregar a cruz. O livro é

narrado em primeira pessoa e traz

as aventuras de uma jornada que
começa em Istambul, na Turquia,

e termina no Rio de Janeiro. A

obra trata de assuntos como o fim

í do milênio.

¦•trélat em dezembro, o programa de rádio Café dé Ia dànse,^ o

primeiro do Rio com enfoque voltado para a dança. As apresentações

serão aos sábados, das 19 às 20 horas, pela radio Imprensa FM, 102,1

Mhz A programação terá entrevistas ao vivo com coreógrafos, bailan-

nos produtores e jornalistas ligadosà dança, além de informações sobre

temporadas e horários de apresentações, de todos os tipos de dança.

Arquivo

¦laltot ontem para
uma das 15 vagas de

juristas da Corte Inter-

nacional de Justiça, o

ex-ministro das Rela*

ções Exteriores e do Su-

premo Tribunal Fede-

ral, Francisco Resek

(foto). A eleição ocor-

reu durante as votações

independentes da As-

sembléia Geral e de

Conselho de Segurança

da Organização das

Nações Unidas. Resek,

foi eleito com um man-

dato de nove anos para,
o cargo que exercerá na

. Corte Mundial.
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Abartan as inscrições para 6

sexto concurso infantil de ilustra-.

ções promovido pelo Programa dás'

Nações Unidas para o Meio Am-

biente (PNUMA), em parceria com:

a Foundation for Global Peace En^-

vironment, do Japão. O tema é Pre-'

serve a beleza de oceanos, céus e\

florestas para o século XXI e a com*'

petição é destinada a crianças e

adolescentes de 6 a 15 anos. Os 154-

melhores trabalhos serão premia-'
dos e farão parte de um livro coríix

ilustrações sobre meio ambiente. Asf

inscrições vão até dezembro. Mais1

informações podem ser obtidas no

Comitê Brasileiro do PNUMA. 
,

¦v

Contlnuami abertas as inseri-

ções para a terceira edição do Salão,

Finep de Fotojornalismo %. Os prê-

mios para as categorias A (Jornalist
mo Factual) e B (Imagem Construí-,

da) são passagens com

acompanhante para Nova Iorque,

(EUA). O julgamento dos melhores,

trabalhos será feito pelo fotógrafa

Flávio Rodrigues, do JORNAL DO

BRASIL, e pelo chargista Chico

Canso, entre outros, sob a orientar,

ção do curador do evento, o foto-;

grafo Váher Firmo. As fotos vencer

doras serão exibidas em janeiro do,

1997. 'O

Inaugurada: no Museu de Be-

Ias Artes, em Santiago (Chile), umá"

exposição do pintor espanhol SaK

vador Dali. A mostra, que reúne 45

quadros do pintor em várias de

suas fases, oferece aos chilenos a

oportunidade de conhecer a arte de

um dos grandes mestres de pintura
deste século.

IVAN MAIA
Cal. RI - Turma 1952 AMAN

1 Sua esposa Evelina. seus filhos, filhas, netos, netas, genro e noras, pedem

aos amigos e companheiros, que rezem por sua alma neste dia em que

completaria 67 anos.

JAYME DE CASTRO
BARBOSA JÚNIOR

(MISSA DE 7» DIA)

tBIu, 

seus filhos Jayme, Antônio Vasco. Ana Maria e Maria

Thereza, genro, noras e netos agradecem às manifestações de

pesar pelo falecimento e convidam para a Missa de 7o Dia a se

realizar sexta-feira, dia 8 de novembro, às 19 horas, na Igreja

da Ressurreição. Rua Francisco Otaviano, 99 - Copacabana.

t
DESEMBARGADOR

TONGATÉ DE ALMEIDA RODRIGUES
Filhos netos e demais familiares agradecem o carinho e apoio recebidos e convidam pata Missa em

09.11.96 às 09.001. Igreja da Ressurreição na R, Francisco Otaviano 99.. ,

MARIA ADELAIDE
RODRIGUES SENNA

tDélio 

Rodrigues e Sylvia. Vera. Delinho. Silvinha. Letícia.

André Leoncio. Cidinha. Virgínia e filhos, curvados diante

da vontade de Deus e confortados pela imensa solidane-

dade e apoio incondicional dos amigos e familiares, con-

vidam para a Missa de 7o dia de sua queridissima filha. irmã.

cunhada e tia. a ser celebrada na próxima sexta-feira, dia 8. as

12h, na Igreja do Mosteiro de São Bento.

DOURIVAL DE SOUZA MARTINS
(MISSA DE 7- DIA)

tZULEIKA 

COUTINHO MARTINS, esposa. CARLOS MAXIMIANO,

DOURIVAL JÚNIOR. CÉSAR AUGUSTO, filhos, noras, netos e demais

familiares, consternados, participam o falecimento daquele ente queri-

do ocorrido a 31 de outubro, e convidam para a Missa de Sétimo Dia a

ser celebrada na Igreja de N.S. de Copacabana (Capela dé Adoração) ás

10:00 horas. AMANHA, dia 08 de novembro de 1996. ^^

TABELA DE PREÇOS

PARA

AVISOS RELIGIOSOS

E FÚNEBRES

IMGUU M1UU DMSÍr

O

D0MNG0S

5,1 cm

5,1 cm

5,1 cm

10,7 cm

10,7 cm

10,7 cm

cm

cm

cm

3 cm
• 4 cm

5 cm

10,7 cm 6 cm

10,7 cm 7 cm

10,7 cm

16,3 cm

16,3 cm

16,3 cm

16,3 cm

8 cm

cm

cm

cm

cm

111,00

148,00

185,00

222,00

296,00

370,00

444,00

518,00

592,00

444,00

555,00

666,00

777,00

156,00

208,00

260,00
312,00
416,00

520,00
624,00
728,00

732,00

624,00
780,00
936,00

1.092,00

MARIA EMILIA

RODRIGUES VALLE
(MILOCA)

Patrícia. Mareia. Arthur, Christo-

pher e Cecília convidam parentes e

amigos da querida Miloca para a

Missa da Ressurreição que será ce-

lebrada hoje, 5a-feira. às 18 horas,

na Matriz do Sagrado Coração de

Jesus em Petrópolis e desde já

agradecem aos que comparecerem

a este ato de fé cristã.

FRANCISCO JOSÉ
.- HOS ANNAH CORDEIRO

T -Sua família, agradecida, convida para a Missa de 7o

I Dia a realizar-se no dia 08/11/96 — sexta-feira —

às 11 hs na Igreja Nossa Senhora da Paz— Ipanema.

MARIA ADELAIDE SENNA

tJosé 

Cândido Senna. João Pedro. João Marcos e

Maria Eduarda. profundamente entristecidos pela

perda de sua muito saudosa e amada esposa e mãe 
'

DEDÊ. falecida no recente desastre aéreo de São

Paulo, convidam parentes e amigos para a Missa de 7° Dia

em intenção de sua iluminada alma, a ser celebrada na

Igreja Abacial do Mosteiro de São Bento, na Rua D.

Gerardo. 68. na próxima sexta-feira, dia 8, às 12h.

DEMAIS FORiViATOS,

CONSULTE-NOS

516-5000

585-4540

585-4326

585-4320

ANÚNCIOS RELIGIOSOS

E FÚNEBRES

pi AMTÃO DIÁRIO

MAURÍCIO VINHAS DE

QUEIROZ
(FALECIMENTO)

A família do sociólogo participa de seu falecimento

ocorrido no dia 04 de novembro em Maricá, estado

do Rio de Janeiro, onde foi realizado o enterro

DIA ÚTIL: R$ 37,00 o cm

DOMINGO: R$ 52,00 o cm

JORNAL DO BRASIL

585 4540
585 4326

da 8 às 20h»
'sábado* • (afiados, até as 14hs

mnNAl.no BRASIL

ft

ALUISK) CJUUIUK) FONSECA
_ A Diretoria e os Funcionários da ARCOS CORRE-

TORA DE SEGUROS LTDA, com profundo pesar comuni-

cam o falecimento ocorrido no trágico acidente aéreo de

31/10/96, de nosso estimado amigo e companheiro de tra-

balho e convidam parentes e amigos para a missa 
"IN

MEMORIAN" a ser celebrada dia 08.11.96 (sexta-feira) às

10:30 horas, na Igreja Santa Cruz dos Militares, à Rua 1B de

Março, 36 - Centro - RJ,_ ________

MARIA ADELAIDE
RODRIGUES SENNA

t 

Homero Senna e Maria Alice. José Júlio. Cecília e

filhos. José Antônio e Sandra convidam para a

Missa de 7o dia em intenção da boníssima alma de

sua inesquecível nora. cunhada e tia. a ser celebrada

na próxima sexta-feira, dia 8. às 12h. na Igreja Abacial

do Mosteiro de São Bento, na rua D. Gerardo, 68.

MARIA ADELAIDE
RODRIGUES SENNA

tVera 

Cristina e Leôncio Feitosa. João Maurício. Ivna.

Julia e Paulo Thiago. mergulhados na dor e na

saudade, mas guardando no coração os tesouros da

convivência com a tão querida irmã. cunhada e tia

DEDÊ convidam para a Missa de 7o Dia em intenção de

sua alma, na sexta-feira, dia 8, às 12h, na Igreja do

Mosteiro de São Bento.
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Começa hoje a

36* Feira da |j
Providência
¦ Dom Eugenio Sales abre o evento, que
terá atrações de 23 estados e 27 países

REGISTRO

Com o tema 
"Ninguém Fica

de Fora", começa hoje, ao meio-

dia, no Riocentro, a 36" Feira da

Providência. A cerimônia inaugu-

ral será presidida pelo cardeai-ar-

cebispo do Rio, dom Eugênio Sa-

les. Recheada de novidades, a fei-

ra fica aberta até o domingo, sem-

pre das 12h às 23h, e espera

receber este ano cerca de 1 milhão

de pessoas. As atrações começam

na entrada: o preço do ingresso,

que! ano passado foi de R$ 4, caiu

para RS 3. e os pais que quiserem
fazer compras com tranqüilidade

poderão deixar os filhos, de 2 a 12

anos, na creche montada na en-

trada do Pavilhão de Exposições,

a RS 5 a hora.
Os artigos importados dos 27

países que participam do evento

são outra atração da festa, que
contará com a presença de alguns

dos nossos medalhistas olímpicos

de 96 autografando camisetas no

esiande do Comitê Rio 2004, que
lambem está recolhendo assinatu-

ras de apoio para a candidatura
carioca. O tradicional festival gas-
tronômico será no sábado, com

premiaçào para o melhor restau-

rante de comida brasileira. A pre-
sença do Vaticano está garantida
com um estande da Santa Sé, on-

de as pessoas poderão conhecer os

preparativos da visita dó papa ao

Brasil no anó que vem.
Os organizadores da 36a Feira

da Providência estão otimistas e

acreditam que o evento vai arre*

cadar pelo menos 50% mais do

que os RS 1,6 milhão do ano pas-
sado. A feira foi dividida em qua*
tro setores, com 700 estendes. O

setor nacional vai reunir 23 esta*

dos, vendendo artesanatos regio-

nais e comidas típicas. O interna-

cional, com 27 países (inclusive o

Líbano, que não participava da

feira há cinco anos). Existe ainda

um setorjoyem, com 600 inte-

grantes depaTóquias do Rio pro-
movendo jogos e outras ativida-

des. A festa terá tambénhim par-

que de diversões e brinquedos ele-

trônicos, além de um setor

universitário/cultural, com a

apresentação de projetos e pes-

quisas desenvolvidas nos campus

universitários.
Quem quiser ir de carro, vai

pagar RS 5 de estacionamento.
Vale lembrar que a prefeitura
montou um esquema especial (te

transporte, com 24 linhas de õni-

bus partindo de vários pontos da

cidade, entre as 12b as 23h30. Os

cartões de crédito Visa, Credicard

e American Express serão aceitos

para as compras.

s ontem à noite, em Reci-

fe, vitima de um infarto, o presi-
dente Nacional da Fundação Pau-
Brasil, professor de botânica Rol-
dão de Siqueira Pontes, 87 anos.
Pernambucano do município de

Flores, na região do sertão de Pa-

jeú, a 440 quilômetros da capital,
há 17 anos, Pontes iniciou uma
campanha em todo o pais para re*
florestamento da árvore símbolo do
Brasil.

Segundo o genro, Cristiano Ma-
ciei, o professor, há algum tempo,
só se locomovia com a ajuda de :
uma cadeira de rodas. Seu estado
era estável, más delicado. Os ossos

estavam fracos é ele sentia-se muito
deprimido, disse, Roldão de Siquei*
ra não se sentiu bem quando janta*
va em companhia da filha Ana Ca*

terine e da enfermeira. Por volta

das 19h45, fez, segundo sua filha,

um movimento como se fosse espir-

rar. Foi rápido e fulminante. Ele

não falou nada e deu apenas um

sussurro, contou o genro.
A Fundação Nacional do Pau*

Brasil é responsável pela plantação
de mais de 3 milhões de mudas do

Pau-Brasil por todo o país. O pro*
fessor Roldão recebeu mais de 50

títulos, medalhas e troféus em ho-

menagem ao seu trabalho. Roldão

de Siqueira Fontes será enterrado
hoje à tarde, às 17hs, no cemitério

Parque das Flores em Recife.
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um show de ,0
musica no palco ,,
armado em frente
ao Palácio do Z\_
Kremlin, na ,.tl

| Praça Vermelha -.
de Moscou, a _s
cantora
americana Tina ..,,,,
Tam (foto). A. y,
pop star ainda .^
fará mais duas 

'.^

apresentações naí'^
capital russa. ,;,

Paquistão:
tapetes persas, vários tamanhos -

R$10,00 a R$360,00
almofadas-R$10,00
lenços-R$3,00

Equador
pulseiras de cobre - RS 2,00
árvores de Natal-RS 4,00

Portugal:
azeite Galo-RS 6,50
bacalhau 2 kg-RS 11,50
vinho do Porto Romariz - RS

llOO
vniho verde -R$5,00 a R$12,00
sucos de amêndoa amarga e aniz -

RS 20,00
à Rússia:
balalaika - R$ 12,00
fita cassete-RS 2,00
matriochka-R$3,00 a R$25,00
vidkas-R$8,00 a R$15,00
¦ EUA:
aspirina (100 comprimidos) - R$

CjD-ROM de jogos -R$35,00

lençol de casal-R$40,00
meias finas e meia-calça - R$ 2,50

mesas dobráveis c/4 cadeiras - R$

160,00 .Z .'-¦*¦' .
vitamina C (100 cápsulas) - RS

6,00
¦ Ordem de MaHÉ:

licores-RS 10 a RS 20,00
champanhe H RS 4,00 á RS 42,00

uísque*de RS 15,00a RS 50,00

geléias-RS 3,00 a R$5,00
salsichas-RS 7,00 a RS 13,00

biscoitos -RS 4,00 a RS 18,00

bolos -RS 9,00 a RS 18,00

¦ Barraca dos Importados:
bandejasdo Japão* RS 10,00

cortador de unha japonês - RS

4,00

geléia francesa-R$3,00
conservas da Grécia - RS 1,00

licor de café colombiano - RS

8,00 .

pimenta mexicana - RS 2,00

saque japonês-R$4,00
vodka polonesa 

- RS 8,00

Jêmí 
' 
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no dia 13, o mais
recente livro do pastor .lonas Re-
zeade (foto), O Fim do milênio e do

apocalipse, na Livraria Argumen-
to. O romance é o oitavo do pas-
tor, que trabalha há mais de 20

anos sa TV Educativa, e apresen-
ta o manuscrito, datado de 2 mil

anos atrás, atribuído a Simão Ci*
reneu, o homem que ajudou Jesus
Cristo a carregar a cruz. O livro é

narrado em primeira pessoa e traz

as aventuras de uma jornada que
começa em Istambul, na Turquia,
e termina no Rio de Janeiro. A

obra trata de assuntos como o fim

do milênio.

i para maio, o nas*

cimento do sexto filho do cirurgião
sul-africano CarisÜan Baraaid, 74

anos, famoso -por ter italiaado o.

primeiro transplante de coração do

mundo, em dezembro de 1967. Esse

será ò segundo filho do cirurgião

com Karin, sua terceira mulher. Se-

gundo ela, grávida de oito semanas,

Baraard está felicíssimo com a noti-

cia. A gravidez desse bebê foi pia-

¦•tréiai em dezembro, o programa de rádio Café dela danse,^ o

primeiro do Rio com enfoque voltado para a dança. As apresentações

serão aos sábados, das 19 às 20 horas, pela rádio ImprensaTM, 102,1

Mhz A programação terá entrevistas ao vivo com coreógrafos, oaiian-

nos, produtores e jornalistas ligados à dança, além de informações sobre

temporadas e horários de apresentações de todos os tipos de dança.

Arquivo

«•Itoi ontem para
uma das 15 vagas de

juristas da Corte Inter-
nacional de Justiça, o
ex-ministro das Rela-

ções Exteriores e do Su-

premo Tribunal Fede-
ral, Francisco Resek

(foto). A eleição ocor*
reu durante as votações
independentes da As-
sembléia Geral e de
Conselho de Segurança
da Organização das
¦Nações Unidas. Resek,
foi eleito com um man-
dato de nove anos para
o cargo que exercerá na
Corte Mundial.

i^^H.^I

Abertas, as inscrições para oV

sexto concurso infantil de ilustra-,^

ções promovido pelo Programa das ,
Nações Unidas para o Meio Am-

biente (PNUMA), em parceria com...

a Foundation for Global Peace En- ,
vironment, do Japão. O tema é Pre-

serve a beleza de oceanos, céus e,.

florestas para o século XXI e a com-. ]
petição é destinada a crianças e

adolescentes de 6 a 15 anos. Os 154

melhores trabalhos serão premia-
dos e farão parte de um livro com:.

ilustrações sobre meio ambiente. As
inscrições vão até dezembro. Mais-,
informações podem ser obtidas rio

Comitê Brasileiro do PNUMA. ¦ r.
¦'?:Y'i

Continuam- abertas as inseri-

ções para a terceira edição do Salão

Finep de Fotqjomalismo 96. Os pre-
mios para as categorias A (Jornahs-;
mo Factual) e B (Imagem Construí-

da) são passagens com

acompanhante para Nova Iorque

(EUA). O julgamento dos melhores

trabalhos será feito pelo fotógrafo

Flávio Rodrigues, do JORNAL DO

BRASIL, e pelo chargista Chico

Canso, entre outros, sob a orienta-

çâo do curador do evento, o foto-

grafo Válter Firmo. As fotos vence-'

doras serão exibidas em janeiro de

1997.

Inauguradas no Museu de Be-

Ias Artes, em Santiago (Chile), uma .

exposição do pintor espanhol Sal-

vador DaH. A mostra, que reúne 45

quadros do pintor em várias de

suas fases, oferece aos chilenos a

oportunidade de conhecer a arte de

um dos grandes mestres de pintura ,

deste, século.

IVAN MAIA
tCal" 

r" r-Yurmã Í952 AMAN
Sua esposa Evelina seus filhos, filhas, netos, netas, genro e noras, pedem

aos amigos e companheiros, que rezerri por sua alma neste dia em que

completaria 87 anos. ¦•'•¦•¦,.

JAYME DE CASTRO

BARBOSA JÚNIOR
(MISSA DE 7- DIA)

tBly. 

seus filhos Jayme, Antônio Vasco. Ana Maria e Maria

Thereza. genro, noras e netos agradecem às manifestações de

pesar pelo falecimento e convidam para a Missa de 7o Dia a se

realizar sexta-feira, dia 8 de novembro, às 19 horas, na Igreja

da Ressurreição, Rua Francisco Otaviano, 99 - Copacabana.

t
Df SEMBAROADOR

TONGATÉ DE ALMEIDA RODRIGUES
Filhos netòsed^islamiliafesagradecemocaiinhoeapoiorecetKiweconvidampa^ 

Missa em

09,11.96 às 09:00h Igreja da Ressurreição na R. Francisco Olaviano 99.

DOURIVAL DE SOUZA MARTINS

tZULEIKÀ 

COUTINHO MARTINS, espo»a, CARLOS MAXIMIANO.

DOURIVAL JÚNIOR, CÉSAR AUGUSTO, filho», nora», netos e demais

familiares, consternados, participam o falecimento daquele ente quen-

do ocorrido a 31 de outubro, e convidam para a Missa de Sétimo Uia a

ser celebrada na Igreja de N.S. de Copacabana (Capeta de Adoração) às

10.00 horas. AMANHA, dia 08 de novembro de 1996.

MARIA ADELAIDE I

RODRIGUES SENNA

t 

Délio Rodrigues e Sylvia. Vera. Delinho. Silvinha. Letícia.

André Leoncio. Cidinha. Virgínia e filhos, curvados diante

da vontade de Deus e confortados pela imensa solidane-

dade e apoio incondicional dos amigos e familiares, con-

vidam para a Missa de 7o dia de sua queridíssima filha, irmã.

cunhada e tia. a ser celebrada na próxima sexta-feira, dia 8. as

12h. na Igreja do Mosteiro de São Bento.

TABELA DE PREÇOS

PARA

AVISOS RELIGIOSOS

E FÚNEBRES

li UKUU MUU «MOTOS DOMMGOS I

"IJ^J Üíü ÍUOÕ 156,00 
I

5,1 cm 4 cm 148,00 208,00

5,1 cm 5 cm 185,00 260,00

10,7cm 3 cm 222,00 312,00'

10,7 çm 4 cm 296,00 416,00

10,7 cm 5 cm 370,00 520,00

10,7 cm 6 cm 444,00 624,00

10,7 cm 7 cm 518,00 728,00

10,7 cm 8 cm 592,00 732,00

16,3 cm 4 cm 444,00 624,00

I 16,3 cm 5 cm 555,00 780,00

I 16,3 cm 6 cm 666,00 936,00

I 16,3 cm 7 cm 777,00 1.092,00

MARIA EIWIUA

RODRIGUES VALLE
(MILOCA)

Patrícia, Mareia. Arthur. Christo-

pher e Cecília convidam parentes e

amigos da querida Miloca para a

Missa da Ressurreição que será ce-

lebrada hoje, 5a-feira. às 18 horas,

na Matriz do Sagrado Coração de

Jesus em Petrópolis e desde já

agradecem aos que comparecerem

a este ato de fé cristã.

f
FRANCISCO JOSÉ

HOSANNAH CORDEIRO
Sua família, agradecida, convida para a Missa de 7°

Dia a realizar-se no dia 08/1.1/96 — sexta-feira —

às 11 hs na Igreja Nossa Senhora da Paz — Ipanema.

MARIA ADELAIDE SENNA

tjosé 

Cândido Senna. João Pedro. João Marcos e

Maria Eduarda. profundamente entristecidos pela

perda de sua muito saudosa e amada esposa e mãe

DEDÊ, falecida no recente desastre aéreo de São

Paulo, convidam parentes e amigos para a Missa de 7o Dia

em intenção de sua iluminada alma, a ser celebrada na

Igreja Abacial do Mosteiro de São Bento, na Rua D.

Gerardo, 68. na próxima sexta-feira, dia 8, às 12h.

DEMAIS FORMATOS,
CONSULTI-NOS

516-5000
585-4540
585-4326
585-4320

DIA ÚTIL: RS 37,00 o cm

DOMINGO: R$ 52,00 o cm

JORNAL DO BRASIL

ANÚNCIOS RELIGIOSOS

E FÚNEBRES

P.ANTÃO diário]

585 4540
5854326

d* 8 às 20h»

-UbKtot • ImmdM. etè M 14h*

JORNAL DO BRASIL

MAURÍCIO VINHAS DE

QUEIROZ
(FALECIMENTO)

A família do sociólogo participa de seu falecimento

ocorrido no dia 04 de novembro em Maricá, estado

do Rio de Janeiro, onde foi realizado o enterro.

MARIA ADELAIDE

RODRIGUES SENNA1
t 

Homero Senna e Maria Alice. José Júlio. Cecília e

filhos. José Antônio e Sandra convidam para a

Missa de 7o dia em intenção da boníssima alma de

sua inesquecível nora. cunhada e tia, a ser celebrada

na próxima sexta-feira, dia 8. às 12h. na Igreja Abacial

do Mosteiro de São Bento, na rua D. Gerardo, 68.

ÍJ» ALUISW CAMARGO FOHSECA
M A Diretoria e os Funcionários da ARCOS CORRE-

TORA DE SEGUROS LTDA, com profundo pesar comuni-

cam o falecimento ocorrido no trágico acidente aéreo de

31/10/96, de nosso estimado amigo e companheiro de tra-

balho e'convidam parentes e amigos para a missa 
"IN

MEMORIAN" a ser celebrada dia 08.11.96 (sexta-feira) às

10:30 horas, na Igreja Santa Cruz dos Militares, à Rua 1e de

Março, 36 - Centro - RJ. __————

MARIA ADELAIDE

RODRIGUES SENNA

tVera 

Cristina e Leôncio Feitosa. João Maurício. Ivna.

Júlia e Paulo Thiago. mergulhados na dor e na

saudade, mas guardando no coração os tesouros da

convivência com a tão querida irmã. cunhada e tia

DEDÊ convidam para a Missa de 7o Dia em intenção de

sua alma. na sexta-feira, dia 8. às 12h. na Igreja do

Mosteiro de São Bento.
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Holyfield
| ¦ Pugilista busca ajuda divina para bater

Mike Tyson n^te sábado ein lis Vegas

segura namao de Deus
1/

MARIO ANDRADA E SILVA

Correspondente

MlÁMi, eua — Eyander Holy-
field conta com a ajuda divina para
vencer Mike Tyson na luta 

pelo
titulo mundial da Associação Mun-
dial de Boxe, sábado, no MGM
Grand Hotel de Las Vegas. A fé

garante ao ex-campeão mundial —

hoje morando em Atlanta — 
que

Tyson será incapaz de vencê-lo com
um de seus socos demolido.es.
"Minha 

crença em Deus é tão forte

que é simplesmente impossível eu

cair com um único soco", assegura
Holyfield, comparando a luta de
sábado com um confronto entre
David e Golias e lembrando que
David venceu o gigante porque es-
tava protegido por Deus.

Holyfield afirma que vencerá a
luta como uma retribuição religiosa

á sua crença e uma homenagem a

Deus. 
"Espero 

a vitória no dia 9.
Rezo antes de comer, antes de trei-

nar, de dormir e de andar. As pes-
soas já me consideram derrotado.
Mas vou vencer apenas para mos-
trar como Deus é grande", fala.

É certo que Holyfield vai preci-
sar de toda ajuda divina que puder
para vencer Mike Tyson. Além de

já ter superado o auge de sua forma

física, ele ainda precisa conviver
com a polêmica sobre o estado do
seu coração que segundo alguns
médicos tem problemas incompatí-
veis com a prática do boxe.

Além de ser um lutador de 34
anos, Holyfield ainda tem uma

.questão histórica a ser resolvida
com Tyson. Uma pendência pes-

soai que segundo os amigos de Ty-
son é responsável pelo. seu ódio

contra Holyfield. Esta é a terceira

vez que os dois programam urna

luta. A primeira foi cancelada em

1990 logo depois de Tyson ter sido 7
nocauteado por James Buster Dou-

glas. A segunda foi suspensa pou-
cos meses depois, quando Tyson se

machucou e em seguida foi acusado

e condedado pelo crime de violên-

cia sexual contra uma modelo.

Holyfield, um campeão na época,

disse na midia americana que ja-
mais lutaria com Tyson porque
nunca subiria ao ringue com um

estuprador.

Tyson ainda não tinha sido jul-

gado quando Holyfield o condenou

e garante nunca ter se esquecido do

julgamento apressado do adversa-

rio. Parte da estratégia de promo-
ção da luta de sábado está baseada
neste ódio de Tyson contra Holy-
field. Os promotores da luta garan-
tem que Tyson entrará furioso no
ringue, disposto a fazer o adversa-
rio engolir suas palavras com san-

gue.
Holyfield sabe que a melhor ar-

ma de Tyson em combates desta

magnitude é assustar seus adversa-
rios antes da luta. A grande maioria
deles entra no ringue já derrotada.
"Tudo. 

no boxe é proteção. Quan-
tas vezes Tyson já disse que quer
machucar alguém no ringue? Ele

primeiro agride as pessoas e depois
da luta os abraça. Sair dizendo que
ele vai machucar todo mundo deve
ser a sua motivação para garantir
uma boa performance", acredita.

ÉÉÉ__IIÍ__t::vH |^^ B^Bg

____________

E^^rno^fmdÀlz que pretende vencer Mike Tyson no sábado para provar o quanto Deus é grande

Shaquille é destaque

na vitória do Lakers
; NOVA IORQUE — Shaquille
10'Neal continua fazendo a diferen-

I ça para o Los Angeles Lakers neste

j início de temporada da NBA. An-

I teontem,' Shaq foi novamente o

j destaque na vitória de 98 a 92 sobre

;' o New York Knicks em pleno Ma-

| 
dison Square Garden — o pivô foi

• o cestinha do jogo, com 26 pontos,1 
e ainda conseguiu 13 rebotes e deu
cinco tocos. Foi a terceira vitória
do Lakers em igual número de jo-
gos disputados.

0'Neal vai mostrando que vale

o contrato de USS 120 milhões que
assinou com a equipe de Los Ange-

les. Apesar da euforia, o pivô prefe-

..re dividir os méritos com seus com-

panheiros de equipe. 
"Toda 

a equi-

pe, jogou muito bem. Conseguimos

. vencer uma equipe forte como a do

(New York e isso será muito impor-

tante para que a equipe ganhe mais
confiança", disse 0'Neal.

Pelos Knicks, quem mais mar-,
cou foi Patrick Ewing, que fez 21

pontos. O ala Allan Houston, que
marcou 18, preferiu minimizar a
derrota para o Lakers. 

"Jogamos

muito melhor do que isso, podem
ter certeza", garantiu.

Outros resultados—Toron-
to Raptors 100 x 96 Dallas Mave-
ricks, Cleveland Cavaliers 68 x 74
San, Antônio Spurs, Philadelfia
76'ers 81 x 83 Detroit Pistons, Chi-
cago Bulls 96 x 73 Vancouver
Grizzlies, Denver Niggets 78 x 82
Los Angeles Clippers, Phoenix
Suns 95 x 98 Minnesota Timber-
wolves, Seattle Supersonics 95 x
117 Atlanta Hawks, Golden State
Warriors 93 x 111 Portland Trail
Blazers, Sacramento Kings 80 x 102

Houston Rockets.
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Shaquille (E), tomando a bola de Starks (C), ante um espantado Blount.foi o cestinha dos Lakers

36a Feira da Providência

i
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Estudante
paga meia,

sapato,
agasalho•••

O setor jovem da 36g Feira da
Providência é inteirinho cheio de
atrações: parque de diversões,

jogos eletrônicos, pista de moto,
minibug e muito mais. E ainda tem
o setor Universitário, com stands
das principais instituições de ensino

do Rio, onde você se informa sobre
diversos projetos acadêmicos. Na
Feira da Providência, estudante
não paga meia. Mas ajuda a pro-
porcionar tudo aquilo que tantas

pessoas carentes não têm nem
metade das condições de conseguir.

Ninguém Fica de Fora.
De 7 a 10 de novembro no Riocentro

Futsal emj

busca

do perita •
No dia 25 deste mês, na Et.

panha, o Brasil inicia a cami-
nhada rumo a um inédito perita-
campeonato no futebol de salãp.

o segundo esporte mais pratica-
do no país (são mais de 100 mil
atletas federados e 6 mil clubes).
Um esporte que já revelou paia
os gramados craques como Ri-
velino, Zico, Edmundo, Néljf.,
Sávio e, mais recentemente, R*.
naldinho, que começou no So-

ciai Ramos Clube, no subúrbio

da Leopoldina. Hoje á noite, em

sua fase de preparação, a Sefa»-

ção Brasileira enfrenta o Voto-

rantim, na cidade de Cabo, em

Pernambuco. i..

Será o VI Campeonato Mutf-

dial de Futsal (o terceiro sob-is

regras da Fifa). Dos cinco tor-
neios já realizados, o Brasil este;-
ve presente em todas as finais,

perdendo (por 2 a 1) somente em

1988, na Austrália, para o- seu
maior rival do continente: o 

"Pa-

raguai. No último campeonato,
em 1992, o Brasil enfrentou tíà
final os EUA, em Hong __ong_:e
venceu por 4 a !, conquistando
seu quarto título. .Z

Desde o último dia 19, os 12

jogadores convocados pelo trei-

nador Eustáquio Araújo, o Ta-

kão, estão treinando em Belo

Horizonte. Desde então, a equi-

pe fez quatro partidas e venceu

todas (9 a 3 no Paraguai, 7 a 3

na Seleção Mineira, 9 a 2 na
Argentina e 5 a 1 na Seleção

Cearense). Além do amistoso de
hoje, contra o Votorantim, exis-

tem mais dois programado.:
amanhã, contra a Seleção Sergi-

pana, em Aracaju; e sábado,

contra a Seleção Baiana, em Sal-

vador. No domingo, a delegação

estará de volta a Belo Horizonte

e a viagem para a Espanha esjá

prevista para o dia 19. , ff.

O Brasil é o grande favorito

para a conquista do titulo mun-

dial. Na primeira fase, os adver-

sários serão Bélgica (dia 25), Cu-

ba (dia 27) e Irã (dia 28). Todos

os jogos da fase inicial serão em

Segóvia, cidade distante 59 qjii-
lômetros de Madri. A seguntía

fase será em Castellón de La
Plana e as finais serão jogadas
em Barcelona, no Palau StJor-

di'
Nada menos que cinco en.s-

soras de TV compraram os di-

reitos de transmissão do tornei^:

Globo, Bandeirantes, SBT.

Manchete e Sportv (Globosat).

Flamengo
vence AABB
no vôlei
O Flamengo venceu a AABB de 5-,
Campos por 3 a 0(15/11,15/13 e,,

15/8) na terça-feira, em Campos, e*

se classificou para o playoff decisivo

do Campeonato Estadual de vôlei-:

masculino. A segunda vaga será- 
j

decidida entre o Volta Redondfe à

própria AABB. no domingo, às 161).

na Gávea. - \

:
Rio 20O4 tem

pins à venda

Os maníacos por pins que à

preparem. A J.Martins acertoii
com o Comitê Rio 2004 o fon_f-
cimento de vários produtos corh
o símbolo da campanha e, entre
ostmimos, consta uma coleção
com seis tipos diferentes de pirjs
(foto). Até agora, mais de ldb
mil peças já foram produzidas.*,
estão à venda nos principais
shoppings da cidade, em bancas
de jornais e em quiosques n;js

praias de Ipanema. Copacabanit
e Leblon.
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Uma renovação difícil
... . ...m,n , ' ¦ ¦ ¦•<

¦ Pepsi não garante
*xm novo contrato

^bm o Botafogo
MAURÍCIO FONSECA

0 próximo presidente do Bota-
fogo vai tomar posse já com um

problema para resolver. Ontem,
José Talarico, executivo da Pepsi,
afirmou em General Severiano

que a multinacional de refrigeran-
tes abre mão da prioridade de

renovar o contrato de patrocínio
com o Botafogo. Segundo Talari-

-cé, isso não significa, no entanto,
icpie a parceria com o campeão
brasileiro está chegando ao fim.
tfSe o futuro presidente não con-
-seguir um patrocinador, pode nos
Kprocurar para tentarmos um
iacòrdo", afirmou o executivo.
i5jn\pesar de ter deixado uma
tfyssibilidade ainda que remota de

'fejntinuar patrocinando o Botafo-

\6, a verdade é que a Pepsi não
-¦jjÉm mais interesse no negócio. No
'mio do ano, Talarico deixara es-
-íâpàr 

que sem Carlos Augusto

lifontenegro na presidência o fim
"ífó 

parceira era o mais provável, o

^ue se confirma agora. A Pepsi

está de olho no mercado paulista,
-mo qual ainda não conseguiu a
apenetração que teve no Rio com o
-ftaven Úp. A multinacional está
-prestes a assinar um contrato de

.patrocínio com o Corinthians.
1,33 Eleição — Com exceção de

t 

pequeno tumulto logo após o

;io da votação — Os dois can-

atos, José Luiz Rolim da situa-

ç^oe Marcos Portellâ, da oposi-

jáp discutiram asperamente — a

eleição para presidente do clube

rtranscorreu em clima de tranqüili-
""dáde., Rolim vencia com boa van-
Jfagem 

na boca de urna, mas Por-"ttfià 
jamais desanimou. 

"Isso vai
'jjer 

decidido no fotochart", afir-

, jjiava no inicio da noite.

>;\ Carlos Augusto Montenegro,
fique fez plantão na porta da sede,
vfo questão de cumprimentar to-
¦das os sócios que foram votar. Às
-i.7h, o esforço tinha sido recom-

pehsado. 
"A disputa terminou,

-itgoraé saber a diferença", disse,

aliado. Quem apareceu para vo-
-fo&foi o ex-técnico Ricardo Bar-

qfetò. Sócio do Botafogo, ele foi
-ffifr seu voto a Rolim, mesmo ten-
"ctá sido recentemente demitido

pela atual direitoria. 
"Quem é Bo-

riiTògo tem que olhar para trás è
'VW 

o que foi feito nestes três anos.
"Ifes 

merecem crédito", afirmou.

' 
A;/* ;, t*'-''i > 

' : - tititi..--. . -

pãieÍÍÍtE)tS,tiveram We SsetUendimento,'mas as eleições transcorreram em clima tranqüilo

gnwson vai
abandonar
tim* Inglês
Ò Rolante brasileiro Emerson
àrondonouo
Middlesbrough, clube que'ofende, e retomou para o
frasil porque sua mulher
•éSáva nostálgica e passou

tse 
todo o mês de outubro

rando.com saudades da

família. Emerson comunicou
sua dfciií" ao treinador
Bryan Robson, a quem

prometeu que se reintegrará
ao elenco, mas com a

promessa de ser vendido o

quáhto antes possível.

Daflclantaa vào disputar
. Brasllslro ds Karl Indoor

Deficientes físicos de todo o Brasil estarão motorizados e

em alta velocidade. Amanhã e sábado será disputado o I
Campeonato Brasileiro de Kart Indoor, no Via Parque
Shopping, na Barra da Tijuca. Quarenta inscritos,
divididos em duas categorias, participarão do torneio. A
iniciativa visa oferecer aos portadores de deficiência mais

um esporte para que possam se divertir.

Fifa rssponsablliza Inter

pslo problema com Kami
A Fifa resolveu ontem que o lnternazionale de Milão ê o

único responsável pelo estado de saúde do jogador
nigeriano Nwankwo Kanu, depois de sua contratação ao

Ajax de Amsterdam. Kanu, de 20 anos. foi impedido

pelos médicos do Inter de jogar futebol em decorrência de

um grave problema no coração, que só poderá ser

resolvido mediante uma delicadissima operação.

Estadual de Judô
tem 70 clubes
Aproveitando a excelente fase do

judô brasileiro nas competições
internacionais, a Federação Carioca

promoverá, a partir do próximo final
de semana, o Campeonato Estadual
Torah de Judô, reunindo 1.600 atletas
de 70 clubes. O campeonato
acontecerá em duas etapas, sendo a

primeira no ginásio do Tio Sam, em
Niterói, nos dias 9 e 10. Somente os
dois melhores classificados por classe
de idade e categoria de peso chegarão
à final, dia 23, no ginásio da
AABB-Lagoa. Sebastian Pereira,
Flávio Canto, Frederico Flexa e
Rosicléa Campos, eslarão presenles
ao torneio.

Festa do
hipismo
começa
Cavaleiros e amazonas de

destaque, os principais
criadores e proprietários e

mais de 300 animais

participam, a partir de hoje,

do II Festival Nacional do

Cavalo Brasileiro de

Hipismo, que, até o próximo

dia 17, contará com provas, (

exposições e atrações

variadas. Três cavaleiros da

equipe medalha de bronze em

Atlanta estarão presentes:
Álvaro Affonso de Miranda

Neto, André Johanpelerc

Luiz Felipe Azevedo.

Campeonato Brasileiro
Mi

1

ASSIFICACAO RESULTADOS

y

3* AMétlco-Pfl

4* Guarani

Ital j I» I i !¦ leite
37 18 IO 7 1 36 15

36 18 11 3 4 26. 14

•jk ,« 11 2 fi 33 18

AMMco-MO

7" Sport

Corinthians

llO- Goiás

Portuguesa

12« Internacional

im,

D Juventude 0x2 Corinthians

D Fluminense 0x2 Paran*

Q Botafogo 1 x 2 Vasco

GSàoPaulo5x3Crlelúma

G Bahia 1 x 3 Portugussa

D8antos2x2Bragantino

O Guarani 0x2 Grêmio

? CoritlbaOxl Goiás

Dlnternadonal0x2A«étk»PR

D Palmeiras 1x0 Flamengo

D Crunire2x1 Atlético-MG

D Sport3x2 Vitória

ARTILHEIROS

II OOU - Túlio IhWml; Paulo

Nunes (Mato)
1.00U-Ren*kto.HMe»4*0)

10 MU - Ozéu e Paulo RH* (MM-

e»M); Pallilnlia (CráaaM; Ainon
-); 

DHkninhi (NtoNtras); Luis

O «OU - Leandro |laliiasilissll;
Edmundo <V«M)

•MU-MabWaterisatMl:««MMe

1

¦ ,.;

17*

16' Paran*

Corltiba

30* Santos

22" Bragantino

23* Bahia

24* Criciúma

Obai Hêe ••Mo computado» oi Jogo» da ontem

1-216

ToM4of*-5/5
MMa degela—2,66

IMNerMUMa- Palmeiras, 35

gols em 18 partidas

Mar ataqw - Bahia, 16 gols

em 18 partidas
Mmt «atoaa - Guarani, 13

gols em 18 partidas

Mar fetaaa - Fluminense, 39

gols em 18 partidas

MtforpáWoo- 87.648 pagantes

(Cruzeiro 2 x1 AtléticoWG)

HWor nt* - R$ 744.989,00

(Cruzeiro 2 x 1 Atlètico-MQ)

Menor púbfc» 
- 394 pagantes

(Bragantino 0 x 1 Vitória)

Menor ronda - RS 3.815.00

(Bragantino 1 x 0 Paraná)

Maior goleada - Sport 6 x 0

Fluminense, em Recife

a 

Vasco x Samoa

s Januário -21MS

D Corltiba xFlamoogo

Couto Pereira —16h30 (TV)

Q Criciúma x Palmeiras

MeriDertoHulse—16h30

D Fluminense x AMètlcoPR

Larantolras—I7h

D Botafogo x Cruxelro

Calo Martins —17h

D Atlético-MG x Vasco

Mineirão-18h

? Sport x Corinthians
Ilha do Retiro -17h

D SSo Paulo x Grêmio

Morumbi - 17h

Q Guarani x Portuguesa

Brinco d« Ouro— 17h

D Santos x Vitória

Ibirapuera — 17h

O Bahia x Bragantino

Fonte Nova —17h

D Internacional x Paraná

Beira-HIo —17h

D Goiás x Juventude

Serra Dourada — 18h

Ot»i loMto • hurtatm éea to»
<epr-

t^Ott-l- __

|W—n|i|: mstm a ImUta fima*

• MU-Euler |>M1aM>): Parte-

«Hehe HOaamm: 2* Woaao (Mato);
Fotnamlu (Jws—ato); nudi» INrt»
flMse);MUH*r(MePMto)
aaOU-LulsCarioa (MMtotM);

(OmtwI); Mernulnhoo (mmmm).

Zinho (Psitooain); Valdir (Me Na-

ta): JunWio (Vaaee)

zvda conrkiM«*o

REGULAMENTO

O Camoao«rt> BraslWro ISéfü M

toré quatro tam. Na primeira, adi

andamento, os 24 clubes - os dois

ultimo» colocado» caem para a sa-

gunda divisào — jogam entre si am

turno único, num total de 23 rodadas.

passando para as quartas-de-dnal

(segunda lasa) os oito clubes que ob-

tiverem o maior número de pontos

ganhos. Em caso de igualdade nos

pontos, o desempale será ledo pelos

seguintes critérios: 1 - maior ngme-

ro de vitórias; 2 - melhor saldo de

gols; 3 — maior númeio de gols mar-

cados; 4 - confronto direto entre os

clubes; 5 —sorteio
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Os invasores
O 

pedido de desculpas do presidente Montenegro não me sur-

pneode porque é tinoero, A surpresa ele me reservou para a

tarde do último domingo, quando passou do raciocínio frio ao

dewirio em poueoi minutos.
O choque deve ter tido maior para quem estava ouvindo a Radio

Globo. No momento em que Antônio Lopes invadiu o gramado, e

foi tmiivH" por Eurico Miranda, o presidente foi ouvido e disse

que lamentava e condenava a invasão, e acrescentou que o lugar do

dirigente era longe do campo. Eu estava em São Paulo, de olho nas

trapalhadas de Júnior Baiano e ouvido na narração de José Carlos

Aiatyo, e pensei: 
"Sábias 

palavras!"
Menos de uma hor» depois, era o mesmo Montenegro que

invadia O campo e tentava agredir o árbitro. A temaliva dç agressão

nio è Uma ilação de minha parte. O próprio Montenegro disse que

tinha entrado em campo "para dar uma bolacha neste juiz safado".

O caro leitor pode ter uma idéia da minha surpresa. A mesma voz

que antes eu ouvira calma, ponderada, agora estava rouca de ódio,

proferindo palavras desconexas.

Daí a absoluta falta de surpresa com que leio sua carta de

desculpas. Ele não se comportou como presidente, mas como um

torcedor apaixonado. Por isso mesmo deve ser severamente punido.
Afastado para ficar nas arquibancadas, o asilo ideal para os passio-
nais.

D
Surpreendente foi a declaração de Antônio Lopes. Ele disse que

tinha invadido o campo apenas para saber por que tinha sido

expulso. Pensei que ele soubesse que não pode invadir o campo para

se dirigir ao árbitro, e ao ver, as imagens de sua ação fiquei em

dúvidas quanto à sua passividade.
Também me surpreendi com a invasão do reincidente Eurico

Miranda. Pensei que com sua eleição para o Legislativo ele houvesse

compreendido que as leis são feitas para serem cumpridas, mas

parece que o convívio em Brasília apenas exacerbou seu autoritaris-

mo. Dele eu ouvia somente a frase: 
"Tira a mão de mim*', caracteris-

tiea de quem se acha acima das leis que deveria elaborar.

O leitor há de estranhar que um legislador e um homem que como

delegado trabalhou para fazer cumprir as leis as tenham desrespeita-

do de maneira tão flagrante e violenta. 
"Coisas do futebol", dirão

alguns. Coisas de quem denigre o futebol, e dele deve ser afastado.

D
A súmula já foi entregue, bem como o relatório do delegado do

jogo, e os dois documentos enviados à CBF pelas mãos do presiden-

te da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Eduardo Viana.

O mesmo que justificou uma invasão de campo do presidente do

Flamengo, Kleber Leite, com a alegação de que o jogo estava no

intervalo, os árbitros se dirigiam aos vestiários e a invasão estava

descaracterizada. Este mesmo espirito deve ter influenciado o árbi-

tro e o delegado na confecção dos seus documentos.

O diretor-técnico da CBF diz que a entidade nada pode fazer

para que os invasores sejam punidos com severidade. Eu diria que

pode. Basta um telefonema ao presidente Ricardo Teixeira, o relato

do* fatos e um pedido para qife ele pressione o Tribunal Especial,

como já foi feito uma vez.

E antes que eu me esqueça, que tal uma punição pública e

exemplar para o árbitro Jorge Travassos? Basta lembrar sua reação

depois de agredido por Júnior para se ter a certeza de que sua

pusilanimidade o torna incapaz de apitar um jogo de futebol.

u. .
O que é isso, doutor Jatene? Como è que o senhor mete o bistun

no nosso bolso e não conclui a operação?

Itália perde para a

Bósnia em Saravejo
SARAJEVO — A Seleção Itália-

na, vice-campeã mundial, sofreu

um novo vexame, ao ser derrotada

ontem em Sarajevo, por 2 a 1, pela
Bósnia-Herzegovina. Foi a primei-
ra partida realizada na cidade de-

pois da Guerra Civil que dividiu a

Iugoslávia, entre 91 e 95. O jogo,
amistoso, foi presenciado por 45

mil pessoas, e realizou-se no Está-

dio Kosevo.
O atacante Hasan Salihartiidzic,

que atua no Hamburgo, da Alemã-

nha, abriu o placar aos 1 lmin. Os

italianos empataram no minuto se-

guinte, através de Enrico Chiesa,

mas Elvir Bolic, jogador do Fener-

bahce, da Turquia, fez o segunde

gol da Bósnia, aos 43min.
No segundo tempo, a Itália, jo-

gando um futebol pouco convift-

cente. nào conseguiu reagir. A fesia

foi um sucesso, embora a Bósrça

continue impedida de realizar suas

partidas pelas eliminatórias eur«j-

péias da Copa-98 em seu territóriq.

Saravejo — AP
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Rolim ganha no Botafogo
i Candidato da

¦atuação é o novo

presidente alvinegro
MAURÍCIO FONSECA

0 candidato da situação, José

Luiz Rolim, elegeu-se ontem pre-
sidente do Botafogo pára o triê*

nio 97/99. Rolim teve a preferên-
cia de 949 dos 1.234 sócios que
votaram ontem em General Seve-

riano—o candidato da oposição,

Marcos Portella, recebeu 281 vo-

tos, com mais três nulos e um em
-branco. "Vou 

começar a traba*

ihar agora para iniciar o ano de
•97 

já com um bom time forma-

do", disse Rolim, que tomará
--posse em 2 de janeiro.
•¦n Rolim já tem um sério proWe-
ma para resolver. Ontem, José

Talarico, executivo da Pepsi, afir-

iáou em General Severiano que a

multinacional de refrigerantes

_bre mão da prioridade de reno-

var o contrato de patrocínio com

«'Botafogo. Segundo Talarico, is-
¦so nâo significa, no entanto, que a

parceria com o campeão brasilei-
-fo está chegando ao fim. 

"Se o

faturo presidente não conseguir

um patrocinador, pode nos pro-
curar para tentarmos um açor-

do", afirmou o executivo.
-•».• Apesar de ter deixado uma
¦possibilidade ainda que remota de

continuar patrocinando o Botafo-

go, a verdade é que a Pepsi não

:tem mais interesse no negócio. No
-rrleio do ano, Talarico deixara es-

capar que sem Carlos Augusto

Montenegro na presidência o fim

da parceria era o mais provável, o

que se confirma agora. A Pepsi

está de olho no mercado paulista,
_lo qual ainda nâo conseguiu a
-penetração que teve no Rio com o

refrigerante Seven Up. A multina-

cional está prestes a assinar um

contrato de patrocínio com o Co-
jrinthians.
' ! Eleição — Com exceção de

um pequeno tumulto logo após o

Início da votação — os dois can-

didatos, José Luiz Rolim e Mar-
-cos Portella discutiram áspera-

Mente—a eleição para presidente
do clube transcorreu em clima de

tranqüilidade. Rolim vencia com
•toa vantagem na boca de urna,

Mas Portella só desanimou já na

apuração, quando terminou a

contagem da segunda das quatro
urnas. 

"Sou 
antes de tudo botafo-

'gúense e farei o que puder para
-ajudar a futura administração",

disse Portella, após cumprimentar
-Rolim.
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José Luiz Rolim (E), candidato da situação, venceu a eleição com uma folgada vantagem de 668 votos

Botafogo cede o empate
CURITIBA — Falta de sorte. Foi

por causa disto que o Botafogo deu

adeus ás últimas pretensões de se

classificar à próxima fase do Brasi-

leiro ao empatar por 1 a 1 com o

Paraná no Estádio Durival de Bri-

to, ontem à noite, num jogo em que
teve tudo para vencer. O time fez 1

a 0 aos 47min do primeiro tempo

através de Renato, que cabeceou

sem defesa para o goleiro Régis.

Mas a desatenção da zaga permitiu

que Marcào empatasse aos 46min

do segundo tempo.

O jogo estava à feição do Bota-

fogo. Com o Paraná sem inspira-

çào, o time carioca mandava na

partida e chegou perto do gol de

Régis em várias oportunidades. So-
mente Túlio destoava. O centroa-
vaiite parecia desligado do jogo e

por isso foi substituído por Otacílio
no final do segundo tempo. Mas se

Túlio estava mal, Bruno Carvalho

apròveTtàva a chance. Aos 47min

ele chegou à linha de fundo e cru-

zou para Renato cabecear sem de-

fesa para Régis.

Veio o segundo tempo e o pano-
rama continuou o mesmo, com o

Botafogo dominando. O jogo pare-
cia ganho quando, aos 46min, o

goleiro Carlão rebateu cobrança de

falta e Marcào se antecipou à zaga

alvinegra para empatar. Botafogo:

Carlão; França, Gottardo, Gonçal-

ves e Bruno; Souza, Moisés, Ciei-

ton e Renato; Túlio (Otacílio) e

Bentinho. Paraná: Régis; Márcio

Goiano (Marcos Capixaba), Mar-

cão, Edinho Baiano e Vaguinho;

Sidnei, Reginaldo, Paulo Miranda e

Ricardinho (Aléssio); Mazinho

Loiola (Flávio) e Osmar. Árbitro:

Dacildo Mourão. Renda: RS

31.620. Público: 2.951.

JOOOS OU-FALTAM __
M-úm A_taaia_rta Laoal
Hoi» Paraná Durnai ae Büto
10/11 Cru—iro Mosaorò
16/11 Juventude Alfredo Jacom
20/11 Vitoria Calo Martins
24/11 PorluBOMa Canino»

Os invasores
O 

pedido de desculpas do presidente Montenegro não me sur-

preende porque é «newo. A surpresa ele me reservou para a

tarde do último domingo, qiando passou do raciocínio frio ao

desvairio em poucos minutos.

O choque deve ter sido maior para quem estava ouvindo a Rádio'

Globo. No momento em que Antônio Lopes invadiu o gramado, e

foi secundado por Eurico Minnda, o presidente foi ouvido e disse

om lamentava e condenavi a invasão, e acrescentou que o lugar do

dirigente era longe do campo. Eu estava em São Paulo, de olho nas

trapalhadas de Júnior Mano e ouvido na narração de José Carlos

Araújo, e pensei: 
"Sábiai 

palavras!"

MMM de uma hora depois, era o mesmo Montenegro que
invadia o campo e tentava agredir o árbitro. A tentativa de agressão ,

nio é uma ilação de minha parte. O próprio Montenegro disse que
tinha entrado em campo 

"para 
dar uma bolacha neste juiz safado". ;

O caro leitor pode ter uma idéia da minha surpresa. A mesma voz

que antes eu ouvira calma, ponderada, agora estava rouca de ódio,

proferindo palavras desconexas. •

Dai a absoluta falta de surpresa com que leio sua carta de

desculpas. Ele não se comportou como presidente, mas como um;

torcedor apaixonado. Por isso mesmo deve ser severamente punido.'
Afastado para ficar nas arquibancadas, o asilo ideal para os passio-,
nais.

D
Surpreendente foi a declaração de Antônio Lopes. Ele disse que

tinha invadido o campo apenas para saber por que tinha sido.,

expulso. Pensei que ele soubesse que não pode invadir o campo para¦ 
•

se dirigir ao árbitro, e ao ver as imagens de sua ação fiquei em:

dúvidas quanto à sua passividade.

Também me surpreendi com a invasão do reincidente Eurico ¦

Miranda. Pensei que com sua eleição para o Legislativo ele houvesse -

compreendido que as leis são feitas para serem cumpridas, mas

parece que o convívio em Brasília apenas exacerbou seu autoritaris-

mo. Dele eu ouvia somente a frase: 
"Tira a mão de mim", caracteris-

tica de quem se acha acima das leis que deveria elaborar.

O leitor há de estranhar que 
»Tt legislador e um homem que como

delegado trabalhou para fazer cumprir as leis as tenham desrespeita-

do de maneira tão flagrante e violenta. 
"Coisas do futebol", dirão

alguns. Coisas de quem denigre o futebol, e dele deve ser afastado. 
'

D
A súmula já foi entregue, bem como o relatório do delegado do

jogo, e os dois documentos enviados à CBF pelas mãos do presiden-
te da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Eduardo Viana.

O mesmo que justificou uma invasão de campo do presidente do

Flamengo, KJeber Leite, com a alegação de que o jogo estava no

intervalo, os árbitros se dirigiam aos vestiários e a invasão estava

descaracterizada. Este mesmo espírito deve ter influenciado o árbi-

tro e o delegado na confecção dos seus documentos.

O diretor-técnico da CBF diz que a entidade nada pode fazer

para que os invasores sejam punidos com severidade. Eu diria que

pode. Basta um telefonema ao presidente Ricardo Teixeira, o relato-

dos fatos e um pedido para que ele pressione o Tribunal Especial/

como já foi feito uma vez.

E antes que eu me esqueça, que tal uma punição pública e

exemplar para o árbitro Jorge Travassos? Basta lembrar sua reação

depois de agredido por Júnior para se ter a certeza de que sua

pusilanimidade o torna incapaz de apitar um jogo de futebol.

D
O que é isso, doutor Jatene? Como é que o senhor mete o bisturi

no nosso bolso e não conclui a operação?

Fluminense
~V> 

PORTO ALEGRE — O Flumi-

nense perdeu para o Grêmio on-

[Cm, no Estádio Olímpico, por 4"ap2.— 
gols de Valdeir e Paulo

Roberto, para 0 Fluminense, e
' 

Luís Carlos Goiano, Zé Alcino

(2) e Dínho. A derrota aumen-

tou a ameaça de rebaixamento
-jé 

que o Bragantino empatou

por 2 a 2 com o Atlético Mineiro
e chegou aos 16 pontos 

— o

mesmodo tricolor,que tem sal-

do de gols menor e por isso ago-

ra está em 22° lugar. O Bragan-

tino assumiu a 21a posição. Pior:

perde por
o Criciúma, 23°, derrotou o

Goiás por 3 a 0 e chegou aos 14

pontos. O lanterna Bahia — 13

pontos 
—nào jogou.

O Fluminense se aproveitava

dos contra-ataques e fez um

bom primeiro tempo. Aos
23min, Valdeir marcou I a ü.

Logo no início do segundo tem-

po. aos 2min, o Grêmio empa-

tou: Luís Carlos Goiano de ca-

beca. Zé Alcino, também de ca-

beca, fez 2 a 1, aos 8min. O
terceiro foi de pênalti, aos

20min, marcado por Dinho,

após a bola bater na mão de

Lima. Sete minutos depois, Zé

Alcino aumentou para 4 ai.

Paulo Roberto definiu o placar
aos 42min, de falta.' t .

Fluminense: Leo; Paulo Ro-

berto, César, Lima e Jorge Luís

(Amarildo); Cadu, Charles, Hu-

go (Uidemar) e Rogerinho; Ba-

rata (Leonardo) e Valdeir. Téc-

nico: Mim. Grêmio: Danrley;

Marco Antônio (Saulo), Mauro

Galvão, Adilson e Roger (André
Silva); Luís Carlos Goiano, Di-

nho, Âíltòn e Emerson; Paulo

4a2
Nunes e Zé Alcino (Negreti).
Técnico: Luís Felipe. Árbitro:

Sidrack Marinho. Gols: Valdeir

aos 23min do primeiro tempo.

No segundo tempo, Luís Carlos

Goiano aos 2min, Zé Alcino aos

8min, Dinho aos 20min, Zé Al-

cino aos 27min e Paulo Roberto

aos 42min. Renda: R$ 95.456.

Público: 10.208.

Itália perde para a

Bósnia em Saravejo

KHHH QUB FALTAM

, 17/11 Flamenoo
20/11 Juventude
24/11 Vitorie

larantalraa
Manuel Barredt.

SARAJEVO — A Seleção Itália-

na, vice-campcã mundial, sofreu

um novo vexame, ao ser derrotada

ontem em Sarajeyo, por 2 a 1, pela
Bósnia-Herzegovina. Foi a primei-
ra partida realizada na cidade de-

pois da Guerra Civil que dividiu a

Iugoslávia, entre 91 e 95. O jogo,
amistoso, foi presenciado por 45

mil pessoas, e realizou-se no Está-

dio Kosevo.

O atacante Hasan Salihamidzic,

que atua no Hamburgo, da Alemã-

nha, abriu o placar aos 1 lmin. Os

italianos empataram no minuto se-

guinte, através de Enrico Chiesa,

mas Elvir Bolic, jogador do Fener-

bahce, da Turquia, fez o segundo

gol da Bósnia, aos 43min.

No segundo tempo, a Itália, jo-

gando um futebol pouco conviçi-

cente, nào conseguiu reagir. A festa

foi um sucesso, embora a Bósnia

continue impedida de realizar suas

partidas pelas eliminatórias euro-

péias da Copa-98 em seu território.

Saravejo —AP

Campeonato Brasileiro
CLASSIFICAÇÃO

-:

Wl J | V | E I 1 IIPI1C

1* Palmeira»

2- Álléticr>PR

6- Atlético-MO

•**¦ 
Sport

B* Portuguesa

- 9- Vitória

Corinthians

11- Goiás

12- Internacional

37 19 10

36 19 11

36 18 11

35 18 10.

34 19 10

33 19 10

31 19 9

30 19 9

28 19 8

28 18

14- Sào Paulo

15- vasco

Juventude

17- 23 19 6

21 19 6

19- Corltlba

20- Santos

.21- Braganlino

Fluminen»

23- Crlclú

24- Bahia

Domtafo

D Fluminense 0x2 Paraná

Q Botafogo 1x2 Vasco

D São Paulo 5x3 Criciúma

G Bahia 1 x 3 Portuguesa

D Santos 2x2 Bragantino

G Guarani 0x2 Grêmio

Q Coritiba 0 x 1 Goiás

Q Internacional 0x2 Atlético-PR

G Palmeiras 1 x 0 Flamengo

G Cruzeiro 2 x 1 Atletlco-MQ

D Sport3x2 Vitoria

G Paraná 1 x 1 Botalogo

Q Grêmio 4x2 Fluminense

G Flamengo 2x1 Sport

G Portuguesa 1 x 0 Palmeiras

G Juventude 2 x 2 São Paulo

G Bragantino 2x2 Atlético-MG

G Criciúma 3 «0 Goiás

G Atlétlco-PBOxOOuaranl

jom «filmo*-224

To_U»tc*-598

MMa*goto-2,66

Maftor ataquo — Grêmio, 37

gols em 18 partidas

Pior ataqm — Bahia, 16 gols

em 18 partidas

IMhor dafosa — Guarani, 13

gols em 18 partidas

Mor dofoaa — Fluminense, 43

gols em 18 partidas

M-Orpúbfeo- 87.649 pagantes

(Cruzeiro 2 xl AtléticoWG)

Maior ronda - RS 744.989,00

(Cruzeiro 2 k 1 Atlético-MG)

Monor público — 394 pagantes

(Bragantino 0 x 1 Vitória)

Monor ronda - RS 3.815,00

(Bragantino 1 x 0 Paraná)

Maior goleada - Sport 6 x 0

Fluminense, em Recite

PRÓXIMOS JOGOS

Q Vasco x Santo»
Sâo Januário — 21h15

G Corltlba x Flamengo

Couto Pereira— 18h30 (TV)

G Criciúma x Palmeiras

HerlbertoHulse — 16h30

G Fluminense x Atléticò-PR

Laranjeiras — 17h

G Botafogo x Cruzeiro
Caio Martins—17h

G Atlétlco-MG x Vasco

Mlnelrâo — 1Bh

Q Sport x Corinthians

Ilha do Retiro - 17h

G Sâo Paulo x Grêmio

Morumbi- Uh

G Guarani x Portuguesa

Brinco de Ouro — 17h

G Santos x Vitória
Iblrapuera —17h

G Bahia x Bragantino
Fonte Nova— 17h

G Internacional % Paraná

Beira-Rlo —17h

Q Goiás x Juventude

Serra Dourada — 18h

Obet Locais • horários doa |o-

go» do (im da semana depen-

dam da confirmação

ARTILHEIROS

ia aou - Túiio mmm); Pauio

Nunes (Manto)
OU - Renaldo (fttMtoa MO)

IO OOU - Ozèas e Paulo Rink (MM»

oa-PBl. Palhinha (CnuOre). Ailton

mal): Djalminha (Mmkw); Luis

Multar (BMft)

aOOU~Mabilia(OrisMaaa|: Leandro

raaolml); Edmundo (Vasca)

a OOU-Kelly (a-aaaea-io); Agnaldo

[VMrto)
T OOU - Euler (MWce HO), Bebeto

(Flanasai»), Rincòn e Luizfio (I

ras); Muller (ato tanto)

0 OOU - Pachequinno (CerMfea). Zé

Alonso (Ortato); Fernando

to); Rodrigo (toatofueea)

a OOU - Luis Carlos IMMttoa-M).

Paulinho (Cretetre), Oill (Oeata); Gilson

(toaranl). Marquinhos I Jweartvto). Zl-

nho (tortufveea). Juninho |1"

REGULAMENTO

O Campeonato Brasileiro (Serie Al

terá quatro (ases. Na primeira, em

andamento, os 24 clubes — os dois

últimos colocados caem para a se-

gunda divisão — |ogsm entre si em
turno único, num total de 23 rodadas,

passando para as quartasdelinal
(segunda lase) os oito clubes que ob-

tiverem o maior númoro de pontos

ganhos Em caso de Igualdade nos

pontos, o desempate sorà leito pelos
seguintes crrtôrios 1 — maior númo-

ro de vitórias, 2 — melhor saldo do

gols; 3 —¦ maior numoro de gols mar-

cados; 4 — conlronto direto entre os

clubes; 5 — sorteio

í

Casiraglii divide com o goleiro Dedic na frustrante exibição italiana'

Achei! Achei! Ache
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¦ Para diretoria,
venda de Bebeto foi
transação lucrativa

tUIZ AUGUSTO NUNES

Não importam os argumentos

que a diretoria do Flamengo tente

utilizar. O presidente Kleber Leite,

qúe quando radialista criticou vio-

lentamente o então presidente Gil-

berto Cardoso Filho por ter permi-
tido que o mesmo jogador fosse

parar no Vasco em 89, pode ter

incluído um capítulo também desa-

gradável na história de sua ainda

confusa passagem pela clube: o de

ter também vendido Bebeto, numa

transação que não agradou a torci-

da. Afinal, quatro meses depois de

ter repatriado o craque para o fute-

boi brasileiro, Kleber negocia-o de

volta para a Espanha, sem que toda

a bagagem da família do jogador
tivesse sequer chegado ao Rio.

A venda de Bebeto transfor-

mou-se, para Kleber, num negócio

difícil de explicar, inclusive pela
não escalação do jogador na parti-
da importantíssima de ontem, con-

tra o Sport, na qual estava em jogo
o futuro do clube no Brasileiro.

Escalado até a véspera, Bebeto es-

teve ontem na concentração de Sào

Conrado apenas para se despedir

dos seus companheiros.
Na visão da diretoria do Fia-

mengo, a venda de Bebeto para o

Sevilla foi um negócio lucrativo pa-
ra o clube. Comprou-o por USS 2,5

milhões ao La Coruna e o vendeu

por USS 4 milhões, mais o passe do

meia Moacir. O vice-presidente de

futebol, Plínio Serpa Pinto, por
exemplo, justifica com esse argu-

mento a transação. 
"Comercial-

mente, foLum grande negócio. Tan-

to para o Flamengo como para o

jogador, que volta para a Espanha

para ganhar salários que não con-

seguiria receber no futebol brasilei-

ro", disse o dirigente no domingo,

em São Paulo, após o jogo do Fia-

mengo contra o Palmeiras.

. O presidente Kleber Leite, além

da necessidade de fazer dinheiro —

jargão que costuma sempre utilizar
—, tentou empurrar para o jogador
e sua família a palavra final para
um negócio que de parte do Fia-

mengo já estava decidido. 
"Decidi-

do coisa nenhuma. O Bebeto só vai

embobra se quiser", insistiu Kleber

de expl
': 
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Bebeto afirma que a diretoria do Flamengo o vendeu e Usou argumentos para não ficar mal com a torcida

Leite nos í

Desta vez, apesar do pouco tem-

po que o jogador estava no Fia-

mengo, Kleber não mostrou a mes-

ma disposição de não negociar Be-

beto, como fez com Sávio nas di-

versas ofertas que recebeu — uma

delas de USS 14 milhões, conforme

ó veiculado pela imprensa. Ao con-

trário, com Bebeto Kleber se com-

portou de maneira dura, chegou a

ser deselegante. 
"O 

Bebeto está se

queixando de que quero vendê-lo?

Ele não tem de reclamar de nada.

Recebe um bom salário e em dia.

Quem tem de reclamar é menino de

rua", disse Kleber, sexta-feira pas-
sada, na Gávea.

Kleber Leite recorre a dois argu-

mentos para justificar a venda de

Bebeto. No primeiro, atribui à von-

tade de Denise em voltar para a

Espanha sua decisão de negociar o

atacante. Denise rebate essa expli-

cação. 
"Não 

queria é voltar para o

Brasil. Estávamos muito bem em

La Comia, onde o Bebeto era mui-

to querido. Mas aceitei a decisão

dele era vir para o Flamengo e logi-

camente não queria regressar para
a Espanha em tão pouco tempo.

Não tem sentido", diz Densie.

Bebeto não estava satisfeito, se

arrependeu de ter voltado para o

Flamengo, quis ir embora e por isso

o clube o vendeu. Este é o outro

argumento apresentado por Kleber

Leite. Ai quem contesta é Bebeto.
"Como arrependido, se preferi vol-

tar para o Flamengo recusando

propostas muito melhores? A dire-

toria me vendeu e agora diz isso

porque não quer ficar mal com a

torcida", explica o atacante.
¦ Mais negócios—Kleber che-

gou a alegar que venderia Bebeto

para fazer dinheiro e pagar salários

atrasados. Mas mudou também a

esse respeito. Com o dinheiro da ven-

da do passe de Bebeto, o Flamengo

pensa em contratar o ex-rubro-negro

Zinho e César Sampaio, que atuam

hoje no Yokohama Flügels, do Ja-

pão.
Outro recém-chegado que já es-

taria também arrumando as malas

para deixar a Gávea é o zagueiro

Júnior Baianoo. Na semana passa-
da, a diretoria do Flamengo rece-

beu oferta de RS 1,5 milhão pelo

passe do zagueiro. O clube quer
trocar Júnior Baiano pelo cabeça-

de-área Leandro, do Palmeiras.

¦Va

O radia-
lista Kleber
Leite nunca
se confor-
mou com a
ida de Bebe- 
to para o
Vasco, em 1989. Na época já um

empresário bem-sucedido na área

de marketing, Kleber manifestou
sua contrariedade ao ser provoca-
do por Eurico Miranda, então du-

z blê de vice-presidente de futebol

Os desencontros entre craque e presidente
ím^m licenciado do Vasco e diretor de dia antes de os dirigentes do Vas- presidente de futebol George He- sua mulher, I

Seleções da CBF, num vôo entre

Rio e Caracas, onde a Seleção
• Brasileira iria enfrentar a Vene-

zuela pelas eliminatórias da Copa
da Itália. 

"Um 
dia eu ainda vou

dar o troco nesse Eurico. Vou

trazer o Bebeto de volta para o

Flamengo", disse Kleber, inco-

modado em seu assento.

Tamanha revolta não era sem

motivo. Afinal, na noite daquele
fatídico 26 de julho de 1989, um

co depositarem na Federação o
cheque de NCzS 6.528.01, (USS
2,7 milhões) para a compra do

passe de Bebeto, Kleber foi dos
mais empenhados em demover o
craque a trocar a Gávea por São
Januário. A simples descoberta de

que o clube que depositaria o di-

nheiro estipulado pelo passe seria

o Vasco deixou o radialista trans-

tornado, a ponto de ele largar seu

negócios, invadira sala.do vice-

lal para assumir o comando das

negociações com Bebeto.

Negociante hábil, eficiente nos

discursos, Kleber começou sua

participação: na empreitada criti-

cando os equívocos da diretoria

da época na condução da renova-

çâo do contrato do jogador. De-

pois; pegou o telefone e falou di-

retamente com Bebeto, que estava

concentrado com a Seleção Brasi-

ièira ha Granja Comary, e com

:r, Denise, que, grávida
do segundo filho do casal, res-

guardava-se na residência da so-

gra, na Barra da Tijuca.

Um esforço em vão e um equí-

voco só corrigido sete anos mais

quando o mesmo Kleber Leite es-

tava na presidência. O mesmo

Kleber Leite que repete os equí-

vocos que provocaram sua revolta

contra seus antecessores no car-

go-

Tudo ou nada para 6 Vasco
A fase anda tão ruim para o

futebol do Rio, que a nova esperan-

ça do Vasco — time com mais

chances, ainda que remotas, de

classificação —, o atacante Celso,

contratado ao América Mineiro,

sentiu a coxa e foi vetado para o

jogo desta noite (21hl5), em São

Januário, contra o Santos. Mesmo

sem o reforço, o Vasco tem que

partir com tudo para vencer o jogo,'porque 
somente vencendo todos os ¦

jogos que lhe restam pode conti-

nuar a sonhar.

Lopes contava tanto com Celso

qUe não conseguiu definir o ataque

do Vasco. No treino de ontem,

após a saída de Celso, deu o colete

dè titular a Macedo—que deve ser

o escolhido —, mas ainda pensa
também em Pedro Renato ou Ra*

nieli. Edmundo lamentou a ausên-
'cia 

de Celso, a quem conhece desde

ps tempos de júnior do Vasco.

Maracanã — Agora não

adianta mais Edmundo pedir. O
vice de futebol Eurico Miranda de-

cidiu que não joga mais no Mara-

cana enquanto Raul Raposo estiver

à frente da Suderj. O problema co-

meçou porque, com o enorme pre-

juízo no jogo entre Vasco e Coriti-
.fvi i «ntiHriHe cnhrou uma càticüo
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(garantia) de RS 40 mil para o jogo
entre Vasco e Independiente de
Santa Fé. Eurico não concordou,
mas a CBF interveio e pagou. A

Suderj voltou a cobrar a caução

para o jogo de hoje e o Vasco vol-

tou a se recusar.
"Nem 

que o Vasco se classifique
eu volto ao Maracanã. E a final da
Conmebol também vai ser em São
Januário", disse Eurico.

VASCO SANTOS

Carlos Germano Edinho

Pimento) Vágner

Tinho Daniel

Joio Luis Sandro

Felipe Robert

Lulsinho Élder

Nelson Marcos Assunção

Juninho Carlinhos

Ramon Camanducata
Edmundo Jamelli

Macedo (Ranieli) Alessandra
Técnico Técnico

Antônio Lopes [ Orlsndo Lelé

locai: Sao Januário Horário 21M5. Juia Wilson

Souza Mendonça (PE). As rádios Tammo (900kiui.

Nacional (1i30Mu), Globo (1220khi). Tupi (12r*>hz)

e Troptcal-FM (104.5mtu) transmitem a partida
JOGO» ÜUE FALTAM

Data Adversário Local
Domingo Atlílico-MG Mlneirâo

17/11 Crlclúms Sâo Januário

20711 Bahia Fonte Nova

24/11 Guarani Sio Januário
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Negócio
¦ Para diretoria,
venda de Bebeto foi
transação lucrativa
LUIZ AUGUSTO NUNES

Não importam os argumentos

que a diretoria do Flamengo tente

utilizar. O presidente Kleber Leite,

que quando radialista criticou vio-

lentamente o entào presidente Gil-

perto Cardoso Filho por ter permi-
tido que Bebeto fosse parar no Vas-

co em 89, vai passar para a história

como o presidente que também

vendeu o atacante, num capítulo

desagradável na sua já confusa pas-
sagem pelo clube. Afinal, quatro
meses depois de ter repatriado o

craque para o futebol brasileiro,

Kleber manda-o de volta para a

Espanha, numa negociação feita de

inicio sem o conhecimento de Bebe-

to e que causou transtornos para
sua família.

;A venda de Bebeto transfot-

mòu-se, para Kleber, num negócio

difícil de explicar, inclusive pela
não escalação do jogador na parti-
da de ontem contra o Sport (o Fia-

rhengo venceu por 2 a 1), na qual
estava em jogo o futuro do clube no

Brasileiro. Escalado até a véspera,

Bebeto esteve ontem na concentra-

ção de São Conrado apenas para se

despedir dos companheiros.
>- Na visão da diretoria do Fia-

mengo, a cessão de Bebeto para o

Sevilla foi um negócio lucrativo pa-
ra o clube. Comprou-o por USS 2,5

milhões ao La Corona (dinheiro
repassado pela Umbro) e o vendeu

por USS 4 milhões, mais o passe do

meia Moacir. O vice-presidente de

futebol, Plínio Serpâ Pinto, por
exemplo, justifica com esse argu-

mento a transação. 
"Comercial-

mente, foi um grande negócio. Tan-

topara o Flamengo como para o

jogador, que volta para a Espanha

para ganhar salários que não con-

seguiria receber no futebol brasilei-

ro", disse o dirigente no domingo,

era São Paulo, após o jogo do Fia-

jrjengo contra o Palmeiras.

:* O presidente Kleber Leite, além

da necessidade de fazer dinheiro —

jargão que costuma sempre utilizar
—, tentou empurrar para o jogador
e sua família a palavra final para
um negócio que de parte do Fia-

mengo já estava decidido. 
"Decidi-

do coisa nenhuma. O Bebeto só vai

' 
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Bebeto afirma que d diretoria do Flainerigo o vendeu e usou argumentos para não ficar mal com a torcida

embora st quiser", insistiu Kleber
Leite nos últimos dias, transferindo
assim, para o jogador, a responsa-
bilidade pela negociação.

Desta vez, apesar do pouco tem-

po que o jogador estava no Fia-

mengo, Kleber não mostrou a mes-

ma disposição de não negociar Be-

beto, como fez com Sávio nas di-
versas ofertas que recebeu — uma

delas de USS 14 milhões. Ao con-

trário, com Bebeto, Kleber se com-

portou de maneira dura, chegou a

ser deselegante, 
"O Bebeto está se

queixando de que quero vendê-lo?

Ele não tem de reclamar de nada.

Recebe um bom salário e em dia.

Quem tem de reclamar é menino de

rua", disse Kleber, sexta-feira pas-
sada, na Gávea.

Kleber Leite recorre a dois argu-

mentos para justificar a venda de

Bebeto. No primeiro, atribui à von-

tade de Denise em voltar para a

Espanha sua decisão de negociar o

atacante. Denise rebate essa expli-

, cação. 
"Não 

queria é que voltar

. para o Brasil. Estávamos muito

bem em La Coruna, onde o Bebeto

era muito querido. Mas aceitei a

decisão dele em vir para o Flamen-

go e logicamente não queria regres-

sar para a Espanha em tão pouco
tempo", diz Denise.

Bebeto não estava satisfeito, se
arrependeu de ter voltado para o

Flamengo, quis ir embora e por isso

o clube o vendeu. Este é o outro

argumento de Kleber. Ai quem
contesta é Bebeto. 

"Como 
arrepen-

dido, se preferi voltar para o Fia-

mengo recusando propostas muito

melhores? A diretoria me vendeu e
agora diz isso porque não quer ficar

mal com a torcida", explica o ata-

cante.
Bebeto deve embarcar para Se-

vilha na segunda-feira. Depois de se

despedir ontem dos companheiros,

em São Conrado, Bebeto foi com

Denise a uma loja de decorações.

Antes de viajar, Denise quer deixar

sua casa com nova decoração. 
"A

gente vai estar sempre vindo ao Rio

visitar a família. Quero deixar mi-

nha casa arrumada", disse Denise.

Mais negócios — O Palmei-

ras ofereceu RS 1,5 milhão pelo

passe de Júnior Baiano. Mas o Fia-

mengo quer trocar o zagueiro por
. Leandro. O clube quer contratar o

I ex-rubro-negro Zinho e César Sam-

paio, que atuam no Yokohama

Flügels, do Japão.

Flamengo enfim consegue vencer
'•'-.', .¦¦•"'.' 

,.. ..... -V-^ Marcelo Theobeld /' '¦ _

O Flamengo enfim conseguiu

vencer com Júnior Baiano no time,

depois de seis partidas. Derrotou o

Sport por 2 a 1, ontem à noite, em

um Maracanã vazio — 1.748 pa-

gantes 
— e soma agora 26 pontos,

o que mantém o time com chances

matemáticas de classificação à se-

gunda fase do Brasileiro.
v Foi um jogo de baixo nível téc-
-nico. O Sport, que decidiu jogar

pelo empate, não ameaçou. Depois

de duas oportunidades desperdiça-

das, Marques, aos 47min do pri-
meiro tempo, aproveitando cruza-

mento de Jacozinho, fez o primeiro

gol da partida.
. Na etapa final, o Flamengo con-

tinuou mandando no jogo, e voltou

a perder boas chances de aumentar.
Aos 13min, Jacozinho chutou para
fora. Aos 40min, Fabiano cobrou

falta na trave. E, aos 45min, Caico

recebeu após boa jogada de Atírson

pela esquerda e marcou o segundo
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gol. No último minuto, Marcelo

descontou.

Flamengo: Zé Carlos, Fábio

Baiano, Júnior Baiano, Ronaldão e

Atirson; Pingo, Fabiano, William

(Gilberto) e Caico; Marques (Ira-
nildo)e Jacozinho (Aloísio). Têcni-

co: Joel Santana. Sport: Albérico,

Ednan, Nildo, Erlon e Dedé; Da-

rio, Rogério (Juninho), Leomar

(Marcelo) e Wallace; Luís Müller

(Marcào) e João Paulo. Técnico:

Hélio dos Anjos. Juiz: Luciano Al-

meida. Cartões amarelos: Atírson,

Ronaldão, Iranildo, Erlon, Dario e

Leomar. Renda: RS 17.840 Público:

1.748 pagantes. Gols: no primeiro
tempo, Marques aos 47min; no se-

gundo tempo, Caico aos 45min, e

Marcelo aos 48min.

JOOOSQUI FALTAM

17/11

20/11

24/11

Sport Maracanã

Conliba Couto Pereira

Flumlnanie Maracanã

Criciúma Herlcerto Muno

Bahia Gavaa

Vasco joga a sorte no Brasileiro
A fase anda tão ruim para o

futebol do Rio, que a nova esperan-

ç'â do Vasco — time com mais
chances, ainda que remotas, de

classificação —, o atacante Celso,
contratado ao América Mineiro,
sentiu a coxa e foi vetado para o

jogo desta noite (21hl5), em São
Januário, contra o Santos. Mesmo
sem o reforço, o Vasco tem que
partir com tudo para vencer o jogo,

porque somente vencendo todos os

jogos que lhe restam pode conti-

huar a sonhar. Celso não joga há

dois meses e só deve ter condições

para domingo, em Belo Horizonte,

cpntra o Atlético Mineiro.

?*- Lopes contava tanto com Celso

que não conseguiu definir o ataque
Ho Vnçor, Mo treino de ontem

após a saída de Celso, deu o colete
de titular a Macedo—que deve ser
o escolhido —, mas ainda pensa
também em Pedro Renato ou Ra-
nieli. Edmundo lamentou a ausên-

cia de Celso, a quem conhece desde
os tempos de júnior do Vasco. 

"Se- 
.

ria bom ter um atacante mais fixo
na área, porque estamos sentindo
falta de um maior senso de defini-

ção nas jogadas", comentou Ed-

mundo.

Uma das preocupações de Antô-

nio Lopes para esta noite é o deses-

pero do time em relação às chances

de classificação. 
"Seria 

até natural

que o time se lançasse todo à frente,

na busca de um gol que tranqüili-

zasse o time. Mas se isso ocorrer é

mni<; fnril levarmos o sol. Tomo»;

que partir para vencer, mas com
muita tranqüilidade e inteligência.
O bom é que o Santos pode ter o
mésmò problema", disse o treina-
dor.

Quem deu sorte com a contusão
de Celso é Macedo, que estava bar-

rado e pode ter hoje nova oportuni-
dade. Ele está irritado porque acha

que perdeu a posição por causa das

criticas dos companheiros, e está

seguro de que foi prejudicado pelo
esquema tático do Vasco. 

"A 
quês-

tão é que esperavam de mim umii

coisa que não sei fazer, ou seja, ser

o centroavante, fazer gols. Sou

ponta-direita que fecha para o

meio, preparo as jogadas para os

outros. Acabou sobrando pra
mim". Hisse Macedo.

Maracanã — Agora não
adianta mais Edmundo pedir. O
vicedeífutebol Eurico Miranda de-
cidiu que não joga mais no Mara-
cana enquanto Raul Raposo estiver
à frente da Suderj. O problema co-
meçou porque, com o enorme pré-
juízo no jogo entre Vasco e Coriti-
ba, a entidade cobrou uma caução

(garantia) de RS 40 mil para o jogo
entre Vasco e Independiente de
Santa Fé. Eurico nào concordou,
mas a CBF interveio e pagou. A

Suderj voltou a cobrar a caução

para o jogo de hoje e o Vasco vol-

tou a se recusar.
"Nem 

que o Vasco se classifique

eu volto ao Maracanã. E a final da

Conmebol também vai ser cm São

.liinunrin". disse Enrico.

*§«m
VASCO SANTOS

Carlos Germano Edinho
Pimenlol Vagner

Tinho Daniel
Joio Luís Sandra

Felipe Robert
Luisinho Êlder

Nelson Marcos Assunção
Juninho Cailinhos
Ramon Camanducaia

Edmundo Jamelll
Macedo (Ranieli) Alessandra

Técnico Técnico
AnlonioLopes Orlando Lelé

Local: Sio Januário Horário 21M5 Juli Wilson
Souza Mendonça (PE) As rádios Tamoio (90C.hu

Nacional (t130fchz). Globo (1»0khz), Tupi (1280tihz)
e Tropical-FM (104 Smhz) transmitem a partida

JOGOS QUE FALTAM
Data Adversário Local
Domingo Atlcnco-MG Mineirlo
17/11 Criciúma Saojanuano
20/11 Bahia Fonte Nova
24/11 Guarani São Januário

ícar
:!

-4
mnJÊÍJMÊÍ

12h00lyl*neheteEspof1ivs
1»00 Esporte Totol-aiM
12M6Citi.rU 9—car
13M5 Globo Esporte
181.30 Jornal Açio ESPN Brasil

PUTBBOL
13D00 Campeonato Argentino: Estudian-
tes x Rivsr Puta, VT - MM ¦»«
14MS Gols do Csmpeorialo Argentino—

1Sh00 Campeonato Brasileiro: Portu-

ouesa x Palmeiras, VT—flM li sal -

OOhOO Campeonato Argentino: River Pia-;
texColón.vT-MWIraaa

VARIBDADU
09h30 Automobilismo: Fiai Uno Novatos .

17h00 Automobilismo: Nascar - BtfMI'
¦rata
18h00 Vôlei feminino: Campeonato Pau-
lista, final, BCN/Osaseo x JC Amaral/Ro-
era,vT-»»or»»
19h30 Triz: esportes radicais — MM
¦rasai
20h30 Vôlei masculino: Campeonato Ita-'
liano, Alpitour Cuneo x Montechiari —

201)30Esporte Real- .
211)10 Basquetemania—•
22h30 Por dentro do basquete -1

BaTMl

23DO0 Limite, o melhor do automobilis-
mo-nPNIraaa

|ffl

T>üxud*\
O GOURMET

RESTAURANTE

MOCAMBO

Grelhados a Fruto» de Ébr

2* ANOS VÊ TRADIÇÃO
MXTASaté22h*(

an . 
'tv. ™ 
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AdtyFtoro»eosstwl
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|Rua Teotônk) Regadas,34 Tjj\
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REtTAuNANTi mmmmwiWÊÊi

mtipoi**mBkvt*mmMumi'
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Rua do Ouvidor, 45-g222-2337

sçsasarf
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Serviço de butfetimemoeiKUmo 
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!l Mando Guanabara, 24 * moIo

?|t\ sôpem >

USTAUIAI1TC NATIMAL

E SUMO BAR

Rua Joaquim SHn, 130 \~namàk\
Lapa .raís.: 221-3280 ggj

232-047$ jjgBBl

CHURRASCARIA

.s?s
p\ RODÍZIO

R518.00

De 3T a Domingo ds
11:30 èm23:30h

Estdo Galeão, 2889

Ilha do Governador
©393-3688/ 393-0900

PARAAküHÒIA*
«221-8839 *
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Demolição de fronteiras estéticas
TÂRIK DE SOUZA

• De João Pernambuco a Sivuca,

de Luperce Miranda a Canhoto da

Paraiba, o choro carioca sempre

teve algum sotaque nordestino. Em

O melhor do chorinho ao vivo

(CID), o carioquíssimo Época da

Ouro, fundado pelo ás do pedaço
Jacob do Bandolim encontra o

baiano Armandinho, da dinastia

do trio elétrico fundador, o de Do-'

dô e Osmar. O Época, que em 1968

promoveu uma ponte com a bossa

nova, terçando acordes com o

Zimbo Trio no show estrelado por
Elizeth Cardoso, agora faz a tra-

vessia para a folia baiana. Antes,

um de seus pilares, o violonista sete

cordas Horondino Silva, o Dino,

duetou em disco com um sete cor-

das da nova geração, Raphael Ra-

belló. Na nova ponte, quem cruza

a fronteira é Armandinho, já que o

repertório privilegia o cardápio

normalmente servido pelo Época.

Com exceção do Tom Jobim de

Samba do avião — solado no ban-

dolim por Armandinho numa re-

construção que desemboca em lon-

ga jam solitária com crescendos e

diminuendos — dominam a seleção

os mestres Jacob do Bandolim, Pi-

xinguinha, Waldir Azevedo e Er-

nesto Nazareth.

Dentro dessas quatro linhas —

do choro primai (produto da misci-

genação de importados como pol-
ca e habanera) ao consolidado —

as faixas velozes, com bordado in-

trincado que permite efusões de

D Carne de Sol, na Rua Ipiranga 54

(Laranjeiras)—ás terças-feiras

D Bip-bip, na Rua Almirante Gonçalves
50, loja B, (Copacabana) — ás
terças-feiras

D Arco da Velha, na Praça Cardeal
Câmara 132 (Lapa) — às quartas-feiras

D Confeitaria Colombo, na Rua

Gonçalves Dias 32 (Centro) —

quintas-feiras a partir das 16h30

D Casa da Mãe Joana, na Rua São

¦J,I..HII.ÍI'li.l
Cristóvão 53 (Sào Cristóvão)—aos
sábados

D Sobrenatural, na Rua Almirante
Alexandrino 432 (Santa Tereza)—aos

D Grêmio Recreativo Pau-Ferro, na
Rua Honório de Almeida (Irajá) —

domingos a partir das 12h
D Café e Bar Orquídea, na Rua Mem de
Sá 8 (Niterói) — aos domingos
Revista Roda de Choro:

D Nas lojas da Livraria Dazibao, a R$

4,00. Assinaturas: L&L Propaganda e
Representações (Rua Ortiz Monteiro,
276/101-C, CEP: 22.245-100, RJ).

CDirecte-baçadM:

. D Orquestra Pixinguinha

D Desde que o choro é choro, Henrique
Cazes & Família Violão

D Biscuit, Conversa de Cordas

D Receita de samba, Nó em pingo
D'água (relançamento)
D Época de Ouro e Armandinho

'¦': ":.Z:'Z. "

O chorinho
entra na roda
Com novas gerações

defase0fnüsicose

Mç(mientoúe discos

e revista, o choro se

renova e volta a dar o

tom na noite carioca
Arthur Cavalieri

¦SrJB ________-'-í^_i________a_l__l

SR í 00\\ {'.-'.Sm _HB_ "**'£____ __¦iÇ ^QB ¦Ht—f'' 'bJ^___B-

O Nó em Pingo D'Água abre ciclo no Aterro

¦ r

virtuosismo, predominam sobre o

choro mais manemolente e seres-

teiro, com exceção da faixa de

abertura, o clássico Lamentos (Pi-
xinguinha/Vinicius de Moraes).

Uma aproximação com a semânti-

ca do trio elétrico, baseado no céle-

re contraponto do frevo pernam-
bucario, cai no passo da faixa se-

guinte, Sai do caminho (Jacob).
Outra fúria dançante, Siri tá no

pau (Miguel Vasconcellos), possi-
bilita trínados e breques de bando-

lim, enquanto Czardas (Monti)
transporta o Sovaco de Cobra para
a Praça Vermelha via Praça Castro

Alves. Barracão (Luis Antônio/

Oldemar Magalhães) evoca com

novas tintas o encontro Época/

Zimbo. E o épico Noites cariocas

promove uma conversa de cordas

entre Armandinho, Dino e Ronal-

do (bandolim do Época) numa

simbólica demolição de fronteiras

estéticas e etárias. (Cotaçio: * • *)

** bem ##* 4Um* **## eioetonle

A porção mais
chique da
alma carioca
HENRIQUE CAZES»

O Rio de Janeiro, em meados do século

passado, era conhecido como cidade dos pia-
nos. Dos salões da alta burguesia até as salas de

visita da classe média recém surgida, eram toca-

das ao piano as polcas, schottische, mazurcas,

valsas e outras danças européias. Ao adaptar de

ouvido estes gêneros, os músicos populares,

quase sempre negros ou mestiços foram, sem

sentir, acrescentando o sentimental sotaque

português e introduzindo o lado lúdico comum

à música de influência africana. Assim nasceu
um jeito choroso de tocar, que teve em Joaquim

Callado seu primeiro expoente. A ele se segui-

ram outros flautistas como Viriato, Luizinho e

Patápio Silva.
A meu ver o que fez desta música algo tão

especialmente rico foi o trabalho de excelentes

compositores como Ernesto Nazareth e Ana-

cleto de Medeiros, que abriram o caminho para

que, na década de 10, pelas mãos do gênio
Pixinguinha, o choro ganhasse uma forma mu-

sical definida.
Daí vieram Jacob do Bandolim, Luis Ameri-

cano, Garoto, Radamés Gnataíli e muitos,

muitos outros. Da desordem bem humorada

dos Oito Batutas à sutiliza da Camerata Cario-

ca e a modernidade quase pop do Nó em Pingo

Dágua, foi se desenhando uma cadeia evoluti-

va da qual tenho profundo orgulho de partici-

par.
O centenário de Pixinguinha é um grande

momento para, com um mínimo de apoio, tirar

do gueto esta porção mais chique da alma

carioca e tornar o choro uma atração tão asso-

ciada ao Rio quanto o Corcovado e o Pão de

Açúcar. Algo como o jazz e New Orleans. Será

que estou sonhando?

' Henrique Cazes è nu. ico, arranjado, e produtor de discos

EDMUNDO BARREIROS
*^ .-. • s vésperas do centenário de Pi-

È 

xinguinha (1897-1973), que será

comemorado em 23 de abril de

1997, o Rio vive um reencontro

com o choro. Uma música híbri-

da, surgida no final do século

passado, que ganhou contornos

definitivos nas mãos do compo-

sitor, saxofonista, regente, cantor e arranjador

Alfredo da Rocha Vianna, que se escondia

atrás do ilustre pseudônimo. Hoje, diversos

grupos dedicam-se não apenas à preservação
do gênero como á sua modernização e divulga-

ção, com a inclusão de novos instrumentos, a

adesão de compositores, o lançamento de CDs

de qualidade e a publicação de uma revista

especializada. 
"O 

público está mudando. Cada

vez mais gente jovem tem ido nos assistir",

comemora Rodrigo Lessa, bandolim e violão

de aço do grupo Nó em Pingo D'Água.

Quase diariamente rodas de choro informais

animam as noitadas dos clubes, bares e restau-

rantes da Zona Norte á Zona Sul (leia abaixo).

Não faltam, também, projetos populares como

o Choro Na Praça, organizado pela prefeitura e

pela Escola de Música da UFRJ, e temporadas

formais, como a que o grupo Nó em Pingo

D'Água inicia hoje, no Night Rio's, no Aterro,

com convidados. 
"A 

popularidade aumenta

quando existem formatos diferentes — da mú-

sica cameristica para salas de concerto ás rodas

com Zé da Velha, que está no limite entre o

choro e a gafieira. Com isso, o choro perdeu
sua fisionomia carrancuda", diz o cavaquinista,

arranjador e produtor Henrique Cazes, que
escreve um livro sobre a história do choro e

acaba de lançar o disco Orquestra Pixinguinha,

no qual interpreta arranjos do mestre (leia ao

lado matéria de Cazes).

Desde os anos 70 o choro não vivia um

momento tão popular e criativo. Um boom que
começou nas rodas do Sovaco de Cobra, no

final dos anos 60, e explodiu em 1973 com ò

encontro em disco do tradicional grupo Época

de Ouro com Paulinho da Viola. 
"Depois 

disso

criamos o Clube do Choro. Foi um movimento

grande e o chorinho passou a ser noticia. Quan-
do a música está no auge muita gente quer ver,

mesmo sem entender", afirma Jorginho do

Pandeiro, titular do Época de Ouro e pai de

Celsinho Silva, percussionista do Nó em Pingo

D'Água.
A ligação familiar foi a tradicional responsa-

vel pela renovação dos quadros do chorinho.

Em bares e casas de vizinhos no subúrbio mui-

tos garotos se apaixonaram pela música duran-

te anos. A mudança de costumes dos cariocas

não chegou a destruir essa estrutura. Mas hoje

a maioria dos jovens chorões não sai desses

encontros informais, e sim de escolas de músi-

ca. 
"Comecei a me interessar vendo uma turma

de músicos da Zona Sul que tocava em bares.

Entrei, depois, para a faculdade de música e

com colegas formamos o Água de Moringa, em

1989", diz Jayme Vignoli, cavaquinista do

Água, que entra em estúdio em janeiro para

gravar o segundo álbum.

Desde o final do ano passado esse movimeri-

to de renovação do choro ganhou uma publica-

ção própria para resgatar a tradição e apresen-

tar as novas tendências do gênero. A revista

Roda de choro chega esta semana ao terceiro

número com assinantes no Amazonas, Rio

Grande do Sul, Estados Unidos e França.
"Quando decidimos fazer a revista, entramos

em contato com clubes de choro do pais inteiro

e todos se empolgaram. Mesmo assim a respos-

ta nos surpreendeu. Hoje temos 600 assinan-

tes", comemora o editor Rodrigo Ferrari.

Juntando-se a iniciativa dos músicos a proje-
tos oficiais que já estão comemorando o cente-

nário de Pixinguinha, os cariocas hoje podem se

encontrar, sem grandes problemas, com uma

das músicas mais ricas e sofisticadas criadas no

Brasil. 
"Os 

garotos fazem choro com uma con-

cepção de hoje. Mas, para isso, tem que ser

bom músico. O choro é uma espécie de prova

para o instrumentista. Para tocar coisas como

Um a zero, de Pixinguinha, é necessário estu-

dar", diz o compositor e produtor Rildo Hora,

que está ensaiando o Um a zero para não fazer

feio hoje, quando estiver acompanhando o Nó

em Pingo D'Água. Ele é o primeiro convidado

de uma série que conta com Guinga, Leila

Pinheiro, Época de Ouro e Paulinho da Viola e

que todas as quintas-feiras ocupa o palco do

Night Rio's, no projeto Receita Carioca.
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Gargalo

preocupa
o cinema
NAYSE LÓPEZ

No primeiro fim de semana em

cartaz, o premiado Quem matou Pi-

xote?, de José Joffily, premiado no

Festival de Gramado este ano, não
chegou aos dez mil espectadores.
Recebido com ótimas críticas e de-
zenas de cópias em cinemas de

grande público, o filme, no entanto,

passa agora para apenas duas có-

pias no Rio. Como Tieta, de Caca

Diegues, a performance deixa a de-
' sejar. O renascimento do cinema

\ brasileiro vai bem, obrigado, mas o

í futuro é branco como uma tela va-
• zia. Com dezenas de produções em
' andamento, o gargalo está cada vez
¦ mais estreito: há espaço para a exi-

< bicão do cinema nacional?
' A questão é multifacetada e esta

) semana voltou à baila com as de-' 
clarações do ministro da Cultura:

« Francisco Weffort sobre a necessi-
' dade de reserva de mercado para a

\ cultura brasileira e a partir do do-
: cumento enviado ao governo pela
' classe cinematográfica durante o
' 

Festival de Brasília, encerrado se-
', 

gunda-feira. Segundo o abaixo-as-
'< sinado, informalmente conhecido
' como movimento dos sem-tela, o
' 

mercado, se estabilizado e viabiliza-

/ do em termos de exibição, poderá
' movimentar cerca de USS SOO mi-

í lhões.
] 

"Quando estreei Veja esta can-
i ção, o filme era a segunda maior

J bilheteria de um shopping com
' 

quatro cinemas e, mesmo assim, foi

[ tirado de cartaz. Não é uma quês-' 
tão apenas de público", diz Caca

I Diegues. Felizmente, há sucessos
': 

como O quatrilho para dar esperan-
1 ça de bilheterias mais robustas. O

\ diretor do filme, Fábio Barreto,
- 

participou terça-feira, bravamente,
de um brinde ao cinema brasileiro

ao lado do próprio Caca numa cena

do longa For ali—O trampolim da
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Distribuição e
exibição geram
debate em'set'de
filmagem no Rio

ChudiaBÒtelho (acima, ao centro;, Fábio Barreto fã esq.

<? Caca Diegues durante as filmagens de For ali, no Rio

vitória, de Luiz Carlos Lacerda e

Buza Ferraz (leia ao lado).
"Não adianta impor regras ao

mercado, porque isso causaria de

imediato uma reação negativa. O

que poderia resolver é um debate

entre as partes interessadas, para

que se encontrasse um modelo de

cinema brasileiro viável", opina

Morris Gilbert Israel, assessor júri-
dico responsável pela ponte entre

diversas produções 
— incluindo

Quem matou Pbotè?,Tleta e For ali
— com a Columbia Pictures do

Brasil, principal investidora em oito

produções este ano. 
"A exibição é a

chave do problema, porque dinhei-
ro disponível para a captação exljk

te, só que não é possível fazer filmei

sem pensar no mercado", ensina o
advogado.

Buza Ferraz, que estréia como
diretor nas telas em For ali, reco-
nhece que no meio da correria das
filmagens ás vezes dá medo pensar
na bilheteria. "Distribuição e exibi-

ção são o nó do problema e isso
não é uma discussão sobre a quali-
dade dos filmes, mas sobre o pro-
cesso mesmo", avalia. 

"Nos Esta-
dos Unidos eles criaram a Lei anti-
dumping para consolidar sua indús-
tria. Nâo é uma boa solução, mas

pelo menos impediria que os exibi-
dores comprassem filmes estrangei-
ros baratos e exibissem em lugar de
uma produção nacional que os
obrigaria a repassar metade da bi-

: lll«teria,^ diz Caca Diegues.

Um baile
no Jardim
Botânico

À noite, o Jardim Botânico é

um grande silêncio, cortado ape-

nas pelos grilos e, nesta época,

também por muitos sapos. Menos

ultimamente, quando dois de seus

galpões, no meio das árvores, fo-

ram invadidos por soldados ame-

ricanos. É mesmo um pouco es-

tranho ver vários deles cercados
de mocinhas em vestidos vaporo-
sos andando em arrulhos, como

na época da guerra, mas a equipe

do filme For ali— O trampolim da
vitória já está acostumada.

Nas filmagens de terça-feira,
os diretores Luiz Carlos Lacerda e

Buza Ferraz fizeram uma horne-

nagem ao renascimento do cine-

ma brasileiro incluindo, numa ce-

na de brinde, os cineastas Fábio

Barreto (O quatrilho) e Caca Die-

gues (Tieta). Hoje, Carla Camu-

rati (Carlota Joaquina) e Norma
Bengell (O Guarani) registram
suas participações numa cena de

baile. 
"Estamos fazendo um agra-

decimento/homenagem aos dire-

tores do renascimento do cine-

ma", explicou Lacerda, que co-

meçou a carreira como assistente
de Nelson Pereira dos Santos, que
também fez uma participação
ilustre no filme como um oficial

americano.
Na cena rodada há dois dias, o

ator Nildo Parente aparece como
o mestre de cerimônias do United
States Officers, ou USO, como
eram chamados os clubes das ba-

ses americanas. 
"Eu era criança

em Fortaleza na época da 2*

Guerra e lá havia uma base igual

à de Natal. A gente via filmes sem

legenda, ficava na praia pára ver

os shows por cima do muro e

chamava as meninas da cidade

que saiam com os americanos de

coça-colas", lembra o ator.

' 
Ambientado na Natal dos anos.

40, a «constituição de época -j a

cargo do diretor de arte Alexan-
dre Meyer, dos figurinistas Marí-

lia Carneiro e Reinaldo Elias e;do

músico David Tygel e com pes-

quisa de Dora Silveira — é feita

com rigor. No mesmo set ond£ é

filmado o clube dos oficiais, |há
um empório de produtos america-

nos, com enlatados cujos rótulos

foram feitos por computador a

partir de anúncios de revista dos

anos 40. "Este 
galpão é idêntico

aos que existiam nas bases am^ri-

canas", festeja Lacerda. i

As filmagens devem estar cón-

cluídas no fim deste mês e, com

um elenco de estrelas que inclui

José Wilker, Betty Faria, Ney (.a-
torraca, Paulo Gorgulho, Marce-

lia Cartaxo, Luiz Carlos Toúri-

nho e participações de Edson Ce-

lulari, Diogo Vilela, Bianca Byhg-

ton e outros, é uma produção de

Hélio Ferraz, Columbia Pictures,

Skylight e Bigdeni Filmes.
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Chiadeira
O senador José Eduardo

Andrade Vieira conseguiu
bons aliados ho embate do
Bamcrindus com o Banco
Central.

O governador Jaime Ler-
ner e toda a bancada do Pa-
raná compraram a briga e
vão ao presidente Fernando
Henrique dizer que a saida
oferecida pelo BC é na verda-
de uma encruzilhada.

Contato direto
O comandante Rolim —

TAM — não mudou seus há-
bitos depois do acidente com
o avião de sua companhia na

quinta-feira da semana pas-
sada.

Voou terça-feira de Sào
Paulo para Brasília e passou
o dia inteiro no balcào de sua
companhia fazendo check-in
de passageiros.

Poderoso
O deputado Luis Eduurdo

Magalhães está bem seguro
de seu caminho depois que
deixar a presidência da Câ-
mara em fevereiro.

Ministério? Só se for uma

pasta de tarefas — ser minis-
tro. por ser não é a dele.

E depois, o caminho natu-
ral é a disputa pelo governo
da Bahia daqui a um ano. .

Vida e arte
A peca A dama do cerrado,

que tem como matéria-prima
as fofocas e intrigas da capi-
tal federal, faz hoje no Teatro
do Leblon uma' sessão espe-
ciai só para os políticos;

Muitos deles, como o
deputado Miro Teixeira —

que é citado no texto ^-vYi-,

rão de Brasilia só para assis-
tir ao espetáculo.

De olho
: O deputado Fernando Gabeira pediu uma audiência pú- {
i blica para que a Telerj explique na Assembléia Legislativa do :

\ Rio de Janeiro como são feitos os sorteios dos telefones :
: celulares no estado. :
: Gabeira está estranhando o cancelamento pela compa- •
: nhia do sorteio de SS mil novas linhas, anunciado para esta •
: semana, com o argumento de que em nova data serão |
• distribuídas 300 mil. j

j Lançará também a idéia de se criar uma comissão de :
: usuários para fiscalizar todos os sorteios realizados pela :
: Telerj. i

'VivelaFrance'

Os apreciadores do Bcau-

jolais Nouvcau já podem co-
memorar: as primeiras garra-
fas da safra 96 desembarcam
no Brasil dia 21.

Pela primeira vez o vinho
será lançado para os consu-
midores brasileiros jio mes-
mo dia em que chega aos
mercados francês, japonês e
americano.

A seleção do Beaujolais
este ano foi difícil por causa
das chuvas que atormenta-
ram a França. Mas o funda-
dor do Club du Taste-vih,

François Dupois, que já pro-
vou a nova safra, dá seu pa-
recer: "O vinho é redondo,
vivo, de boa persistência, e
tem aroma de frutas verme-
lhas como groselha, framboe-
sa e até cassis."

Os restaurantes já estão se
mobilizando para comemo-
rar a rápida passagem do
Beaujolais Nouveau — 3 me-
ses. O Aspargus, no Centro,
faz dia 21 uma noite exclusi-
va para degustação — com
uma mesa de frios e música
francesa, claro.
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Ousadia c criatividade nu festa

do 4o Prêmio Rio Sul de Moda.
terça-feira, só mesmo a da dupla
de diretores Jorge Fernando c
Carlos Pazzeto (importado de
Suo Paulo). Os 1.500 convidados
do inundo da moda se saíram
bem conservadores nos modeli-
tos.

O convite pedia um «ugesti-
•o fashion para a noite, ma» a

maioria >—agmton resolveu nâo

arriscar muito, contentando-se

com o Indefectível pretiaho no*
tMMMMM t ttnHMM.

•M Lideravam o time das viú-
vas negras Liége Monteiro, de
terninho, Cristina Franco, com
saia pareô e sandalinhas de dedo
pretas, c Bcth Lago, que arrasou
em uma capa sobre um vestido
justinho c uma bolsa dourada
trançada que arrancou suspiros
da platéia feminina.

5* Tinia Alves com um mode-
lito decolado preto e branco mos-
tranéo que está com tado em ci-
ma; disputou centímetro por cen-
tímetro com as belas formas de
Elba Ramalho, que usava um ves-
tido dourado e preto longo com
uma fenda que deixava as coxas
livres, leves e soltas. Compktan-
do o visual da Leoa do Norte,
uma gota de cristal colada na
testa — uma coisa.

Jorge Salomão, logo na en-
trada, avisava animadíssimo aos
amigos que estavam todos con-
vidados para comemorar ali
mesmo seu aniversário de 50
anos. No meio da festa teve até
música de parabéns para ele —
incansável, Jorge.

Na onda fashion, Luís de Frei-

taa, de tonquioha vermelha de

crocM, trancinhas rastafári e um

temo preto com bolinhas colori-

das; Márcia Pinheiro atacou de

¦icrossaia curtíssima caqui e ca-'

ndsa de cobra. Se houvesse uma

brecha na passarela bem que da

poderia ter dado um bote e ataca-

do de modelo, de tio linda que

estava.

Emílio Santiago um charme,
de camisa xadrezinha c sapato
bicolor — clogiadissimo; Luis
Fernando Guimarães não ficou
atrás, camisa de malha colada
no corpo — estilo mundo mix;
Ney Matogrosso, low proflle co- ¦

mo sempre, também deu o ar da
graça — e que graça — mostran-
do bastante seus dentinhos sepa-
rados.

Beto Simas perdeu o primeiro
lugar no ranking dos suspiros fe-

mininos, que se voltaram para
Mário Gamero — estonteante.

Cristina Franco tentou passar
despercebida; sentada na primei-
ra fila, só tirou os óculos escuros
para ver melhor uma gracinha
minimodclo que desfilou sozinha
representando a moda infantil.
Questão de segundos c lá cs-
lava ela novamente — quase
— incógnita.

Após a premiaçáo, o públi-
co lotou os bares recheados de

quitutes assinados por Monique
Benolid: desde o must patc de
foic gras com moino de amoras,

passando pelos damascos recbea-
dos com bric, simpáticos sandui-
chinhos com presunto parma e fo-
lhas a espetinbos de morango com
cbampignon. Tudo muito light,

para ninguém ficar arrasado após
ver as modelos magérrimas desfi-
lando.

Uma festa c tanto, bem ao
1 gosto dos convidados, que, ape-

sar de não terem se adequado ao
estilo fashion, se encaixaram fei-
to luva na proposta final da fes-
ta: se divertir.

Só faltou o brilho dos olhos de Maria Lúcia Priolli—

e de seu colar, è claro — no Prêmio Rio Sul de Moda

T T\yrDI\TH A Durante a visita 4ue ,arà hoJe às obras
UliVlrllinA do Programa de Despoluição da Baia de
Guanabara na Ilha de Paquetá, o governador Marcello Alencar
vai dar uma boa notícia para-os cariocas.

No primeiro semestre do ano que vem estarão concluídas a
rede e a estação de tratamento de esgoto, além do emissário
submarino.

É o primeiro passo para que um piquenique em Paquetá volte
a ser um programão.

Peso pesado
Luís Paulo Conde se encontrou terça-feira, no Hotel Méri-

dien, com atletas — entre eles alguns medalhistas de Atlanta — e
representantes da área esportiva para discutir a política do setor
caso seja eleito.

Uma das idéias dadas pelo pefelista é a construção de mais um
estádio de futebol na cidade, com a ajuda da iniciativa privada.

No meio dos músculos da turma da saúde, o atleta Conde
ficou tão deslocado que acabou admitindo:

-r- Fico meio sem jeito de estar com vocês. Para participar
dessa conversa em igualdade de condições, só se eu fosse lutador
de sumo.

Danuza Leão e Cláudia Montenegro

I.

¦BELLE DEPOSÉE - PRESENTES FINOS
Na compra do seu presente; 
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0 analista do cotidiano
Considerado um dos mais brilhantes historiadores da atualidade, ò inglês Theodore Zeldin chega ao Rio para palestra sobre seu novo livro
•* .¦.! nu_._i_.___.-i__ ** *

s

ANDRÉ LUIZ BARROS

Ele é o grande retratista atual do colidia-

no histórico do homem. O historiador inglês

Theodore Zeldin, um dos mais brilhantes e

menos convencionais historiadores contem-

porâneos, pelos métodos de análise que utili-

za, está no Rio para fazer uma palestra
amanhã, às 19h, na Firjan (Avenida Graça

Aranha, n° 1, Centro), numa promoção do

JORNAL DO BRASIL Zeldin vem falar de

seu novo livro, Uma história intimada hu-
manidade (Editora Record), e de sua visão

sobre o papel do historiador. Para ele, a
História se revela nas próprias idéias e
emoções das pessoas comuns, Tanto que
cada capitulo começa com um depoimento

de gente comum, como a fala de uma

pobre empregada inglesa ilustrando a ótica
dos fracassados e dos escravos através dos

séculos. 
"Por 

trás dos infortúnios de Juliet-

te vejo todos os que têm vivido a se julga-
rem fracassados ou como tal sendo trata-

dos", incluiu Zeldin em seu livro. Zeldin

escreveu também Histoire des passions
françaises. inédito no Brasil, sobre o hábito

milenar de franceses freqüentarem cafés e
brasseries parisienses. Este é um exemplo

da forma como ele dá importância a temas

geralmente esquecidos até mesmo pelos
historiadores das mentalidades franceses.

Logo de inicio, Zeldin deixa claro que
não quer mergulhar em arquivos intermi-
náveis, como um funcionário metódico,
para escrever um relato cronológico do
comportamento humano. 

"Krafft-Ebing;,

especialista em perversões sexuais e amigo
de Freud em Viena, disse que fome e amor
governam o mundo. Mas os dois esque»
ram a fome e se concentraram nos tormen-
tos do amor", critica Zeldin, partindo para
uma análise dos prazeres da mesa ao longo
dos séculos.

Irônico em seu modo de não rezar pela
cartilha acadêmica mais estrita, Zeldin es-
colhe títulos inesperados para seus capim-
los. Exemplos: "Como novas formas de
amor foram inventadas"; 

"Como 
a arte de

fugir de problemas se desenvolveu, mas
não para onde fugir"; 

"Como 
os que não

querem dar ou receber ordens podem ser
intermediários"; ou ainda: 

"Por 
que se

pensa mais em culinária do que em sexo".
O resultado dessa visão diferenciada da

História é uma coleção de aforismos de
fina ironia que atravessam, com uma sabe-
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Zeldin: 
"Os 

humanos não sào estúpidos, mas agarram-se a velhas idéias"
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Destaque no desfile, o longo de Walter Rodrigues vestido por Alessandra Berrièi

RioSalsa lança CD
tia esteira de novela

O baterista Robertinho Silva costuma
dizer que brasileiro tocando salsa é coen-
tro. Pura galhofa. Tem brasileiro fazendo
salsa para Mongo Santamaria nenhum bo-
tar defeito. Mais que isso. Tem brasileiro
lembrando aos brasileiros que somos lati-
no-americanos e que o samba e a bossa-
nova, nossos ritmos mais famosos, têm as
mesmas raízes íbero-africanas do bolero,
merengue, mambo e cha-cha-cha.

Quem 
duvidar pode conferir hoje, a

partir das 22h30, no lançamento do pri-
meiro CD do grupo RioSalsa, na Boate
Ritmo, em São Conrado. A banda, lidera-
da pelo percussionista Léo Leobons, 45
anos, autor da música-tema dò persona-
gem de Marcos Palmeira na novela Salsa e

Merengue, da Globo, é a mesma que co-
manda todas as segundas-feiras a festa lati-
na na Ritmo. Por causa do lançamento do
disco, que só estará nas lojas no fim do
mês, a banda, formada por nove músicos

(quatro metais, duas percussões, baixo,

fiano 
e bateria) e um cantor, o panamenho

uan Bonini, faz também na Ritmo uma
mini-temporada de hoje a sábado.
- O disco, produzido pela gravadora Al-
Íiatroz-Castle, de Roberto Mencscal, é, na
definição de Léo Leobons, "heavy-salsa".

Ele traz três composições do próprio Léo c
sete clássicos da MPB, entre eles Chega de
Saudade. Flor de Liz e Coração Vagabundo

doria condensada, alguns séculos de HísTcT
ria. Exemplo: 

"Toda 
cidade grande é um.

teatro gigantesco, onde os provinciano*.
chegam usando máscaras e tentam noM.

papéis". Nessa forma inusitada de olhar

pra trás, Zeldin acerta ao fugir das fôrmas
ideológicas e acadêmicas que muitos pes-
quisadores e historiadores usam como unjj»
espécie de prisão do pensamento. ,__»>,

Um dos temas abordados por TheodÔfê
Zeldin em Uma história intima da humani-
dade é um inédito painel histórico da evo-
lução da conversa através dos séculos. Pa_
ra ele, foi o primeiro dos filósofos, o gfsgfiú
Sócrates, quem inaugurou essa fina arte da
bate-papo, quebrando com a antiga tratft-

ção de monólogos dos sábios e dos homens
iluminados por uma verdade religiosa..Só:
crates inaugura o diálogo, substituindo-o

pela retórica e o sofísmo anteriores a {$£
Só mesmo Zeldin para ter a idéia de fazer
uma história do bate-papo, assim como k
da visão do homem sobre o coração. "Oi

humanos não sào estúpidos, no entanto
agarram-se geralmente, e com obstinação?

a velhas idéias", cunhou Zeldin, no seu

estilo de falar verdades com concisão. 

Moda agita o armazém
Prêmio Rio Sul de Moda promove festa no
Porto do Rio e destaca coleção Maria Bonita
IESA RODRIGUES

O quarto Prêmio Rio Sul de Moda
marcou mais uma etapa nos eventos da
cidade. Apesar de ter reduzido a platéia de
duas mil para 1.500 pessoas 

—, 
porque

trocou o suntuoso Teatro Municipal pelo
armazém 5 do Porto do Rio—a produção
ganhou em conforto. Incluída aí a facilida-
de de estacionamento, já que a Brascan,
empresa proprietária do shopping, conse-

guiu a interdição da Avenida Rodrigues
Alves em seu horário de pique, no começo
da noite.

Dividido em passarela de 30 metros e
discoteca completa, com direito a raio la-
ser, DJs em plataforma suspensa, o arma-
zém revelou-se um promissor local de
eventos, resistindo até à alta temperatura
das luzes de desfile. 

"Foi 
um choque quan-

do vim aqui pela primeira vez. O piso só
tinha cocô e penas de pombos", lembrou o
bem-humorado diretor geral, Jorge Fer-
nando. Na passarela, depois das evoluções
da Intrépida Trupe em figurinos de mari-
nheiros musculosos, as tendências do verão
tiveram sabor paulista, assinado pelo pro-
dutor Pazzeto: no primeiro quadro, duas-

peças, biquínis e sungas, tudo em preto
com botas de cowboy e colares de terço

para os rapazes.

A segunda entrada foi um flash do belo
desfile feito pela Fórum no Morumbi Fas-
hion, em São Paulo, aproveitando a linha
de vestidos vermelhos ou com estampas de
rosas. A primeira participação do estilista
Walter Rodrigues no Rio embelezou o

quadro intitulado Drama, aberto por um
beijo entre modelos e o conjunto final foi o
mais polêmico, usando a década de 70

como pretexto para um lote de collants e
calças justas, vestidos de jérsei, camisas
apertadas e shorts curtos, tudo com meias
coloridas e sandálias espadrilles de saltos
altos e finos.

Cada quadro desfilado alternava-se
com a entrega dos prêmios (leia abaixo),
anunciados por Guilherme Linhares (me-
lhor modelo masculino do ano passado,
ainda mais bonito neste ano) e a atriz
Giulia Gam, sem muita prática de eventos
de moda — entrou agarrada com a saia do
vestido, com medo de tropeçar, e acabou
tropeçando mesmo foi na ordem de pre-
miação. Chegou ao ponto de ser chamada
a atenção pelo ponto, aberto para o públi-
co, de que havia pulado uma categoria, e
antecipado um ganhador.

O cantor Frejat acompanhou as mode-
los de maios, cantando Pode vir quente que
estou fervendo. Já Cássia Eller não conse-

guiu a mesma empatia, pois ficou no fundo
da passarela, como num palco comum. Na

terceira e última música, a platéia já come-

cava a levantar, irrequieta. Betty Lago, em

estilo Evita, de casaco e sandálias de pul-
seira e Vera Loyola, de tailleur vermelho

eram os destaques entre as elegâncias pre-
sentes. Entre os premiados, a chie foi Lili

Clark, de combinação Maria Bonita Extra
— uma espécie de confirmação do prêmio
da marca criada por Cândida Sarmento.

Os melhores discursos de agradecimento:

Celso Senna. dedicando o prêmio 
"ao

amor!" é Gilson Martins, feliz por ganhar
"depois 

de 15 anos de trabalho sem receber

nenhum premiozinho..."

Gianni Albertone, modelo do ano

m
Coleção feminina: Maria Bonita Extra
Coleção masculina: São Sebastião
Modelo feminino: Gianni Albertone
Modelo masculino: Celso Senna
Coleção básica: Carmin
Moda praia: Salinas
Etiqueta revelação: Santa Ephigênia
Sapatos Swajns
Bolsas: Swains
Bijuteria: Paramento
Moda infantil: Avant et Après
Beleza: Júnior Brasil
Melhor campanha publicitária: C & A
Melhor desfile: Maria Bonita Extra
Prêmio especial: Gilson Martins

adaptadas pelo saxofonista e arranjador
Henrique Band ao ritmo da salsa.

Léo Leobons, que viveu 17 anos nos
Estados Unidos e tocou com estrelas como
Julito Collazo, Mongo Santamaria, Eddie
Palmieri e Tito Puente, acredita que no
Brasil exista preconceito contra a música
latina. "O 

brasileiro não se sente latino-á-
mericano", diz. Talvez isso explique por-
que, apesar da novela da Globo e de a salsa
ser atualmente uma verdadeira febre na
Europa e Estados Unidos, ela ainda não

pegou no Brasil.

A salsa é uma invenção, moderna. O
termo foi criado no final década de 60, em
Nova Iorque, por Jerry Massucci, quando
fundou a Funia Records. A salsa, explica
Léo, tem suas raízes no mambo,, no cha-
cha-cha e nos merengues cubano e porto,
riquenho, acrescida de metais (sax, trom-
boné e trompete) e uma roupagem mais
urbana. "A 

salsa se tornou expressão dos
anseios da comunidade latino-americana",
filosofa o percussionista.

A RioSalsa quer provar que Brasil e
América Central não precisam do Canal
do Panamá para se encontrarem. Como
diz a letra de Puente, de Léo Leobons, 

"se

encuentram ei Brasil y ei Caribe en un

puente musical, nuestras raices hermanas,
Ibero-Africanas. África. Espana y Portu-

gal".
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Léo Leohnns lidera o RioSalsa e diz que o ritmo tem tudo para pegar

Ex-Prince g
lança álburi|
triplo dia lê

A estrela que rejeitou o próprio né*

me — Prince — e adotou uma sigla qdÇ
sequer existe nos teclados dos computa*

dores se prepara para lançar, no dia 18|i

o primeiro disco por sua nova gravado-"
ra, a EMI. Em se tratando de ex-Prince*

considerado por muitos com o maio*

astro no universo da música pop, nin«

guém poderia esperar um lançamentdj

bem comportado. Na realidade, o novq.

disco é um álbum triplo com 36 cançòe*

e quase três horas de música. O sugesti*

vo nome Emancipaiion (Emancipação) |
uma clara e bem apontada alfinetada^

disparada contra a ex-gravadora do arS

tista, a Warner, a quem ele esteve ligadeg

desde o inicio de sua carreira e ondtj

atravessou seus últimos anos de contraí

to em meio a muitas brigas, entrevistai

ferozes e álbuns autorais sendo substi»

tuidos por discos precários feitos apenas

para cumprir um contrato leonino. (_Ç

último disco na Warner recebeu o ade»

quado titulo de Caos and Desorder.

. Em Emancipation, além do hit One oJZ

us. da americana Joan Osborne. Princo«

regrávou um sucesso de Bonnic Raitt. f_

can'l nmke you love me e dois grandes»
clássicos do soul dos anos 60. Bctcha />t*

golly mm., dos Stylistics, e Li Ia /<£

rítearn I love rou, do Delfonics. * *
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ESTRÉIA
MMUM, IM tmm ITAUAM ¦ PaeeM, aa
•eMe MBna - dt Marco Tullo Oiordana.
Com Cario da Fllippi a Nicoleta Braschi.
th..Drama. At conatquénoltt do assassinato
da Pesolini, tm 1975, supostamente pratica-
do por um gtroto dt programa. ltàlia/199S.
Ctníurt:14eno».***
Circuito: Caução Botafogo 1: 14h40,
ieh30.18h20.20h10.22h.

— Stavt Ja-

> Documentário. O filma acompanha a car-
r«ira,de doit jovens atletas de batquittbol
que trocaram at gangues de Chicago peta
vhttrla nts quadra. EUA/1094, Centura; 14
am». ***
Circuito: Rio Sul3: IBh. 18h40,21h20.

OOM MATOU PW0|lir - de Jos* Joffily. Com
Cassiano Carneiro. Luciana Rtguaira e Joana
Fomm-
l:> Drama. Fernando, menino pobre da peri-
feria de Sáo Paulo, á escolhido para ser pro-
tagonista do filme Pixote, a lei do mais fraco.
de Hector Babenco. Com a notoriedade, tua
vWa sofre grandes mudanças e acaba tendo
upi.fim trágico. Brasil/1996. Centura: 14
anos. **
Circuito: Star Copacabana. Star Ipanema
15h30.17h40.19h50. 22h. estação Peissen-
A/:'16h, 17h10.19h20. 21h30. Bruni Tijuca:
14h30, 16H40. 18h50. 21h. Estação Icarai:
14h40.16h50,19h. 21h10. Art Fashion Mall
1,16h16.17h30,19h4B. 22h. Art Caseshop-
pino 3, Art Madureira 2: 161)45,191», 21 h15.
Ari BarraShopping 1: ISh. 171)16, 191)30.
214)46. Art Norteshopping 1:14h30. 161)46.
19h. 21 hl 6. Art Plaza 2:161). 17h, 19h, 21 h.

Com Charlie Sheen, Ron Silvar a,lindam
Croute
> Flcçáo clentlflce. O rádlo-attrônomo Za-
ne Zlmintkl trabalha há anoi ouvindo oa rui-
dot côemlcot. Al* que empreende uma odia-

! táia paeaoal que o lava a uma mltttriota
usina no Máalco. EUA/1996. Ctnturr 12
anot. #
Clroulto: 4rt Copacabana: 16M6, 17h30.
19h46, 22ti.Pathé: 13h. 16h, 17h, 19h. 21 h.
Art Tijuca, Art Caseshopping 2, Alt Madurai-
ra V. 161)30,161)46. 21 t\ Art Banashopping
4:14h30,16M6. 19h. 21h16. Star Campo
Otanda 2, Niterói Shopping 1:14D20.16h30.
18h40, 20hB0. Wlndsor: 14h30, 16h40,
18h50. 21h. Top Cine Santa Crur. 16h. 17h.
19h. 21h. Art Plaaa 1.14M6,16D30.16D45,
21h,

00 BSPMfOO • Itoe MMAaaera — de Peter
Jackton. Com Michael J.Fox, Trinl Atveredo
e Peter Dobson.
O Comédit e tutpenie. Frank Bannltter *
um médium trapaceira que tem oa tôeiot

perfeito, mis uma série de mortal começam a

acontecer sugerindo a presença dt um po/-
targaiat diabólico EUA/1998. Centura: 16
anos. *
Clroulto: Condor Copacabana, Largo do

Machado 1:14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Metro
Boaviata: 13h30. 16h30. 17h30. 19h30.
21h30. Labhn 1. Rio Sul 4. Barra * 1BM0,
171)20,191)30, 21H40, Vh Parque 3. Madu-
reira 2. Icarai, 161)40.18h60.21h. Srer Cam-

po Grande I: 16h, 17h. 19h, 21h. Carroce:
16h. 17M0,19h20. 21h30. Norte Shopping
2, Ilha Plaaa 2, Madureira Shopping 3:
14h60,17h, 19M0,211)20. Nova América 4:
16h10.181)20,201)30.

0 J0M M MUlO • Ha aa» - de Ron Shel.
ton. Com Kevin Cottner. Rene Rutto e Don
Johnson.
? Drama. Roy McAvoyé um típico vigtrlsta
americano com inclinação para a auto-det-
trulçáo e um enorme talento para o golfe. Até

que conhece uma pticOlogt e acaba te apai-
xonando por ela. EUA/1996. Centura: livre.

Clroulto: Copacabana, Sio Luitt, Labhn 2,
Barra*. 16h30. 19h. 211)30. BioSul2: 14h.
16h30. 19h, 21h30. Paléch 2: 13h30. 16h,
18h30.21 h. Via Parque 2. Tijuca 2, Madurai-
rs Shopping 1:16h, 181)30, 21 h. NováAmé-
rica £ 171)20.191)60.

- de Vicente Aranda.
Com Victoria Abril, Ana Belén e Aríadna Gil.
? Drama. Na Guerra Civil Espanhola, freiras
se disfarçam de civis para fugir dat tropat
anarquistas que haviam tomado a cidade.
Uma delis se esconde num bordel onde é
estuprada por um padre. Espanha/Itália/
França/1996. Censura: 12 anot. **
Circuito: Estação Cinema 1: 141)40. 17h.
191)20. 211)40. Art Caseshopping 1: 16h.
18h30.21h.

A MVASiO ¦ lhe anM — de David Twohy.

a»»

m?  
. . .

CONTINUAÇÃO
Ir-deBer-

nardo Bertolucci. Com Llv Tyltr, Jeremy
Irons e Stefania Sandrelli.
> Drama. Apòe o tuicidio dt máe. Lucy. de
19 anot, viaja para a Itália a fim de reencon-
tnr ot amigos da família, mat tua inocência
despem ume onda de sensualidade. Itália/
lnglaterra/França/1996. Ctntura: 16 anoa.

Circuito: Cineclube Laura Alvim: 16h60.

IBh. 21 MO. tateção Museu th RaptibHca:
20h30. Art feshlon Mall t: 14hB0. 171(06,
191)30,211)60

AUIOOONMJO-Uloydeldooee- de Pedro

AlmodAvar, Com Euaeblo Ponoala, Carmem
Maura, Antônio Btndtraa e Miguel Molina,

At pei«6es a at fantttlas de dois limáos:

ele, roteirista de cinema homoieenual e ela,

atrlt trantexual. Tucano dt ouro pira melhor
direçáo. Etpanha/1986. Centura: 16 anot:

Clroulto: espaço Unibanco 1: 14b. 16h,
1Bh,20h,22h.

OtüTO0MMU-M»iaa MiwM aaoKial-de
Cédrio Klapiech. Com Oarance Clevtl t Zine-
dlne Soualenv
>' Orama. Cloé quer sair de fériat, mit náo
tem com quem deixar mu gato. Acha uma
aenhora que ttm dezenas de bichanot a náo
te importa de ter mali um. Quando. Cloé
volta, detcobrt que o gato detipirtceu.
França/1996. Ceniuri: livre.*** . 

• ,
Clroulto: Sapeco Unibanco 2: 16h30.
17h30.19h30,21b30.

ATOS N AMOR . OarrM mmi - de Bruno
Barreto. Com Dennit Hopptr e Amy Irving.

Drama. Professor de cidade do interior te
tente atraído por uma jovtm oatudintt, pro-
vocando uma criaa no relecionimemo com
tui namorada de infância EUA/1996. Ctn-
sura: 14 anos #**
Clroulto: Cândido Mendes: 16h. 18h, 20h,
22h,

SM—OOeiWMe-Saawlaaadlaa-de
Mike Ugh. Com Branda Blethyn, Marianne
Jean-Baptiste a Timothy Spall.

Drama. Hortense, jovem negra, decide

procurar sua verdadeira máe, apót a morte de
sue máe adotiva. Apesar dt longa separação,
surge uma rtltçáo de amor entre at duas.
Inglaterra/.França/1996. Censura: 16 anos.

Clroulto: Novo Jóia: 131)30. 16h. 18h30,
21 h. Art fashion Moll 4:151)40,18h20,21 h.

OOMMtoOMOMUUai-WieheUiiiiNiMdha
— de Edward Bums. Com Shari Albert, Ma-
xime Bahnse Catharine Bola.

Comédia. Ot irmáot Jick. Pttrick e Birry.

por ocaaiáo da morte do pai. voltam á caaa
onde passaram a infância. EUA/1995. Cen-
tura: 14 anot. ***
Circuito: Csteçio Museu da República:
161)50.

0 JUDOU — de Jom Tob Azulty. Com Felipe
Pinheiro. Dini Sfat. José Lewgoy e Fernanda

Drama. A taga do dramaturgo luso brasi-
leiro Antônio Joeé da Silva, o judeu, persa-
guido pala inquitiçáo no século 18. Portu-

gal/Brael t/1996. Censura: 12 anos. *•
Clroulto: Clna Gãvae; 161)10, 16h60,
18h30.20h10,21h60.

JACK- jMk-de Frtncit Ford Coppoli. Com

Robin Williams. Diane Une e Brian Kerwin.

I • Comédia. Jeck, um garoto de 10 anos,
cresce quilro veies mais rápido que o nor-
mal. Seu maior deaejo é ser um geroto co-
mum e se lançer na maior aventura da tua
vida: a escole. EUA/1996. Cintura: livre.
**
Circuito: Roxy I, Sio Lula 2, América: 16h,
17h10, 19h20. 211)30. Palãelo 1 14h. ;
IBhIO, 18h20. 20h30. Rio Olt-Pricç t:
16h10, 17h20. 19h30, 21h40. Via Parque 5:
14h40, 16h60. 19h, 211)10 Barra 2 (som
doiby digital). Cantar, Ilha Piau t, Madureira
Shopping 2:16040,16h80,21h,/Vova4md-
rlcaB: 161)40, IBh. 20h20.

commmmtmm-oammmsmmm-na
Edward Zwlek, Com Daniel Weshlngton,
MegRyan e Lou Diamond Phmipa.

Drama. O coronel Nathattiel é encarrego-
do de invattlgar ae uma oficial do exército
americano merece ganhar uma medalha de
honra pdttuma, o qua o leva a peaquitar a
fundo a morte da colega de farda. EUA/1996.
Canaura: 12 anoa,**
Clroulto: Roxy 3: 16h10, 17h20, 19h30,
21h40. Odeon: 14h30, 16h40, 16h60, 21h.
Rio Sul t. Barre 1: 16h, 17h10, 19h20,
21h30. Tijuca 1: 16h60. 19h, 21h10. Via

! Parque 4:14h60,17h, 19h10, 21h20. Nova
4mdf/ce2:16h40.17h60.20h.

m mmiam miwi • ua mmmh m n
tm — dt Paolo e Vlttorlo Tavianl. Com lia-
belle Hupert e Jean-Huguaa Angladè,

Drama. A condessa Charlotte e o baráo
Edoutrd se reencontram depois da 20 anoa e
ae ceiam. A eles te juntt o catai Otto a Ottlle.
O natclmanto de uma criança marca a hlitó-
ria dot doit cesils. França/ltálla/1996. Cen-
áúra:10anoi.**
Clroulto: Cataçio Botafogo 2: 14h20,
16h10, 18h, 19h50, 21h40. Art Barreshop-

ping S: 161)40, 17h40, 19ti40,. 211)40. Art
Feshlon Mall 3: 16h30. 17h30. 19h30.
21D30.

MMM • Oaaaa — de Douglas McGrath. Com
Gwyneth Paltrow, Tonl Collette, Alan Cum-
ming e Jeremy Northern,

Romance. Mulher bonita e inteligente

que nunca ae apaixonou te ocupa dando'
conselhos na vida sentimental daa amigai.
EUA/1996.Centura: 12 anot. **
Clroulto: Roxy 2: 16h40, 19h, 21h20. Rio
Off-Price 2: 14h30. 16h60. 19h10. 21h30.
Vie Parque6:161)20,18h40.21h.

«te tmaam - de Todd Solond*. Com Hei-
ther Matarazzo e Daria Kalinina.

Drama. Dawn Wiener é uma menina tlmi-
da de 11 anot que perceba o mundo através
das lentes grossas de um óculos. EUA/1996.
Censura: livre, **
Circuito: Cstação Botafogo 3: 14h30,
16h20.18h10.20h. 21 h60.

DOCtt P0OMM8 — de Lúcia Murat. Com Ma-

risa Orth, Antônio Fagundes e Otávio Augut-

to.

Drama. Durante o período eleitoral, umt
jornalista lisume i chefia da sucursal de
Brasília da principal rede de TV do pala. Vá-
riot repórteres di emissora estáo deixando a
TV em busco dos salários milionários das
campanhas dot políticos. Braeil/1995, Cen-
sure: 12 anos **
Clroulto: Csteçio Muaau da República:
1BM0.

WAÇlOICA—A-Pala «afia-do An-
drew Davil, Com Keinu Raevei, Morgin
rfMfflin I nKhw Wllll.

Açéo. Eddie e a cientista Lity esilo pres-
Hl a descobrir um substituto para o petróleo
quando teu laboratório é sabotado Depois
aluo, eles ilo envolvido! numa trama de
assassinatos e espionagens EUA/1996.
Centura: 12 anoa. **
Clroulto: Art Méler: 16h, 17h10, 19h20.
21h30.
onowooonAtwmoo-Tfca mm*
- de Tom Shadyac. Com Eddie Murphy,
Jada Pinketto Jemet Cobum.

Comédia. Shermen Klump é um professor
universitário Inseguro pesando 180 quilos,
mat de um dia para o outro, te transforma
num Cesanove Irresistível EUA/1996. Cen-
tura: livre. **
Clroulto: Largo do Machado 2:14h. 15h60,
17h40. 19h30. 21h20. Star São Gonçalo.
16t>30.17h20.191)10,21 h. Madureira Shop-

ping 4. Norta Shopping V. IBh. 17h50.
19h40, 21h30. Vie Parque I. Madureira 1:
15h50. 17h40. 19h30. 211)20. Berre 6:
16h20,18h10.20h, 21h60. Nove Américo 1:
16h46, 18h46. 20h46. Niterói: 18h30,
171)20,19h10.21h.

JOVBM0RUXAS-Tke*aN-de Andrew Fie-
ming. Com Robin Tunney. Fairuza Balk. Neve
Campbell e Rachel True.

Comédia. Sarah se mude pata Los Ange-
les e se teme toiinhi no meio dot tlunot de
Academia, até qua encontra três jovens que
timbém te sentiam rejeitadii. Mis, junto
com eli, sues vidas tomtm caminhos que
nunca imaginaram. EUA/1995. Censura: 14
anoa'.* 

'¦

Circuito: Art Norteshopping 2: 15h. 17h,
191). 21 h. Art Barraàhoplnng 3: 15h30.
17h30,19h30.21h30.

A CAÇADA • Red - de Kevin Hooks. Com
Uurance Fiihburne. Stephen Bildwin e Will
Patton.

Açáo. Doit ettranhoe, algemados um ao
outro, fogem depois que e priiáo tm que
estavam sofre um ataque inesperado. EUA/
1996. Censure: 14 anos.
Circuito: Niterói Shopping 2: 14h60.
16h50.181)60.20h50.

ITMPTIAM - mta - de Andrew Berg-
man. Com Demi Moore. Burt Reynolds e
Armand Assante

Comédia. Uma ex-funcionária do FBI,
Erin Grani, aceite um emprego de stripper,
numa boate, para qua posta recuperar a cut-

tódii dl filha. Mat tia acaba se envolvendo
numa trama criminosa ao conhecer um sena-
dor, EUA/1996. Censura: 14 anos.
Circuito: Ari Banashopping 2: 16t>30.
17h40,19h60,22h.

REAPRESENTAÇÂO
A OOMMMA Bt RS» - de Joio Casa, Mon
telro. Com Max Monteiro, Manuela de Frei-,
tas, Claudia Teixeira e Gracinda Nave. '
t> Comédia. Joáo de Deus, um ertetáo de
sorvetes de 60 anos, seduz algumas moças

para manter tua coleçéo de pélot pubianos
Portugal/1996. Canaura: 14 anoa. ****
Circuito: Cine Arte UFF: 17b, 20h10.

«MMTAMAMMM >MMM- de Toméé.
Gutiérrez Álea a Juen Carlos Tabia Com
Carlot Cruz, Mlrthi Ibbara e Salvador Wood.
l> Drama. Em Cuba, durante ume criee de'
combustível, burocratas tentam resolver o

problema de trânsito de defuntoe. tacanha/ <

Cuba/1996. Centura: livre. ** ,\
Clroulto: Catação Muaau da República,..
16h.

MMtMAS B0 eáMHMI - de Nelson Pereira'
dot Santos Com Carlos Vereza. Glória Pires.
Jofre Soares e José Dumont
> Drama. 0 Brasil na década de 30. época"
da repressão política e perseguiçáo a intelec-
tuala. um dot quais o escritor Graciliano Ra-
mos que, na pritáo, escreveu o livro autobio-
gráfico Memórias do circere. Brasil/1984.
Censura: 10 anos.
Circuito: Cspeço Unibanco 3: 14h. 17h1*.-
20h3O.

a — de Billy Wilder. Com Tyrone-
Power, Marlene Dietrich e Charlai Laughton.,
> Suspenso. Jovem acusado de meter uma
velhinha pede ajuda a famoso advogado, re-
cém-saldo de grave doença. EUA/1967.
Censure: 10 anot, .
Circuito: Catação Paço: 13h30, 1Sh30/'
17h30.19h30.

EXTRA
OMOTMeOPAmA-WaaawataIRiiiiliiili

— de John Saylet. Com Jeni Counney, Eiv
, leen Colgan e Mk* Ully

> Drama. Fiona vai morar com ot avós nu-"
ma praia da Irlanda. £ lá que lhe contem que'
seu irméo, desaparecido no mar. continua
vivo. EUA/1996. Centura: livre. **
Circuito: Centro Culturel Benco do Brasil
hoje. ás 161)30.

MM SSKMtfMA .MU» at Mr. Araaad - dy
ClaudeSautet.Com Emmanuelle Béarte Mi_
chel Serreult.
I> Comédia. A história de um encontro ca**
suai qua mude completamente a vida de duaí"
pessoas. França/1996. Censura: 12 anos. _
Circuito: Centro Cultural Banco do Brasilm
hoje.és18h30, _

^SHOPPINGS
M mummomm - (Av. dat Américat,
**.. 4.666/Lj. N 431 -9009). Sala 1 (221 luga-

» res): Quem metou Pixote?: 161). 17h16.
«. 19h30, 21h46. Sala 2 (204 lugares):

í* Stripteese: 16h30.17h40,19h60.22h. Sa-
* 

le 3 (357 lugaret): Jovens bruxas: 161)30.
*v 171)30, 19h30, 21h30. Sala 4 (262 luga-

**¦ res): A invasão: 14h30. 16h46. 19h.

m 21 hl 6. Sala 6 (186 lugares): As afinidades
. & eletivas: 16h40.17h40.19h40,211)40.

ART CASASHOPrWO - (Av Aírton Sena.
'*'¦ 

2.150 325-0746). Sala 1 (222 lugares):
* «*= Liberdade: 16h. 18h30. 21 h. Sala 2 (667

lugares): A invasão: 16h30. 18h46, 21h.

*p Sala 3 (470 lugeret): Quem matou Pixo-

^Aah 161)46,19h,21h16.
; ART PASMOU MA11 - (Ettrada da Gávea,' 

899 322-1268). Sala 1 (164 lugaret): Be-
lesa roubada: 14h60, 17h06. 19h30.

¦ n 211>60. Sala 2 (366 lugaret): Quem metou
v. z.PixotefiASMB. 17h30,19h46.22h. Sala 3

a» (325 lugares): As afinidades eletivas:' 
. 1 Sh30.17h30,19h30,21 h30. Sala 4 (192

lugares): Segradoa e mentiras. 16h40,
'i 18h2a21h.

ART RORTIMIOWmO - (Av Suburbana.
S5«» 5.332/piso G 696-8337). Sala 1 (240 lu-

gares): Quem matou Pixote?: 14h30,
16h45.19h, 21h15. Sela 2 (240 lugares):
Jovens bruxas 15h, 17h, 19h, 21 h.

¦AMA — (Av. das Américat, {4.666 326-
6487). Sala 1 (270 lugares): Coragem sob
fogo: 161). 17h10, 19h20, 21h30. Sola 2

(296 lugares): Jeck: 161)40. 18h50. 21 h.
Sala 3 (138 lugares): Os espíritos: MMO.
17h20, 19h30. 21h40. Sala 4 (130 luga-
res): O jogo da paixão: 161)30,19h. 21h30.
Sala 6 (152 lugaret): O profaasor elopre-
rfo: 161)20,181)10.20h, 211)50.

OM OiVIA - (Rua Marquei de Sáo Vi-
cente. 62 274-4532 - 460 lugaret): O

judeu: 15h10. 161)60, 181)30, 201)10,
211)60.

HHA HAIA — (Av. Maeitro Paulo e Silva,
400/168462-3413).Balai (266lugares):

Jack: 16D40, 18h60, 21h. Sala 2 (256
lugtret): Oa espíritos. 14h60.17h. 19h10.

21h20.
MABMMMA MIOIIOM - (ttoedi do Po.^

tela. 222/Lj. 301 488-1441). Sal* 1 (169
lugares): O jogo da paixio: IBh. 10h30.

21 h. Sala 2 (161 lugaret): Jack-. 161)40.

18h50,21h.Sala»(191 lugaret): Oa espl-

ritos. 14H60. 17h. 19h10, 21h20. Sala 4

(191 lugarea): O professor aloprado: 16h.

17h60.19h40.21h30.
mmWmm - (Av Suburbana. 6 474
692-9430). Sala 1 (240 lugares): O pro-
fessor aloprado: 16h. 17h60. 19h40.
21h30. Solo 2 (240 lugaret): Oa espíritos:
14h60,17h.19h10.21h20.

NOVA AMENA - (Av. Automóvel Clube,
126). Sala 1 (261 lugaret): O professor
aloprado: 16046. 181)46, 20M6. Sala 2

(240 lugarea): Coragem sob fogo: 16Ü40,
17h60,20h. Sala 1 (260 lugtret): O jogo
da paixão: 17h20. 191)60. Saio 4 (186
lugirn): Oa espíritos: 16h10. 18h20.
20h30. Solo B (261 lugsrtt): Jack. 16h40.
18h. 201)20. 

_
MOOfMRWI — (Rua General Severiano,

,. 97/Lj. 164 296-7990). «elei (206luga-
rei): Jack: IBhIO. 17h20. 19h30. 21h40.
Sala 2 (163 lugaret): fmma: 14h30.
16h60.19h10.21h30.

PERTO DE VOCÊ
Sala • (340 lugares): Cmme: 16h20.

1«H9.?1ll, ~

COPACABANA

! - (Av. Ayrton Senna, 3.000
385-0264). Sala 1 (290 lugarea): O pro-
fessor aloprado: 16h60. 17h40, 19h30.
21h20. Sala 2 (340 lugaret): O iogo da
paixão: 16h, 18h30. 21h. Sala t (340 lu-
gam): Oa espiritos. 16h40, 18h60, 21h.
Sale 4 (340 lugarea): Coragem sob togo:
14h60. 17h. 19h10. 21h20. Sala S (340
lugtret): Jack: 14M0,16h60,19h. 21 MO.

L — (Rua Uuro Multar, 116/Lj. 401
642-1098). Sala 1 (160 lugarea): Cora-
gam sob fogo: 16h. 17h10.19h20.21h30.
Sala 2 (200 lugaret): O logo th paixão:
14h, 16h30.19h, 21h30. Sala S (161. lu-
garai): Baaquata blues: 16h. 18h40.
211)20. Sala 4 (166 lugtret): Oa espíritos:
15h10,171)20.19h30.21h40.

- (Av. N.S. Copacaba-
na. 769 238-4896 - 836 lugaret): A inve-
sio: 16M6,17h30,191)46. 22h.

CONDOR COPACABANA - (Rui F^ue.redo
Migtlháet. 286 266-2610 — 1.043 luga-
rei): Os espíritos: 14h, 16h. 18h, 20h, 22h.

COPACABANA - (Av. N.S. Copacabana.
801 — 235-3336 - 712 lugaret): O jogo
da paixão: 161)30.19h, 21 h30.

¦TAÇÍ0CNNMA1 - (Av. Prado Júnior.
281 641 -2189 — 403 lugarea): Liberdade:
14h40,171), 191)20.21 h40.

NOVO JOU - (Av. N.S. Copacabana. 680
96 lugant): Sagradas a mantlraa: 13h30.
16h.18h30.21h.

ROXY — (Av. N.S. Copacabana, 946 236-
6245). Sala 1 (400 lugares): Jack: 16h.
17h10.19h20. 21 h30. Sala 2 (400 lugt-
rei): Cmme: 16h40. 19h. 211)20. Sala 3

(300 lugaret): Coregem sob fogo: 161)10,
17h20,1»h30.21h4p.

STAMOMCAIANA - (Rue Bania Ribeiro.
602/C 266-4888 - 411 lugaret): Quem
matou Pixote?: 16h30,17h40.19h60. 22h.

IPANEMA/LEBLON
OANOMIO M— - (Rua Joana Angélica,
63 267-7296 — 99 lugarea): Atos de amor.
16h.18h.20h.22h.

CMMUMiUIMAAIMM 
"- 

(Av. Vieira
Souto. 176 267-1647 — 77 lugaret): Bale-
aa roubada: 16Ü60,19h. 21M0.

UH0N - (Av. Ataulfo de Paiva. 391 239-
6048). Sala 1 (714 lugaret): Os espíritos:
16h10.17h20.19h30.21 h40. Sala 2 (300
lugaret): O jogo da paixio: 16h30, 19h,
21h30. ,

STAR MA—A - (Rua Vitcondt de Pirajá.
371 621 -4680 — 412 lugaret): Quem me-
tou Pixote?: 16h30,171)40.19h50,22h.

BOTAFOGO
WTAÇiO BOTANDO - (Rua Voluntário!

da Pátria. 88 286-6643). Sale 1 (280 lu-

gares): Pesolini. um delito italiano: 14h40.
161)30. 18h20. 201)10. 22h. Sala 2 (40
lugares): As afinidades eletivos: 14h20.
16h10, 18h. 19h60, 211)40. Sala 3 (60
lugares): Bem-vindo i casa da bonecas:
141)30.161)20. IBhIO. 201), 211)60.

¦PAÇO IMMAN00 - (Rua Voluntários da
Pátria, 36 266-4491). Sale 1 (267 luga-
res): A lei do deaejo: 14h. 161). 181), 20h,
22h. Sala 2 (228 lugaret): O gato aumiu:
15t>30,17h30,191)30. 211)30. Sala 3 (104
lugares): Memórias do circere: 14h,
17h16,20h30. ¦•¦

CATETE/FLAMENGO
MTAÇAOMUOOUDARSPÚSUCA -(Ruedo

Catete. 163 667-6477 - 89 lugaret):

Guantanamera: 16h. Oa irmãos McMulIen:
161)50. Doces poderes: 18h40. Boleta rou-

óetfa: 20h30.
nTAÇAOPAMSAMSU - (Rue SenedOf Ver-

guelro, 36 265-4663 — 460 lugaret):

Quem metou Pixote?: 15h, 17MO. 19h20.

21h30.
URDO 00 MACHADO - (Largo do Macha-

do, 29 206-6842). Sale 1 (835 lugaret):

Os espíritos: 14h. 16h, 18h. 20h. 22h. Sala

2 (419 lugares): O professor aloprado: 14h.

16h60,17h40,19h30.21h20.
SÀO UM — (Rua do Catete. 307 285-

2296). Sala 1 (466 lugares): O jogo da

paixão: 16D30. 19h, 211)30. Sala 2 (499
lugares): Jack: 15h. 17h10,19h20,21h30.

CENTRO
C6MTM CULTURAL BARCO DO BRASIL (Raa
f da Maraa, 00 — 216-0237 — 99 luga-

res):V»rf*fra

TAÇtoPAÇO(Hna10daMaiatii>40-
64 lugares): Testemunha de acusação:

13h30.16h30.171)30,19h30.

MINO BOAVMTA (Rae de Paaaefe^ tt —

240-1291 — 952 lugaret): Os espíritos:
13h30.15h30,17h30.19h30.211)30.

00D0N (Praoa Mahataai OaadM, 2 - 220-

, 3836 — 961 lugares): Coragem sob fogo:
141)30,16h40.18h60, 21 h.

PALÁCIO (Rea de PhiiIi,4Ò-240-6641).
Salel (1.001 lugares): Jack. 14h, 16h10.
18h20, 20h30. Sala 2 (304 lugares): O

jogo da paixio: 131)30,16h. 18h30,21 h.

PATNÉ (Praça Hariaaá, 46 - 220-3135 -

671 lugares): A invasão: 13h. 15h. 17h,
19h,21h, '

TIJUCA
AMMMCA (Rea Ceada de Seal>a,m-264-
4246 — 956 lugares): Jack: 15h. 17h10.
19h20.21h30.

ART TUUCA (Raa CMide da BaaRM, 406 -

254-9678 — 1.475 lugares): A invasão:
16h30.18h45.21h.

BRUNI TUUCA (Raa Ciado de BeaRm, 370-
254-8976 — 469 lugares): Quem matou
Pixote?: 141)30.161)40.181)50.21 h.

CARI0CANMBeeadede0iaaa,388-228-
8178 — 1.119 lugaret): Os espíritos: 15h.

17h10,191)20.211)30.
TUUCA (Raa Oaada da Oeaft* 412 - 264-

5246). Sala 1 (430 lugares): Coregem sob

logo: 16h50. 19h. 21h10. Sala 2 (391

lugares): O jogo da paixão: 16h, 18h30.

21 h.

MÉIER
ARTMMMKRaaOBMlkbala, 20-695-5544
— 846 lugares): Reação em cadeia: 15h.

171)10.191)20. 21h30

MADUREIRA/
ART IfJtaaalaBCaal
... — 390-1827). Sala 1 (1.026 luga-

res): A invasão: 161)30, 18h46, 21h. Sela

2 (288 lugaret): Ouam matou Pixote?:

161)46.191). 21 h15.

14 —

450-1338). Sala 1 (586 lugares): O pro-
lessor elopredo: 15h50. 17h40, 19h30.
211)20. Sala 2 (739 lugares): Os espíritos:
16h40.18h60.21h.

CAMPO GRANDE
STAR C

BBO —413-4452). Salel (320 lugares):
Os espíritos: 15h. 17h. 19h. 21 h. Sala 2

(320 lugares): A invasão: 14D20. 16h30.
18h40.20h50.

TOP CR» SANTA CRUZ (Rua MptCardoeo,
Tí — 205-7194 — 176 lugares): A ima-
são: 15h, 17h, 19h, 21tv

NITERÓI
ART PLAZA (Raa XV da Nataadm, 8 - 718-
6769). Sala 1 (260 lugares): A invasão:
14h15, 161)30. 181)45. 21 h. Sale 2 (270
lugares): Quem metou Pixote?: 15h, 17h.
19h,21h.

711-6909 —,316 lugares): Jack: 16h40.
181)50,21 h. <

ORS ARTI UPP (Rua M^aal da Maa, • -

620-8080 — 628 lugares): A comédia de
Deus: 17h.20h10

WTAÇto ICARAI (Raa Caiaaal Mwalra Céaar,
211/161 — 610-3132 — 171 lugares):
Quem matou Pixote?: 14h40, 16h50, 19h.
211)10.

WARAi (Praia da NaraL 101 -- 717-0120 -

852 lugares): Os espirito* 16h40, 18h50.
21 h.

WTIRÓI (Raa Waeaada da Me Branco, JT8 -

719-9322 — 1.398 lugares): O professor
aloprado: 15h30,17h20.19h10. 21 h.

3*4-717-9655). Selai (100lugares):»
invasão: 14h20, 16h30. 18h40. 20h50.
Sela 2 (132 lugares): A caçada: 14h50.
16h50.18h50.20he0.

WNDOOR (Raa Careoel Manha Céaar, 20 -

717-6289 — 501 lugares): A invasão:
14h30,161)40.18h50. 21 h.

A gente pÕG
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O que ó bom em segredo é melhor em público • *

Nelson Rodrigues, cruel e irreverente
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Primeira montagemae uma obra nao teatral de NélsdWRoai•igues reúne um grande elenco

MACKSEN LUIZ

A idéia do espetáculo 0 que é

bom em segredo é melhor em pú-
blico — 

que está em cena no

Teatro Dulcina — é a mesma de

Exorbitâncias, & montagem an*

terior do grupo Os Privilegia-

dos, dirigido por Antônio Abu-

jamra. Uma coletânea de cenas,

fragmentadas por uma ação tea-

trai que procura estender o gesto
e a palavra até aos limites da sua

desconstruçào, explora as possi-
bilidades de integrar um grande
elenco -=- são dezenas de atores

no palco 
— a uma nervosa nar-

rativa. Em O que é bom é segredo

é melhor em público sâo usadas

crônicas e o folhetim 0 homem

proibido, de Nelson Rodrigues

como textos dramáticos, adap-

tados a uma dinâmica cênica

pulsante. O folhetim é desdo-

brado por várias cenas e entre-

cortado pelas crônicas que fa-

zem contraponto temático à

trama central. Pela própria ca-

racterística da narrativa folheti-

nesca, desenvolvida em capítu-

los, O homem proibido se integra

ao espetáculo como mais um jo-

go de teatro que aproveita desta

seqüenciaçâo para construir a

forma fragmentada da monta-

gem. A habilidade com que An-

tônio Abujmara ¦— em colabo-

ração com outros diretores as-

sistentes — arma a sua ence-

nação revela o domínio do ma-

terial dramático, ao qual em-

presta uma certa crueldade e ir-
reverência. É exatamente este

espirito, além da segurança com

que estabelece à cena, que faz
de O que é bom em segredo é

melhor em público um ato tea-

trai que comenta o próprio ato

teatral.

Mas Antônio Abujamra pa-
rece gostar de experimentar para
além das medidas. Desta manei-
ra, faz com que o espetáculo seja

um tanto longo e se disperse na

repetição. O grande número de

atores, que acabam sendo con-
templados com simples inter-
venções, faz com que essa massa

Cotaçta: • ruim * regular ** bom *** ótimo ****> excelente

cênica algumas vezes se restrinja

a ser apenas cenografia. E as

pequenas ingenuidades com in-

tençòes provocativas, algumas

vezes se reduzem a piadas dis-

pensáveis. Essas desmedidas in-

tervenções não atingem a ba.se

do espetáculo que se sustenta

com autoridade no palco. A tri-

lha de André Abujamra se ajusta

ao tom da montagem, da mesma

forma que os figurinos de Teca

Fichinski, que cria verdadeiras

gags visuais em algumas roupas.

Do elenco, que tem oportunida-

des restritas, se destacam por
força da sua maior participação
as atrizes Claudia Provedél e

Rafaela Amado que, no entanto;

interpretam com sensibilidade a

exagerada teatratidade das pala-
vras e gestos, atingindo a subjé-

tividade das personagens.
O que é bom em segredo' é

melhor em público transforma

uma investigação cênica em
agradável divertimento sobre a
obra não-teatral de Nelson Ro-
drigues.

TEATRO

ESTREIA
I — Roteiro de Tônia

'Carrero 
e Luiz Arthur Nunes.'Direção da Luiz

-Arthur Nunes. Corri Tônia Carrero. Teairo
'Laura Alvim, Avenida Vieira Souto. 176. Ipa-

nema.(247-6946)..5*. ás 17h e 21h, 6a e

sáb.. as 21 h, e dom., ás 20h. RS 15 (5a). RS
'20 

(6-e dom.) e R$30 (sáb.).
;• A.atriz intercala passagens de .sua vida

com textos de Shakespeare, Drummond a

Vinícius.-

ÚLTIMOS DIAS
ROMHJ ¦ MOLDA — Criação coletiva. Direção

de Daniel Herz e Susanna Kruger. Com a Cia.

de Teatro Atores da Laura. Teatro Carlos Go-
mes. Praça Tiradentes, 16, Centro (232-
8701). 2* a 6». às 12h30. RS S. Até 8 de

novembro. . ,
t> Comedia romântica. Homens, e mulheres

se encontram e desencontram na. busca cega
da outra .metade,

O BOJO NO ASFALTO — De Nelson Rodrigues.
Direção de Luis Carlos Persy. Com Flávio
Lolègo, Marco André a outros, Espaço 3 do
Teatro Villa-Lobos, Avenida Princesa Isabel.
440, Copacabana (275-6695). 5* a sáb.. ás
21 h.dom. ás 20h. RS 10. Duração: 1h30. Os
¦espectadores 

que chegarem a bilheteria ves-

tindo a camisa do Fluminense pagam.Rt 5 e
os que cantarem o hino do clube nio pagam
ingresso,- Até 10 de novembro.
*> 

Drama'. Homem beija na boca um outro,
vitima de atropelamento, e sofre perseguição
de repórter insinuando que os dois eram
amantes.

ENSAIO ABERTO ~
TMSTAO ¦ MOLDA - De Filipe Miguez. Dire-

ção de Enrique Diaz e César Augusto. Com

Susaná Ribeiro. Anna Cotrim e outros. Teatro

Ziembinski, Rua Urbano Duarte. 30, Tijuca

(228-3071). 6* a sáb. ás 21h. e dom., às
20h. R» 6.
!-¦ Drama. Sobrei a lenda de dois amantes
condenados a morrerem de amor. ' ,

GRÁTIS
Hl- Roteiro de Cátia Corrêa e Marcelo

Restori. Direção de Marcelo Restori. Com o

grupo Falos h Stercus. Espaço Cultural Casa
do Ti Na Rua. Rua Mem de Sá. 36. Arcos da
Lapa. 6". ás 19h. Grátis.

* 
> Drama. Traça um perfil do autoritarismo e
da corrupção oficial a partir de um estupro.

NtTA MM NA MIA CABRÇA- De Luis Carlos
-Góes, 

Lieis Manzo a Aloisio Abreu. Direção

.de Lúcia Coelho. Com Aloisio Abreu. Cine
, Teatro Dina S/ar, Centro Cultural Gama Filho.

Rua Manoel Vitorino. 563, Piedade (699-- 
7236). 6«e 6". ás 13h. Grátis.

*> Comédia. O ator interpreta trás professo-~raa 
em diferentes aulas.

PMOOAMi NN M TRAlMi - De Nelson
-'Rodrigues. Direção de Yonne Storni. Com
..Edson Zille, Fátima Regina e outros. Teatro

Dirceu de Mattos. Rua Barão de Petrópolis,

897, Rio Comprido (273-6348). 2" a dom.,
ás 20h. Grátis. Até 10 de novembro.

INGRESSOS A DOMICÍLIO
A OAMA 00 MAR -Direção de Ulysses Cruz.

Com Christian» Guinle. Paloma Duarte. Tere-

za Seiblitz. Felipe Martins e outros. Teatro do'
Pier Maui, Cais do Porto do Rio de Janeiro,

Pç. Mauá. s/n», Centro (263-0960). 5* e 6",

ás21 h, sáb., às 18h e 21 h, dom, às 18h. RI

. 16.(6* e 6») e RI 20 (sáb. e dom.). Vendas
antecipadas nas lojas Fornalha. Emberceçio

na Marina da Glória, is 17h a RS B.lngressos '

. a domicilio pelo tel.:221-0515.
I> Drama. O mar é o cenário para contar a
história de Elida, uma mulher que mergulha

diarlrhente em suas angústias.

ROQUE SANTMO • 0 MUSICAL - De Dias
. Gomes. Direção de Bibi Ferreira. Com Nicete

Bruno, Agildo Ribeiro, Sidney Maga). Maria
Lúcia Prlolll. Milton Gonçalves, Rogéria e

Benvindo Siqueira. Teatro Joio Caetano,
Praça Tiradentes. s/n», Centro (221 -0306).-

5- ás 18h e 21 h. 6*. ás 21 h. sàb., ás 18h e 
'

21 h, e dom., às 19h R» 15 (6a e sáb., ás-
18h), RS 20 (6a) e RS 25 (sáb. e dom);

Desconto de 60* para estudantes (àa 5"s) e

para Idosos (aos domingos). Ingressos a do-:

miciliopelo tel:221-0515.
Musical. A história de Roque Santeiro •"

sua relação com a fogosa viúva Porcina.

COMO MCMM UM MQUNNMLVAMM Texto
e direção de Miguel Falabella. Com Claudia"
Jimener. Teairo Vanucci. Shopping da Gá-
vea,. 3° andar. 6a. às 21 h30.6a e sáb.. ás 22h.

: e dom., à» 20h. RS 20 (5' e 6a), RS 25 (dom.)
e R» 30 (sáb.). Ingressos a domicilio pelo tel.-
221-0515.

Comédia. A peça mostra, com humor, a

solidão das pessoas que vivem nas grandes
cidades.

0 UIROUM MOfCUU) — Baseado na obra de
Mollére. Direção de Guel Arraes e João Fal-
cão. Com Marco Nanini, Betty Gotman e

outros. Teatro Casa Grande, Avenida Afrânio

, de Melo Franco. 290. Leblon (239-4046). 5a
' 

a sáb., às 21 h30. e dom., às 20h. R» 20 (6a).
RS 25 (6a e dom.) e RS 30 (sáb.). Ingressos a
domicilio pelos telefones: 221-0515 e 222-

5122,

t> Comédia. Burguês rico, sem cultura, ai-!
.' meja freqüentar a nobreza e ser respeitado,

por ela.

PRANCIMO N AMM — Concepção e direção
de Ciro Barcelos. Com Ciro Barcelos. Camila
Amado e outros. Teatro da Praia. Rua Fran-
cisco Sá, 88. Copacabana (287-7794). 5a. ás
18h30 a 21h, 6a. ás 21 h, sàb., às 18h30 e
21h.»dom.,às18h30. RS15(6ae6a). RS20

(sáb. e dom.) e Rt 10 (estudantes). Ingressos

a domicilio pelos telefones: 221-0515 • 222-
5122. Duração: 1h30. „'
[> Musical. Baseado na vida e noa pensa-
mentos de São Francisco de Assis.

TODO MUNOO IAM OM TODO MUNOO UM-
De Miguel Falabella e Maria Carmem Barbo-
sa. Direção de Miguel Falabella. Com Aríete
Salles, Laura Cardoso e outros Teatro dos
Quatro, Shopping da Gávea, Rua Marquãs de

São Vlcante, 62/2° andar. Gávea (274-
9896). Capacidade: 402 lugares. 6a, às

21 h30.6». às 22h, sab.. às 20h a 22h e dom.

àt20h.RI20(6a).RI22(6aedom.)efll26

. (sàb., feriados e véspera da feriados). Ingres-

sos a domkiVo pelo* telefones: 221 0515 e
222-5122. Duração: 1h30.

Comédia. Socialite decadente tenta, de
- iodes asmaneiras, evitar afalência.

OOMMAMA TUDO «ITM VB - Tento e dire-

ção de Dacio Malta. Com Gaspar Filho e

músicos. Teatro Ginistico, Avenida Graça

Aranha. 187. Centro (220-8394). 4», às 16h,

6«. 6a e dom., ás 19h. e sáb.. ás 21 h. R116

(4a e 5a), R118 (6a e dom.) e RI 20 (sàb.).
Duração: 2h15. Ingressos a domicilio pelos
telefones: 221 0515 e 222-5122.

Musical.' Conta a vida e canta a obra de

Gonzaguinha. . ,

ODOM-IMAONlAMO- De Moliére. Direção

de Mòàcyr Góes. Com ítalo Rossi, Stela Frei-

tas e outros. Teatro Glória, Rua do Russel.

632, Glória (667-6627). 4a a sàb., às 21 h, e

dom., ás 20h: R116 (4a. 6a e dom.) e RI 20

(6a e sáb). Duração: 1 h20. Nio será permiti-
d» a entrada após o início do espeticulo.ln-

grossos a domicilio pelo »/. 221-0515

r>; Comédia. As.trapalhadas de Argan, um

homem que vive cercado de médicos e doer)-

ças que acredita ter.:

AMMAMMMP—NA- Direção de Ri-

cardo Venâncio: Adaptação de Márcia Frede-

rico. Com Isaac Bernat, Evandro Mello, Ro-

gério Freitas-e'outras.' Teatro II do Centro-

Cultural Banco do Brasil. Rua Primeiro de

Março, 66. Centro (216-0223). 4a a 6a. ás

12h30, sáb. e dom., ás 17h. RS 6. Até 17 de

novembro.

? Clássico do teatro português ranascemis-

A VIDA I UMA MCANAOM - De Angelita

Reis. Direção de Cazuzo. Com Geise Lemos,

Nilton Carlos e outros. Teatro Galeria. Rua

Senador Vergueiro, .93. Flamengo. .3" e 4a, às

21 h, e 6a. às 19h. R110. Até 27 de novem-

bro., ¦

CONPIMÕM 01MUMMMI M TRINTA - Co

letánea de temo*. Com Clarice Niskier. Prisci-

Ia Rozembaum e Òedina Bsrnadelli. Teatro

Planetário. Avenida Leonel Franca. 240, Gá-

vea (239-5948). 6a, às 21h30. RS 16. Oes-

conto de 50% para mulheres de 30. Duração:

IhIO. ,
t- Comédia dramática. Textos confessionais

baseados em historias reais.

POMBA MAMOMOA - De Lygia Fagundes

Telles. Direção de José Antônio Cernevale.

Com Maria Assunção. Teatro do Museu da

República, Rua do Catete, 163. Catete (226-

4873). 5a e 6a, ás 19h. R112: Estecionameh-

to grátis.
> Comédia. Mulher alimenta um amor pia-

tônico por 26 anos, esperando um dia ser

correspondida,:.

A OAMA DO C—IAD0 - De Mauro Ras. Com

Suzans Vieira e Otávio Augusto. Teetro do

Leblon (Sela Marília Pere), Rua Conde Ber-

nadp-te. 26. Leblon (294-0347). 5' a sáb.. ás

21 h. e dom., ás 20b. RI 20 (6a), RS 26 (6a e

dom.) e RS 30 (sáb).
I • Comédia. Mulher passa 20 anos tendo

caso amoroso com um político e um dia

resolve contar tudo ao seu cabeleireiro.

NAMUOtoOMOAMMiMAl-OOAO-Di

reção de Gilberto Gawronsky. Com Ricardo

Blat e Gilberto Gawronsky. Espaço Cultural

Sérgio Porto, Rua Humaitâ, 163. Humaitâ

(266-0896). 8* a sàb. ás 21 h, dom., às 20h.

RI16.

O Dois desconhecidos discutem durante a

negociação de uma mercadoria.

I—IM NM AM1A0NH - Teato e direção

da José Sanchis Sinlsterre. Com Christiane

Jatahy. Alexandre Mello e Sérgio Xavier.

Cesa da Givea, Praça Santos Dumont, 116

sobrado, Gávea (239-3611). 6a a sáb.. to

21h30.edom.to20h30.RI16.
o Comédia. 0 espaço e o tempo cruzam-se

em dimensões diferentes quando uma douto -

ra em Física volta à cidade natal.

WMQUiMMt

OUÜMtCH I—De Ivan

de Albuquerque. Com Ivan de Albuquerque.

. Leyla Ribeiro. Lúcio Mauro Filho e outros.

.Teatro Ipanema, Rua Prudente de Morais.

824, Ipanema (247-9794). 6a a sáb.. ás

21h30. a dom., ás 20h30. RI 15 (6a. 6a e'. 
dom.) e RI 20 (sàb). Desconto de 50% para
estudantes.' 
O Comédia vampiresca. Ao planejarem uma

' palestra sobre neovampirlsmo, três universi-

tários são supreendldos pela chegada das

criaturas da noite.

VMTÁNU- Oe Alcides Nogueira. Direção de
: 

de Gabriel Villela. Com Silvia Buarque. Malu

Valle, Alexandre Schumacher. Eriberto Leão e
' outros. Teetro 1 do CCBB, Rua Primeiro de

. Março. 66. Centro (216-0237). 4a a dom., ás

19h,sáb..às21h.RI10, ;,;,.
t> .Drama. Uma utopia frustrada de uma ge-' 
ração.

M rfMCM — Direção de Afonso latarola.

Com a.Cia, Teatral Terceiro Sinal. Espaço

Cultural dos Correios, Rua Visconde de Ita-

borai, 20, Centro (503-8714). 6a a dom., ás

19h.RI10.
Drama satírico. Humor, suspense e ação

num sanatório com linal surpreendente.

O «MMM AO Pt OA HCAOA - De Henry
Miller. Adaptação de Sidney Cruz. Direção de
Mônica Alvarenga. Com Paulo Gianni, Ricar-
do Canella e outros. Teetro Gliucio GUI. Pra-

¦ ça Cardeal Arcoverde, s/n°. Copacabana

(237-7003). 5a a sáb.. ás 21h. dom., ás 20h.
RS 10 (6a. estudantes e moradores de Copa-

. cabana) e RI 20 (6a a dom).
'.-'¦ A história do sofrimento do palhaço Au-

gusto.

OOMlOOMMIMMHOlMBMONOMPÚ-

MMO — Direção geral de Antônio Abujam-

ra. Com a Cia. de Teatro Os F. Privilegiados.

Teatro Dulcina, Rua Alcindo Guanabara. 17,

Centro (240-4879). 5a e 6a, ás 19h, sáb., ás

21 h. edom.. ás20h. RS 10
*-*• 

Texto inéditos da obra de Nelson Rodri-

gues.''. ¦

COMA, QUI MMI VM AH - De Ron Clark e
Sam Bobrick. Direção de Ary Fontoura. Com
Ary Fontoura. Suelly Franco e outros. Teatro
Teresa Rachel, Rua Siqueira Campos. 143.
Copacabana (296-7789). 6a a sáb., ás 21 h.
Dom., to 20h. RS 10 (6a) e RS 12 (6a a
dom). Duração: 1h30.

Comédia. A chegada inesperada do pai
causa grande tumulto na vida do filho aav.

0 MUI - Encenação da Dácio Lima. Tea-
tro Glauca Rocha. Av. Rio Branco. 179,
Centro (220-0269). 6a. ás 19h. 6a e sáb..
ás 21 h. RHO.
i> Com a Companhia do gesto. Num salão
de baile revive-se um período recente da
história a partir dos anos 50.

¦U0KOUT- De Frtderick Knott. Tradução de

Mlllór Fernandes Direção de Eric Nielsen.

Com Françoiae Forton, Gracindo Jr., Jayme

Periard e outros. Teatro Villa-Lobos. Avenida

Princesa Isabel. 440. Copacabana (275-

0 JORNAL LX) BRASI I
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6696). 5a a sáb.. ás 21 h, dom., ás 20h. R116

(6a) e R118 (6«edom.)e RS 20 (sàb)
t> Drama. Mulher cega ameaçada por três
traficantes* que* procuram drogas emsüa ca:
sa.

0 PBMOO M CASAMMTO - Direção de Nel-

son Xavier. Com Nelson Xavier e Via Negro-

monta. Cine Teatro Dina Sfat. Centro Cultural
Gama Filho. Rua Manoel Vitorino, 653. Pie-

dade (699-7237). 6a a sáb.. to 20h e dom..

às 19h. RS 10 e RS 6 (estudantes).
Comédia. Um exercício de fazer rir diante

do mais desconcertante do* sentimentos: o

amor.

PUTIMOOOPMTMnO — De Regiana Aritoni-

ni. 
'Direção 

de Marcelo Saback. Com Lilia

Cabral, Dalton Vigh a outros. Teatro de Are-

na. Rua Siqueira Campos, 143. Copacabana

(236-5348). 6a a sáb.. ás 21 h. e dom., ás

20h. RS 20 (sáb.). Preço promocional: RS 15.

Duração: 1h20.

Comédia romântica. Sobre os anseios e

transformações na vida de um grupo de ami-

gos ao longo de 20 anos.

0 00_fTl MAOmAMO - De Moliére. Direção
de Moeçyr Góes. Com ítalo Rossi. Stela Frei-

tas e outros. Teetro Glória. Rua do Russel.
632. Glória (567-5627). 4' a sáb., às 21 h, e

dom., to 20b. Rt 15 (4a, 5a e dom.) e RI 20

(6a e sáb.). Duração: 1 h20. Nio serí permiti-
da a entrada após o inicio do espetáculo.

Ingressos a domicilio pelo tel. 221-0515
[*¦ Comédia. As trapalhadas de Argan, um
homem que vive cercado de médicos e doen-

ças que acredita ter.

COMO-nJOOCOMNQOU-MOMLI AMORAL-

De Jurema Penna. Direção de Eduardo Ca-

bus. Com Angela Pires e Humberto Kzure-

Cerquera. Teatro Bibi Ferreiro, Rua Visconde

de Ouro Preto, 78. Botafogo (226-4691). 5'

a sáb.. to 21 h. e dom., ás 20ti R115. Dura-

ção: 1 h30 Até 1° de dezembro.

[*> Drama. Sobra a vida amorosa de um casal

com ideologias diferentes

QUATRO CAMMMUM- Oe Flávio Marinho.

Direção de Wolt Maia. Com Nelson Freitas.

Renato Rabelo e outros. Teatro Cafi Peque-

no, Avenida AtauHo de Paiva, 268, Leblon

(294-1998). 6a e sàb.. às 21h30. 6a. às

21h30 e meia-noite. dom., ás 20h. RI 20.

Duração: 1ti20.
*> 

Comédia musical. Quatro rapazes sofrem

um acidente fatal a o espetáculo que realiza-

riam na terra acaba acontecendo no céu.

NM fMWM M MAimm MMA - Textos de
Martins Pena. Adaptação e roteiro de Clóvis

Levy. Direçáo de Sérgio Britto. Com Sérgio
Britto. Nadia Maria e outros. Teatro Oelfin.

Rua Humaitâ. 276, Humaitâ (286-1497). 6a

a sáb.. às 21 h30. e dom., ás 20h. RS 15

!> Comédia musicada. A peça O diletante

funciona como fio condutor do texto que
reúne cenas de seis peças do autor.

NO M OMVATA - De Míriam Bevilacqua

Direção de Franncis Mayer. Com Luana Pio-

vani. Carmo Dalla Vechia e outros. Teetro

Cindido Mendes. Rua Joana Angélica. 63,

Ipanema (267-7295). 5a a sáb., ás 21h30, e

dom., às 20h RS 15. As 6as estudantes pa-

gam RS 10. Duração 1h20. Até 16 de de-

. zembro.

Et Comédia. Fala sobre o cotidiano de uma
família classe média, em especial, á relação

pais e filhos.

Al TIM DO MAURO RAM - Texto e direção de

Mauro Rasi. Com Murilo Benlcio. Berta Lo-

ran e outros. Teetro do LeblonISala Fernanda

Montenegro. Rua Conde de Bernadotte. 26/
loja 104. Leblon (274-3536). 5a. vesperatàs
17h 5a a sáb:. ás 21 h. e dom., às 20h. RS 20

(5a). RS 25 (6a e dom.) e RS 30 (sáb.).
Duração: 1 h30.
V> Comédia. O autor reúne no palco suas

quatro tias. conhecidas pelo público através
de suas crônicas jornalísticas.

0 TMPO M APOTMH - Direção de Vic
Militello. Com Gilberto Fernandes e Licia
Magna. Teatro Galeria. Rua Senador Ver-

gueiro, 93. Flamengo (225-9185). 5a a dom.
às21h30.RS15.
*"¦ 

A peça conta a trajetória de uma velha
atriz no circo/teatro.

PROVMANTMMCASAR- De Frederick

Lonsdale. Direção de José Renato. Com Ta'-

his Portinho. Irving São Paulo e outros. Tea-
tro Posto Seis. Rua Francisco Sá. 51. Copa-
cabana (287-7496). 5a a sáb.. ás 21 h, a
dom., to 20h. RS 12 e RS 8 (estudantes e 3'
idade).

t> Comédia. Ambientada nos aristocráticos
salões da Inglaterra, satiriza os excessos dn
classe alta nos anos 20.

ADOLESCENTE
I — Direção de Daniel

Bertinsky. Com o Grupo Teatralizando. Teatro

Galerie. Rua Senador Vergueiro, 93, Flamen-

go.6a.to19h.RS10.

0 FUTURO MA HOJB — Textos de Rogério

Blat. Direçáo de Ernesto Piccolo. Teatro

Gontaguinha. Rua Benedito Hipólito, 125

(232-1087). 5a a sáb.. ás 20h. RS 5.

[> Ficção. A peça aborda o desdobramento

da atual realidade de violência e desrespeito

com os princípios de cidadania.

DANÇA
CtA.MMU_TMCIOANMNITMÓI- Tea-

tro Municipal de Niterói. Rua 15 de Novem-

bro. 36. Centro (622-1426). 5a a sáb. ás

21 h. e dom., te 20h. RI 5 (galeria). RS 10

(platéia) e RI 40 (frisas e camarotes). Até 17

do novembro.

!• A Cia. apresenta Carmina Burana, de Cari

Orff. Coreografia de Rodrigo Moreira.

OOUARAM — Teatro do SESI. Avenida Graça

Aranha. 1. Centro (533-3495). 5a e 6a. às

19h. sáb.. te 21 h. a dom. ás 18h. RS 15.

? Com direção e coreografias de Fábio de

HUMOR
UM ATOR UMA COMÉDIA - Teatro II Sesc da

Tijuca. Rua Baráo de Mesquita. 539. Tijuca

(208-5332). 5a a sáb.. ás 21 h. dom., às 20h.

RS 10e RS 6 (estudante). >¦- 
¦

> Espetáculo interativo sob a direção de

Fafy Siqueira. Com André Rangel. . -. 
a,

REVISTA
M MNTMAS OUMM POOM - Direçáo de

Brigitte Blair. Apresentação de Patrícia Bla».

Teatro Brigitte Blair 2. Rua Senador Dantas.

13, Centro (220-5033). 4a a 6a. ás 18h30.

Vesperal5\ às17h RS 12

M OU» M CM OBAI-- Texto e dkeçào-de

Brigitte Blair. Teatro Brigitte Blair 1. Rüà U\-

guel Lemos. 61-H. Copacabana (521-2955):
5a a sáb. ta 21 h. e dom. ás 20h30. RS 15.

-**1
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ABERTURA
B MMTOMOOB

- Museu de Mepúbliee. Nua do Cite», 163,

Catete (226-4302). Dlveraoi. Diariamente,

dai 12h èi 17h. Grátis. Até 8 de daiembro.

Hoje. ás 1Bh30.

Raúne 49 quadrai (fotoa, chergee e |or-

naii) e 13 peças (entre medalhai, armai e

placai).

A WBMBflBBwMmB^mWRrme^mwammÊmmmmmjerm.

¦ NOMCA MW - Seler Orand/een de Mon-

ligny. Rua Marquei de Sto Vicente. 226.

Gávea (629-9380). Gravuras e esculturas. 2a

a 6*. das 9h aa 19h. Grátis. At* 22 d* novem-

bro. Hoje. ás 20h

A mostra reúne obras das duas artistas.

ÚLTIMOS DIAS
«MMBlmMMNOO CMMIM -Museu

do Folclore/Solo do Artista Popular, Rua do

Catata. 179, Catete (246-0441). Objetos. 2*

a 6*. dai 10h *s 18h. Sáb. a dom., dai 15h ái

18h. Grátii. At* 10 da novembro.

«mimam ii/mõnica mançoii ¦ alma cs.
URI - Gelerie do Power Art. Rua Sáo

Clemente. 33/Slj.. Botafogo (286-2090).

Pinturai. 2* a O*, dai 9h *i 18h. Grátis. At* 8

de novembro.

nwm. —I - Centro Cultural Game

Filho, Rua Manoel Vitorino. 653, Piedade

(699-7237). Pinturas em porcelana. 2a a 6*,

das 10h ás 18h. Sáb. e dom., das 10h ái 18h.

' Grátis. Ati 8 de novembro.

UNOUAOmS/MAKSLO UM - Pequeno Ge-

laria Cândido Mendes, Rua da Assembléia,

, 10/Subiolo,Centro (531 -2000r.236).Obje-

tos. 2" a 6», das 11 h às 19h. Grátis. At* 8 de

novembro.

MIMBQDADBVJOSÉ MIXAO - espaço Cul-

lural FESP/Sala Djanira. Av. Carlos Peixoto.

54 Botafogo. Gravuras, desenhos e pinturas.

2a a 6*. das 10h ás 20h. Grátis. At* 8 de

novembro.

MO 4 MMQN M — Casa da Clència/UFRJ.

Rua Uuro Muller. 3. Botafogo (542-7494).

Diversos. 3' a dom., das 13h às 20h. Grátis.

At* 8 de novembro.

t> A mostra reúne 50 projetos de design de

produtos de cinco Faculdades do Rio de

Janeiro.

CMA NTOOJUne* - Eko/í de Artes Visuais

.do Parque Lage. Rua Jardim Botânico. 414.

Jardim Botânico (226-1879). Coletiva. 2" a

6". das lOh ás 19h. Sáb.. das 10h às 17h.

Grátis. Alé 9 de novembro.

3 • A mostra reúne trabalhos de quatro anis-

tas.

«NOS 701 raTOUHCHUOni - Escola de Artes

Visuais do Parque lage. Rua Jardim Botâni-

co. 414, Jardim Botânico (226-1879). Cole-

tiva. 2« a 6', das 10h às 19h. Sáb., das 10h ás
'17h. 

Grátis. At* 9 de novembro.

> A mostre celebra a influência da foto na

produção artística nos anos 70.

AMUBOLOOIA DA «MTMÇAWeUUOIAH

WA1KMS — Museu da República. Rua do

Catete. 163, Catete. Pinturas. Diariamente,

das.lOh ás 19h. Grátis. At* 10 de novembro.

AUd CAVALCANTI — Galeria de Arte do Ingá.

Rua Presidente Pedreira. 78, Ingá. Niterói

(719-4149). Gravuras. 3* a 6'. das llh ás

17h. Sáb. e dom., das 13h às 17h. Grátis. At*

10 de novembro.

Ml N OUVBM M AII0$ Dl lUMTMCOIt -

Museu Nacional de Belas Aries. Av. Rio

Branco. 199. Centro (240-0068). Ilustra-

ções. 3- a sáb.. das 10h ás 18h. Dom., das

14h ás 18h RS 1. (domingo, grátis). Até 10

de novembro.

NUNCA TI VI, SOM* TI B-MAIL - Espaço

Cultural dos Correios, Rue Visconde de Ita-

boral, 20. Centro. Diversos. Diariamente, das

12h às 19h. Grátis. At* 10 de novembro.

? Exposição sobre e comunicação virtual.

01TAWTM «AOKOS 00 0M«TI - Rio De-

sign Center. Av. Ataulfo de Paiva, 270/Lj.

.. 106/108, Leblon (274-2546). Tapeçaria. 2'

a6'. das 10h ás 22h. Sáb. edom., das 11 hàs

.:. 18h. Grátis. At* 10 de novembro.

t> Tapetes artesanais de todos os países

produtores do Médio ao Extremo Oriente.

PINTURA
Htuo ornctCAs «mum> nmm ¦ notai*-

QUUAS — Joel Edelstein Arte Contemporá-

nea. Rua Jangadeiros. 14-B. Ipanema (267-

2549). Pinturas. 2a a 6*. das 11 h ás 20h.

Sáb., das 11h ás 16h. Grátis. At* 14 de

novembro.

MTMTOt I BM0Í1OS/W.UD0TMB0NAL -

Oficina de Arte Maria Teresa Vieira/Salio

Rogério Steinberg, Rua de Carioca, 86, Cen-

tro (240-8306). Pinturas. 2* a 6'. das lOh ás

20h. Sáb., das 9h ás 18h. Grátis. At* 16 de

novembro.

•mim N AimfTA/JUaWB MACHADO -

Museu Nacionsl de Betes Artes. Av. Rio

Branco, 199. Centro (240-0068). Pinturas.

3*a6*.das 10hás 18h. Sáb.edom..das 14h

ás 18h RS 1. (domingo, grátis). Até 17 de

novembro.

romOL • CARNAVAL ¦ OAnUM/ALM 9. CA-

VALCANTI — Museu Internacional de Arte

Naifdo Brasil, Rua Cosme Velho, 561, Cos-

me Velho (205-8612). Pinturas naifs. 3a a 6a.

das 10h ás 18h. Sáb. e dom., das 12h ás 18h.

RI .5 e RS 2.50 (crianças e estudantes). Até

17 de novembro.

OSA JUNQUfMA- Villa Riso. Estrada da Gá-

vea, 728, Sâo Conrado (322-1444). Pintu-

ras. 2a a 6*. das 11 h ás 19h. Sáb. e dom., das

13h às 17h. Grátis. At* 18 de novembro.

HAI/OUILMOIMIKARAM - Bookmakers. Rua

Marquês de Sâo Vicente. 7. Gávea (274-
"4441). 

Pinturas, escultures e colagens. 2a a

sáb.. das 10h ás 22h. Grátis. Até 21 de no-

-vembro.

ML MW1"1* — Casa de Cultura Laura Al-

irím. Av. Vieira Souto, 176, Ipanema (267-
' 

1647). Pinturas. 3a e 6a. des 15h às 20h. Sáb.

' e dom., das 16h às 20h. Grátis. Até 27 de

, novembro.

!> A mostra reúne 15 grendes telas em téc-

nica mista.
' 

TBMSA VIANNA- Galerias Funarte. Rua
' 

Araújo Porto Alegre. 80, Centro (297-6116
1 r.270). Pinturas. 2a a 6a. das lOh ás 18h.
' Grátis. At* 27 de novembro.

UONILMN 1*0 TANTAS Al VnDAMS -

Centro Cultural Banco do Brasil, Rue Primei-

ro de Março, 66, Centro (216-0237). Pintu-

ras. 3a a dom., das 10h ás 22h. Grátis. Até 22

de dezembro.

IVAN MRM - Galeria de Arte UFF. Rua Ml-
' 

guel de Frias. 9. Icaral, Niterói. Plntures. 2* e
1 6a, das lOh ás 20h. Sáb. e dom., das 17h ás

< 20h. Grátis. Até 5 de janeiro,

rol. Fotografias. 2" a 6a, das 10h ás 21 h. Sáb.

e dom., das 17h ás 21 h. Grátis. Até 6 de

jansiro,

ESCULTURA
NTAMAONlTtCA/AUN BUWNMKI - Centro

Cultural Condido Mendes, flua Joana Angé-

llca, 63, Ipanema. Esculturai. 2a a 6a. dai 16h

ás 21 h. Sab., daa 16h *• 20h. Orétto. At* 12

d# novffrtbro-

MAUrJCM SSNTSSI ALUNOS - Case de Cul-

ture Louro AMml Arcadas Stelle Marinho, Av.

Vieira Souto, 176, Ipanema (267-1647). El

cultural. 2* a 6a. dai llh es 21 h. Sáb. a

dom. daa 13h às 21h. Grátis. Al* 17 da

novembro.

CSLSBTWO - Centro Cultural Lleht, Av. Ma-

rachai Floriano, 168/T*rreo. Cant». Eseullu-

ris. 2* a 6', daa 10h ás 19h. Grátis. At* 22 de

novembro.

OmmtmO-MuseudóAçude. Estradado

Açuda, 764, Alto da Boa Vista (278-3674).

Esculturas. 6» a dom., das 11 h ás 17h. R» 1.

Ai* 22 de dezembro.

CAINNHOSOASIBSMIBIUMIIIHMM-
Museu Nacional de Beles Artes/Sala Certos

Osweld, Av. Rio Branco. ISS, Centro (240-

0068). Esculturas. 3a a 6a. das 10h ás 18h.

Sáb. • dom., das 14h às 18h. R11 (domingo,

grátis). At* 6 da janeiro.

OBJETO
HNTAOHUBUCA - Teetro Munielpel deNIte-

rói/Sele Certos Couto, Rua 16 de Novembro,

36, Niterói (622-1426). Objetos. Dieriemen-

te. das 10h às 22h. Grátis. At* 30 de novem-

bro.

CAMMN MNUNOA, OA MQUMA NOTAVB. A

BBAItUAB DOMBSNSU - Museu Carmen

Mirende. Parque do Flamengo (Av. Rui Bir-

boia, em frente eo n° 660). Objetos 2a a

sáb., das lOh às 17h. Al* 31 de jeneiro.

Santa Teresa (607-1932). Diversos. 4a a 2y

das 12h ás 17h. RI 0.80. Al* 2 de fevereiro.

A mostra reúne ao lodo 72 pecas.

COLETIVA
TNÉS DWHNlOlI 

— Galerias da funarte. flua

Araújo Porto Alegre, 80. Centro (297-6116).

Coletive. 2a a 6a, das lOh às 18h Grátis. At*

27 de novembro.

t> Esculturas de Ascánio MMM. Eduardo

Frota e Walter Guerre. _

Ibeu, Av. Copacabana, 690/2» andar, Cofre-

cabana. Colellve. 2a a 6a, dai 11h ás 20h.

Grátis. Al* 29 de novembro.

A mostre reúne 48 gravuras em diversas

técnicas.

BSMÇ06 URBANOS - Galeria de Fotogrette

de Funarte, Rua Araújo Porto Alegra. 80.

Centro (297-6116). Coletiva d* fotografias

2a a 6a. das lOh às 18h. Grátis. Al* 29 de

novembro.

t> Obras de Alberto Bltar, Mariano Kleiau.

Sérgio Ferreira a Jos* Augusto.

COLinVA OS «UVMUS - espeto Cultural

Trem de Prete, Rua Francisco Bicalho, e/n-,

LeopoWIna. Gravures. Diariamente, das 17h

ás 20h30. Grátis. At* 30 de novembro.

r> A mostre reúne obras da Angela Banhara.

Cláudia Tolentino a Cecília Unger.

NNTAMTIUTCS - Museu do Açude. Eitta-

da do Açude. 764. Alio da Boa Vista (278-

3674). Coletiva. 5a a dom., das 11h ás 17h

RS 1. Até 16 de dezembro

> A mostra reúne 23 peças de 18 ceramis-

SATTMMN Museu da Arte Contempo

rama de Niterói. Mirante de Praie de Boa

Viagem, s/n-, Nllarôl (620-2400). Pintu-

ras, esculturas e objetos. 3a e sàb.. das

llh ai 21 h Ctom, daa I3h às 19h. Ofélia.
¦ IuposiÇifO pewiüisjiHf.

BS1TM0IMUMS AOtMMOpIN. IMA SXMSt-

«AOMNNMMASNWMtflCASRASMMA
- Museu Histórico e Diplomático do Palácio

Itamaretf. Av. Marechal Floriano, 196, Cen-

M (263-7*61) Fotografias. 2a a 6a. dei 9h

es 1 Th. tUpoUçeo Rérmeneme.
t> 0* 600 enos de diplomacia brasileira

aiievee ate 112 roloor afies

MMA W OTiTI - Museu de Republica,

Rui do Catata. 113, Catate (246-6477). Ins-

taleçee. 2a a 6a. das 9h as 17h Sab.. dom. e

(«ledos, da« 14h es 17h Grátis Expotiçáo

í
MUSICA

ESTRÉIA

t> A moatra * orna viagem aobra o advento

de efatrieidada no cotidiano dai pessoal.

tis.

MCMANOOIHIOLDUMS, SaOLOUNAMOOAa

INSTALAÇÃO
A LOUCA I A m*n  ^^._

PAIVA — Centro Cultural Benco do Bresil.

Rua Primeiro de Março, 66, Centro (216-

0237). Instslaçâo. 3a e dom., des lOh ás 22h.

Grátis. At* 17 de novembro.

ADMAKA VAMUA - Galerias Funerte. Rua

Araújo Porto Alegre. 80, Centro (297-6116

r.270). Instalaçáo-vldeo. 2a e 6a. dn lOh às

18h. Grátis. Ati 27 de novembro.

AMTONWOWSNOsWrrOIIAOAlHAiS-^

ço Imperial, Praça 16 de Novembro. 48, Cen-

tro (533-4407). Instalação. 3a a dom., des

12h ás 18h30. Grátis. At* 22 de dezembro.

[-¦ A mostre reúne múltiplos dos dois srtistes

no Projeto Alelier FINEP.

¦ —Museu do Açude, Estrada do

Açude. 764. Alto da Boa Vista (278-3674).

Coletiva. 6a a dom., dss 11 h ás 17h. RS 1 At*

15 de dezembro.

VMÕMMOMlUAtOOUtMOISmiUMTRA.

OOINS BMMLBHMS - Centro Culturel Ben-

co do Bresll/Foyer. Rua Primeiro de Março.

66, Centro (216-0237), Coletiva. 3a a dom.,

das 10h ás 22h. Grátis. Al* 4 de janeiro.

> A mostra reúne 14 origineis de sete Mus-

tradores brasileiros,

MIMNHCTIVA HtUO OTflCICA — Centro de

Artes Hélio Olticice. Rue Luiz de Camões. 68.

Centro (232-2213). Pinturas. 3a a 6a. dai'

12h ás 20h. Sáb. e dom., das llh ás 17h.

Grális. Exposição permanente.
!> Retrospectiva que junta 167 peçes do

artista, feitas entre 1966 e 1980.

wm—mmmm¦wiihh v — POÇO Impe-

riel. Praça 16 de Novembro, 48, Contro (633-

6613). Esculturas. 3a a dom., das 12h às

18h30. Gritis. Esposiçeo permanente.
[•¦ A mostra reúne obras em ferro e luz fluo-

AOOLBQlOOOlMSlOeOlTAUMIO-Mufiu
Neehrtoide Meles Artetlf piso. Av. Rio

Bráneo, 196. Centro (2400068). As cerci

de 20 obras espalham nada manei do que o

apogeu do estilo barroco na Itália. 3a a sáb..

das10hes18h.0om..das14hes18h. Rs 2

(domingo, gritis). Exposição permanente.

CWaMUIUCKmALOWSèeUtóSXVtlWm,
m I n - Museu Nethnel de Betes Artes.

Av. Rio Branco. 199. Centro (240.0068).
Exposiçio de obres restauradas, entre pintu-

ras e esculturas, de produção artística brasi-

tetra noa quatro últimoa séculos. 3a a sáb..

das lOh ás I8h. Oom.. das 14h as 18h. Rá 2

(domingo gritii). Expotiçáo permanente.

N6Bi MMO Wlmm - Night Rios, Parque

do Flamengo, i/n«. Flamengo (661-1131).
Cepacidadr. 160 paasoes. 6a, a partir dai

22h. Couvert» R» 20 a consumação a Rf S.
' 

. > O grupo apreaenta o projaM Receita Ca-

rioca. convidando HIWo Hora. .

St BJMATO - Hipódromo Up, Praça Simoi

Dumont. 106. Gávea (264-0096) 6* e sib..

ei23h.Caw«rtaN»16ae«jn*umaeaoaR»
10.

t> 16 Nonato retorna aoe palcei com o

show. d* novo dieec, 
"Natural 

do Rio de

Janalro".

m.-AmamVemo.PmeCm-
deel Câmara, 132, Lapa (231-2101) 6a e6«.

ta22ft.C«n«rflM6.
l> AHautieuesteriecompenhadepetogru

po Dobrando a esaume, com um repertório

de teme*, dano * boesa nov*.

FIUIO*OASSSSA-f--^//CW.. Rua Gut-

tavo Sampaio, a/n*. Leme (641-6046). Ca-

pecidade: 160 lugaree. S*. «a 22h. Couvert a

RtIOecontumeçaoeRte

Uma hofnanagam e Silvmha TaMoa, com

Cerol Safaoya. Oi Cadocat, Claudia TeHes e

TitOMOdl/. ;

MO SALSA - Ramo. Estrada do Joá. 266. Sio

Comido (322-1021), **. es 22h, 6* e sib.

is 22h30. Coueatt à R116 (6a) e Rt 20 (6a e

sib) Consumação e RS 6.

A banda de música cerrbenha lança teu

primoiro CD. No repertório, músicas bresilei-

rea •m ntifio Os) mu.

pecidade: 180 lugaree. 4a e sib. ss"22hj

Couvert a R» 16 (4* e 8a) a Rt 20 (6a e sab:),

ConsumeceoeRtIO.
1> O grupo est* lançando o CD Louco»

pele lema, onde contente canções medites. •

0 «MMM SNUOWTN) — Canecêo, Av Ven -

ceslau Braz, 216 (2S6-3044). 6a.as21h30,

6» a sa*.. at 22h30. • dom., is 21 h30. R» Í0

(arquibancada), 
•)* 26 (leterel). Rt 30. Ri 40

e RS 50 (setores especiais)

t> Lançamento do CD grevedo ao viVp,

Com Alceu Vdene*. Elba Ramalho, Geraldo

AjevedeeZiRametho

¦UM Ml — Cefé-Concerto Teetre MiteL

Nua Álvaro Alvim. 33. Contro (240-4469).

Capacidade: 400 lugarat. 4*. 6*. 6a e dom.

*e1Sh.Seb..t*20»i R»20.

> A cantor* lança o novo CO Actiedus

e amornes com músicas de Oonzeguinha. 
'

TMM — Universidade de Música, letrada

em Canoas, 68. Sio Conrado. 4* a iMrrSr

22h. Rt 26 (setor A) a Rt 30 (eetor B).

t> O. cantor apreeente o show 
"O 

pon»

O da historie".

DEGRAÇA

»~ ...,.— ^- — —-Jt — Cspeço Cultural

da Merinho, Av: Alfredo Ageche. e/n°. Centro

(633-7626). A mostre reúne três exposições:

Galeota D. João VI; Historie de navegação a

Arqueologia subaquetica no Brasil. Diária-

mente, das 12 is 16h30 Grátis. Exposiçio

permanente.

ÚLTIMOSDIAS

QUATNO «MONOS - Gelerie Condido Man-

des. Rua Joene AngeMca. 63. Ipanema. Cole-

tive de plntures. Diariamente, des 10h is 22h.

Gretit. Exposição permanente.
? A exposição mune obres de quatro anis-

www, m.4 — Sele Sidney Mlller. Rua

Araújo Porto Alegra. 80 (297-6116). 3a e 6a,

ás IBhSO. Rt 10.

> O centor apresente modernas versões pe-
re clássicos de MPB. afim de sues própria»

composições.

CONTINUAÇÃO
—JS- Misture Fine, Av Borges

de Mede.ro». 3207, lagoa (637-2844). Ca-

^ MIMONB B WALTBI AtfSJMI —

Eepeco BNDES. Avenide Chile. 100. CerttW

(277-7141). 6a, es 19h. Entrede franca* 
~~"

O No repertório. Noel Rote. Chiquinha

Gonzaga e Ernesto Nazarelh. .. . .

OM HMSNMM) BB VWOB - Centro Cuttu-

ral Gama Filho. Mua Manoel Vitorino. 663.

Piedade (696-7237). 6a. it 18h. Entrada

5m»nea. _.

Show da lançamento do CO Carinhoso.

de Ricardo Filipo o Dude Aniiio. ~

WMM IAS ÉI0aiMB> BSNOmSI- cêy

tro Culturel Oduveldo Vienne Filho. CatteK-

nho do Flamengo. Praia do- Flamengo, 168

(206-0278). 6a. as 19H30. Entrada franco.--

Show em homenagem a Vinícius de Mo-

raes. ~~~

PàÊÊLm BSBM - Espeço CuHural MarioW

Andrade. Avenida Pasteur, 436. Urca (296*

2648). 6a. es 18h30. Entrada franca. _,_-—

Show do grupo mambembe epretenun-

do moleberismo. pernas de pau. ciem de ou-

três formas de folclore.

CERÂMICA
OBA BACKHIUSn - Ville B. Av. Atlântica,

1782/Lj. G. Copacabana. Cerâmicas. 2a a 6a.

das 10h ás 19h. Sáb, das 10h às 14h. Grátis.

Até 21 de dezembro.

GRAVURA
«LITVMAIlCOS CAB00S0 - Museu Necionel

de Beles Artes/Sele Certos Osweld. Av. Rio

Branco. 199. Centro (240-0068). Gravuras.

3a a 6a, das 10h ás 18h. Sáb e dom., des 14h

ás 18h. Rt 1 (domingo, grátis). At* 7 de

janeiro.

ILUSTRAÇÃO
T^CONCMMOBHJUITMCAOBOrAMCAlUlV

OAMTH NO — Museu Necionel de Boles

Artes/Sala Ubi Bave, Av. Rio Branco. 199.

Centro (2400068). Ilustrações. 3a e 6a. dee

lOh ás 18h. Sib. e dom., des 14h ás IBh. Rt

1 (domingo, grátis). At* 1 de dezembro.

SERIA TRÁGICO
SE NÃO FOSSE CÔMICO

DIREÇÃO: UIIZARTHUI NUNES

ANTÔNIO NOBREGA
NO Shf.W NAPANCADyOO ^gJBg

EXTRA
—A — Centro Culturel Benco do Bresil.

Rue Primeiro de Merco. 66, Centro (216-

0237). Diversos. 3a e dom., das 10h es 22h.

Grátis. At* 24 de novembro.

Penoreme de história da imegem animado

desda seus primórdios ao tecnieei recentes.

NSNA RALAi UM NOMB NA MOOA - Museu

Histórico Necionel, Praça Marechel Ancora,

s/n-, Centro (240-2092). Moda. 3a a 6a;das

10h ás 17h30. Sáb. e dom., das 14h30 às

17h30. RI 4. Ati 24 de novembro.

Reúne 76 vestidos criados por um dos

expresssivos nomes da site costure.

PALACKMSMUSM-COLSÇOSSOOOOVMBIO

00 SSTAOO 00 W» — Especo Culturel dos

Coneios. Rue Visconde de Itaborai. 20. Can-

tro. Diversos. 3a e dom., das llh as 20h.

Grátis. Ati 16 de dezembro.

O Reúne obres de arte. objetos que perten-
ceram a celebridades e outros.

XIIIUMSIÇAO 01MSSA6 OS NATAL - Hotel

Othon, Av. Atlântice. 3264, Copecebene.

Diariamente, das 14h ás 21 h. Grátis. At* 9 do

novembro.

Culturel Buenos Aires. Rue Buenos Aires, 77,

Centro. Carpetes pintados. 2a a 6a, des lOh.

ás 16h. Grátis. Até 22 de novembro.

0 CÉU MAOJNAMO - Gelerie do Ptenetério.

Av. Padre Leonel Franca, 240, Gávea (274-

0046). Diversos. Diariamente, das 8h is

20h30. Grátis. Até 8 da dezembro.

A MODA OS TODO MUNDO - Shopping Center

Peço do Ouvidor, Rua do Ouvidor, 161, Cen-

tro (232-1304). Diversos. 2a 4 6a. dis 9h is

21 h. Sáb.. das 9h às 18h. Grátis. At* 28 de

dezembro.
[ > Sâo 28 painéis que apresentam um pano-
rama dos trajes dos habitantes de elguns

países.

OPOSIÇÃO COMHMMMTMk ARTI OBMNTAL

NA COUÇAO CASTNO MAVA - Museu de

Chácara do Céu. Rue Murtinho Nobre, 93,

NSPARE 99

To.ttro 1

Carlos Gomes

253-U77,
ÉTIROEQUEDA

CONTRA OCRML
253-1177

át% aWBMiiwla^L mWmw

\ aPAPAO

JORNAL PO BRASIL

ASSINATURAS
EM

BRASÍLIA
TEL: (061) 365-3338

L
Segunda a sexta • 8:00 às 19:00h.

Sábados-9:00 às 14:00h.

Caderno

Carro e Moto
SÁBADO noseuJB

FOTOGRAFIA
¦ -Cen-

tro Culturel Light, Av. Marechel Florieno,

168/Terreo, Centro. Fotografias. 2a a 6a. das
' 

lOh ás 19h. Grátis. At* 22 de novembro.

OS INSTEMOS DOS PAl» SAGRADOS DA A-
' SIA/BSRTMIM UNBT - Sociedade Flumi-

i nense de Fotogrefia. Rue Doutor Celestino,

, 115, Centro, Niterói. Fotografias. Diariamen-

: te. das 19h ás 22h. Grátis. Alé 23 de novem-

bro.

, MNTAMLU, FINAL SÉCULO XX/NANTA NO.

CANDIO — Galeria de Arte Sesc. Rua Bario
' 

da Mesquita, 639, Tijuca. Fotografias. 3a a
6a. das 13h ás21 h. Sàb. e dom. das 10h às

17h. Grátis. Alé 27 de novembro.

MVBITANO/OAINSLNATTAR- Centro Cultu-

i ral Oduvaldo Vienne Filho (Castelinho do

Flamengo). Praia do Flamengo. 158, Fia-

mango (205-0276). Fotografias. 2a a 6a, das

14h ás 20h. Sib. e dom., das 15h ás 19h.

Grátis. Até 30 de novembro.
' 

ALBMTO COELHO — Museu do Açude. Estra -

da do Açude. 764. Alto da Boa Vista (278-

3674). Fotogralias. 5' a dom, das llh às

17h. RS 1. Até 15 de deiembio.

COTIDIANOS DO MO/WMICA SOTKAV - Foto-

galeria Estação Botalogo, Rua Voluntário da

Pátria, 88. Botafogo Fotografias Diariamen-

te, das 10h ès 22h. Grátis. Até 5 de janeiro.

A MAR/MOINA 8TIILA - Espaço UFF de Fo-

togralia. Ru» Miguel do Fuás. 9. Icarai, Nite

J : V"

i

O JORNAL DO BRASIL e a

Editora Record convidam para a palestra j

do historiador e escritor:

THEODORE ZELDIN 
'à

Autor de

"Uma História íntima da Humanidade"

Sexta-feira, 08 de novembro, às 19h.

FIRJAN - Av. Graça Aranha, 1 - 3o andar

ala Santa Luzia - Centro

ESTADO DE MINASJORNAL DO BRASIL
O Grande Jornal dos »«ne/ms

Todo assinante ou leitor do Jornal do Brasil que recortar

este anúncio e apresentá-lo na bi lheteria do Teatro dos J

Grandes Atores/Sala Azul (Av. das Américas, 3555 - Barca da Tijuca

Tel.: 325-1645) ganha 20% de desconto, no seu ingresso e de seu |

acompanhante, para assistir ao espetáculo 
"Seria Trágico... •

Se não fosse cômico", nas sessões dos dias 1

08,09/11/96 às 21:30h e 10/11/96 (Domingo), às 20h. |

Venha e confira! Afinal trágico, é você não se divertir.

JORNAL DO BRASIL |

Preencha o cupom e troque por um

convite na loja de Classificados do JB no Centro

(Av. Rio Branco,135, Loja C).

Atenção: Somente serão aceitos os 150 primeiros cupons.

I Nome: .Z.  -

í End.:

| Bairro: Te,-:

| Assina o JB LJsim L não
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Aroulvo
Inspirada
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: iJ____r :- -31
^m^cvHiteratura consagrada que chegou às telas do cinema

no sobrenatural
FILMES

Programa da TVE exibe hoje
documentário sobrç a vida ea
obra da americana Anne Rice

Aos 4 anos de idade a filha de
Anne Rice morria vítima de leuce-
mia. Dez anos mais tarde era a
vez.de a mãe da romancista ame-
ricana falecer. O sofrimento expe-
rimentado com as duas grandes
perdas levou Rice a mergulhar
nás drogas e ho álcool, ào mesmo
tempo em que a não aceitação da
morte lhe influenciou profunda-
mente para escrever sobre seres

que não sofressem desse mal co-
mo os vampiros. Tema que foi
traduzido para o papel no traba-
lho Vampire chronkles, cujo pri-
meiro volume Entrevista com o
Vampiro se tomou sucesso nas te-
las do cinema sob direção de Neil
Jordan e estrelado por Tom Çrui-
se. Para tentar traduzir o incon- .
formismo da autoradiante da ine-
xorabilidade da morte, a BBC de
Londres produziu a série Docu-
mento 40 minutos que a TVE
apresenta hoje, às 22h45.

No documentário, Rice revela

como escreveu suas crônicas e de

que forma sua vida está ligada ao

filme. Ela chega a confessar que a
menina vampira vivida por Kirs-
ten Dunst tem o nome de Cláudia,

que era o apelido de sua filha
Michele.

A atração pelo mundo sem li-
mites, a vida infinita e a imortali-
dade foram fatores decisivos que
fizeram da obra de Rice, um ácla-
mado best seller lido por quase 20
anos e motivou a sua produção
em um longa-metragem que abor-
da a vida do vampiro Lestat.

A autora conta no programa
que muitas cenas do filme foram
baseadas em fatos reais, como a
da menina vampirizada qué chora
sobre o corpo da mãe.

O documentário traz ainda de-

poimentós do marido de Anne
Rice e de pessoas ligadas a ela. A
atração da autora por histórias de
lobisomens e vampiros que re-
montam à sua infância, em Nova
Orleans, uma cidade de ruas som-
brias e carros antigos, foi lembra-
da por um dos amigos.
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A atriz
Rosanna
Arquette

protagoniza
o filme As
loucuras de,
Wendy,
atração de
hoje à noite
na CNT

Comédia boba e simpática
Seontem havia pelo menos três

bons filme na TV, hoje a maré

definitivamente não está para
baiacu nenhum. É virar a progra-
mação pelo avesso e não sair na-

dica de nada. A não ser que se

considere alguma coisa ver o

Chuck Norris sentar
a borduna no que vê

pela frente em Vin-

gança forçada, na

tarde da Globo. Pode
até ser divertido, des-
de que se torça pelo
time dos outros. As-

AS LOUCURAS DEWENOY

CNT O 22h

(Wendy cracked a wai-
nut) de Michael Pattin-
son. Com Rosanna
Arquette, Bruce Spen-
ce e Hugo Weaving.
EUA, 1990. Duração:
lh!9.

sim, a melhor dica vem na CNT

com As loucuras de Wendy. Não

esperem grande coisa, mas é, lite-

ralmente, o que há.

A dentucinha Rosanna Arquei-

te, de Depois de horas, é Wendy?

uma garota que não sabe muifa-

bem o que fazer de sai

casamento. A direção!

de Michael Pattinscjj£

se limita a usar temas:

cotidianos para fazer

uma comédia boba 
'£

às vezes simpática*-

Nada mais que isso.'

UMA ESTRANHA EM LOS

ANGELES

TV POR ASSINATURA

Estética dos
% 

anos 40 em
fume da Fox
_! Um filme dos anos 80 embru-

Urado numa estética dos anos 40.

Assim pode ser definido A dama

do Cine Shangai, produção brasi-

feira de 1988, dirigida por Gui-

lherme de Almeida Prado. Este

bem-humorado exercício de cine-

0R. wm" será exibido hoje, à meia-

noite, pela Fox (TVA).
Guilherme de Almeida Prado

começou no cinema como assis-

tente de diretores da Boca do Li-

xo paulista, reduto de filmes por-
nôsjia década de 70. Desta expe-
riéncia ficaram títulos como E

agora José (um pornô politizado)
é As taras de todos nós. Mais do

<J_e"o aprendizado, digamos, este-

tico, Prado levou da Boca. a lição
de que é possível fazer um filme
com poucos recursos.

Assim, os USS 450 mil da pro-
dução foram mais do que sufi-

cientes para construir o que Prado

chamou de 
"farsa 

policial, uma

brincadeira em cima de um tipo

de história, um tipo de estrutura
de cinema". No caso, A dama do
Cine Shangai é inspirado no cine-
ma noir da década de 40, em seus
ambientes escuros, suas mulheres
fatais e seus heróis que se envol-
vem em tramas com as quais não

possuem (pelo menos aparente-
mente) qualquer ligação.

O roteiro conta a história de
um agente imobiliário (Antônio
Fagundes) que entra num cinema

para assistir a um filme policial.
Lá conhece uma misteriosa mu-
lher (Maitê PrOença), incrível-
mente parecida com a protagonis-
ta do filme. A partir desse encon-
tro, ele se envolve numa intrigante
rede de mistérios.

O diretor bebe em fontes reco-
nhecíveis, a começar pelo próprio
titulo dó filme, inspirado em A

dama de Shangai, de Orson Wei-

les. Guilherme de Almeida Prado

assumiu sua intenção de fazer um

filme B. A produção faturou seis

Kikitos em Gramado em 1988.
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Fagundes e Maitê dividem a cena em A dama do One Shangai

SBT O 14h

(Allen from LA) de
Albert Pyun. Com
Kathy Irclarid, Thom,
Matthews e Linda'
Kerridge. EUA,
1993. Duração: lh26.

Aventura. Garota via-

jando ao encontro
do pai, em desespe-
rada busca, acaba
caindo em buraco

que a coloca em con-
tato com uma outra
civilização. *

VINGANÇA FORCADA

Globo O 15h50

(Forced vengeance) de
James Fargo. Com
Chuck Norris, Nary
Louise Weller e Ca-
mila Griggs. EUA,
1982. Duração: lh50.

Criminal. Em Hong
Kong, um policial
destemido enfrenta
os perigos do sub-
mundo do crime pa-
ra tentar salvar a fi-
lha de um rico
empresário. *

A CAMINHO DE 0RE60N

Bishop e Gloria Tal-
bot. EUA, 1959. Du-
ração: Ih26.

Faroeste. Repórter in-
vestiga ataques de
índios contra coloni-
zadores no período
durante fundação de
Oregon. *

0 SEGREDO DE BARDARA

média que durante
14 anos assassinou e
mutilou sua vítimas
sem ser preso. *

INTERCINE

Globo O 23h30

POR TR.S DAQUELE BEI10

Record-Rio O I6h15

(Oregon trail) de Ge-
ne Fowler. Com Fred
MacMurray, Willian

Record-Rio O 22h

(L'Oell escariate) de
Dominique Roulet.
Com Jean Louis
Tritgnant, Stefania
Sandrelli e Gregorie
Colin. França, 1993.
Duração: lh30.

Suspense. Cadáver é
encontrado sobre tri-
lhos de trem. Policial
alcoólatra inicia in-
vestigação, mas o
culpado do crime

pode ser qualquer
um.*

DAHMER: 0 CANIBAL DE

MILWAU..EE

Bandeirantes O 23h30

(Jeffrey Dahmer: lhe
secret life) de David
R. Bowen. Com Karl
Crew, L.P.Brown e
Donna Stewart Bo-
wen. EUA, 1993. Du-
ração: lh25.

Suspense, A história
de Jeffrey Dahmer,
um garoto de classe

(Prelude to a kiss) d»
Norman Rene. Com
Alec Baldwin e Meg
Ryan. EUA. 1992. *.

MORTE NAS ALTURAS

(Murder in the high

placès) de John
Byrum. Com Ted
levine e Adam
Baldwin. EUA,
1991.*

DESAFIANDO 0 TERROR

(Viper) de Tibor
Takaes. Com
Lorenzo Lamas e
Hank Cheyne. EUA.
1993. •

DIFÍCIL REGRESSO

Globo O 1h55

(Off the Minnesota
strip) de Lamont
Johnson. Com Hal
Holbrook e Maré
Winningham. EUA,
1980. Duração: 2h.
Drama. Garota sai do
interior para virar.

prostituta em Nova
Iorque. *

BBr¦7—Igreja da graça (5h) ¦

«-Alfaemnega.

„„. Religioso (5h30)

ÉBr_H— Igreja da graça (6h)
¦ »- H—O despertar da fc(6h)

4—Programa Ecumênico

. (6hl0)
4—Tdecurso-OOO-

Profissionalizante (6hl5)
_-..4-Tdecurso 2000-2"

_.._.grau(6h30)

7-Düriorural(6h30)
' - -2—Execução do Hino

-¦ Nacional (6h35)

2-Palavra viva (6h40)'' 
2—Curso

profissionalizante (6h45)'4-Tdecurso_ai0-.

grau(6M5)
.... 11-Palavra viva (6h58)

2—Castelo rá-tim-bum

(I0h30)
•—Grupo imagem

(10h30)
11-Anjinhos (I0h30)
4-Angélica (I0M5)
7-AmauryJr.(IOh45)

D-St

HHr14—BomDia.Rio(7h)
-•-Tdemanhâ(7h)

-,,_- 7 -Cidade educação (7h)

2-Te_cur5O-000--*
grau(7h)

11— Sessão desenho com

vovóMafalda(7h)
• 2-Te_cuuo2000-l''

grau(7hl5)'"—j_ 
Arquivo história

"•""••(Th.0)

.- 
— 

4-Bom Dia Brasil(7h30)

•—Igreja da graça no lar

(7hJ0)
2 -Plantão da língua

... I7h55)

ehtlí-Tv escola (8h)"7- 
Dia dia. Variedades

"".h)

•-Falando de vida (8h)
- ,. -11 — Bom dia & cia.

..... Infantil(8h)
4—Tv Colosso. Infantil

.- -.<_h_0)

•-Escola biblica na TV

(8h30)""** 
II—Note e anote.

-"" 
Variedades(8h30)

Blr_-Êde manhã (9h)

•—Home shopping (9h)

»—Sailormoon(9hl5)

•—Samurai Warriors

<9h45)

SEflr7 —Sitio do
,— . Pica-Pau-Amarelo(IOh)

9-BomDiaVida(IOh)

11 —Família AdamsOOh)

7—Co/jnha maravilhosa
•-daOHiuOOhlO)

2—Plantão da língua

<H)h_M

_-De-tnhando(llh)

11 — Dennis, o pimenlinha

(llh)
2—Plantio da lingua

(llh-0)
2—França expn_s(llh30)

•-Shurato (llh-0)
11 — Nossa turma (llh30)

4-0sTrapalhôes(llh45)

•— Feras do carnaval

(IlhSS)
2-Jornal Visual (Ilh55)
7—Vamos falar com Deus

(llh. 5)

_ Rede Brasil —tarde

C12h)
•—Manchete Esportiva

0»)
7—Esporte Total (I2h)
•-Bem forte (12h)
ll-Vovôeeu(l-h)

4-Gk>boE-porte<12hl 5)

• -Cãmera9(l_hl5)

•—Edição da Tarde

(12h30)
7—Jornal Acontece

(I2h30)
•-0 melhor do Furacão

2000 (l»30)
4-RJTV(l2h35)

11—Forno, fogão e cia.

(I2h45)

_!— Programa político
(I3h) ^
4—Programa político
(I3h) 

* ^

•—Programa poliüco
(I3h) 

^ ^

7—programa político
(I3h) ^

—Programa político
03h) 

*

11 — Programa político
(I3h)
11 — Programa político
(I3h)
2 — Licença maternidade

(I3hl5)
— De bem com a vida

(I3hl5)
7 —0ndacarioca(l3hl5)

»-Cimera9(l3h)
4-JornalHojc(l3hl5(

9—Bem Forte (13h 15)

11 —Aqui agora (I3hl5)
13 —Forno, fogão & cia.

(I3hl5)
2- PmóimncHii(13h70.

»-Tclestore(13h30)

U—Sessão bang bang

(I3h30)
4-Videoshow<l3M0)

• —Home shopping show

(I3H45) _T?

2-RedeNoticias<l3h55)

J-Vestibulando(l4h)

t—A cozinha do

l__celotli(l4h)

11— Cinema em casa.

Filme: Umaestrmkitm
DsAmtknm
II- Bill Body (I4h)
4—Meu bem, meu mal
(I4hl0)
7-Folão(l4hl 5)
II—O agente G. Infantil

(l4htM
7-Cidade Educação

(14h30)
•-Mulheres. Variedades

(I4h30)
•—Genle importante

(I4h4$)
2—Plantio da língua

(I4h50)
2-Rede Noticias (I4h55)

J-.De-enhando(l-h)
7-Foflo(l5fcl5)
II-Mara Maravilha
show(15hl5)

2-Castelo Ri-Tim-Bum.

Infantil (I5h30)
7-Bronco (I5h30)

• -Papa tudo (I5h45)
4- Sessão da tarde. Fdmt

l%-nr_/-r(a__<l-fc-0.

2^_-eNoddM(l»SS)

nat
. .._.._jnato estadual

de vôlei. Hoje: CIB X Volta

Rciknulatm)

• -Corrida maluca (IMt)

11 —Desenhos(l6h)

•—Super human Samurai

(I6hl5)
II—A caminho de

Oragon(l6hl_)

7- Supermarket (I6h30)

•—Grupo imagem

(I6h45)

EEZB. - Programa H(17h)

• -EUCorrèa(17h)

11-Chapolin (17h)
2—Scmansura(l7h30)

11-Chaves (17h30)
11—O mundo de
Hc.ikni.intl7h3tl)

•—Sessão animada

(I7h45)
4-Malhação(l7h50)

8— 190 urgente (I7h50)
2-RcdeNolKÍaMl7r. 5)
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SIB beijo/y Morte nas o canibal de Mil- (0h20)
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^^^H (/oof.rw(23h30) (°hS5)
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Calíop* canta
Montavardl

Fundado em 1993, o conjunto
Calíope, composto por 12 canto-
res e quatro instrumentistas, apre-
senta-se hoje, ás 2ih, na Sala Ce-
cilia Meireles, em recital dedicado
a Cláudio Monteverdi. No pro-
grama, música sacra e profana,.

Sandrino Santoro
Em sua incansável atividade de

luthier, o contrabaixista Sandrino
Santoro mergulha em exaustiva

pesquisa e dá acabamento esme-
rado num par de violinos. En-

quanto ele fala sobre seu traba-
lho, o filho Sávio Santoro, violista
de 21 anos, dá exemplos de belís-

incluindo Zefiro torna e Sfogava
con le stelle. O Calíope faz um
trabalho meticuloso, utilizando
instrumentos de época que bus-
cam reproduzir a sonoridade da
música dos séculos 17 e 18. In-

gressos a RS 10. Desconto de
50% para estudantes e membros
da Sociedade de Amigos da Sala.

finaliza violinos
sima sonoridade na viola confec-
cionada pelo pai, executando

fragmentos de uma suite de Bach.

Já os gêmeos Ricardo e Paulo,'

também filhos de Sandrino, de-

monstram Vivaldi em seus novos

violoncelos.
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O Longa Florata, crk7^luiwnato!^r7sãtla^m^^

NOVO GRUPO MEDIEVAL
No próximo dia 10, as 18h, o grupo Longa Florata vai interpretar canções

medievais e sefaraditas, no auditório da Associação Scholem AJachem de
Cultura. Participam do conjunto os músicos Lenora Pinto Mendes, Márcio
Selks, Leonardo Loredo e Sônia Wegenasl Formado há apenas um ano, o

grupo tem o objetivo de estudar e (imitar a música da Idade Média e início
do Renascimento, Rua São Clemente, 155, Botafogo. Ingressos a R$5.

de Mozart, por exemplo, conta com a

presença do tenor Leopold Simoneau,
ao lado do soprano Wilma Lipp, uma
das maiores Rainhas da Noite deste
século. O acompanhamento é da Filar-
mônica de Viena, sob a regência de um
mozartiano nàtò: Karl Bõhn.

De altíssimo nível, a coleção de
óperas completas em CD está sendo
vendida tias bancas de jornais a preços
acessíveis. Interpretações raras em óti-
ma qualidade técnica. A flauta mágica,

Carlos Gomas
om oxposlçio

Começa hoje, no Museu Histó-
rico Nacional, a exposição Car-
los Gomes: o homem e a música.
A inauguração está prevista pa-
ra as 17h30, com canja da Banda
Sinfônica da Policia Militar, que
interpretará peças do composi-
tor. A mostra é uma comemora-
ção do centenário de morte de
Carlos Gomes. O Museu Histó-
rico fica na Praça Marechal Ân-
cora, s/n*, Centro.

LsBartoUom

O meio-soprano Cecili»
Bartoli, que em 95 deixou *

platéia brasileira a ver navioÇ

jura por todos os santos que"
começa temporada paulista
amanhã e, no próximo dhHft*:
estará no palco do Teatro Muj-i
nicipal do Rio. Parece que-
desta vez, a apresentação do;

grande fenômeno vocal do-?**-
culo vai tornar-se realidade r~f
ra o público carioca.

EM PAUTA

D Terça que vem. às
I8H30, recital da pianista
Rossana Diniz e do violon-
alista Zygmunt St. Kubal-
Ia, no /// Ciclo Beethoven,
no Espaço Cultural Finep.
Praia do Flamengo, 200,
Pilotis. Entrada franca.
O A harpista Kátia As*
sumpção Simões participa
amanhã, às I6h, do Chá
Cultural promovido pelo
Parthcnon Centro de Arte
e Cultura, em Niterói.
Confirmar presença pelos
telefones 6204747 e 722-
6872.
G Muito bem interpreta-
das as cantigas sobre ver-
sos de Lope de Vega no

CD do conjunto Música
Antiga da UFF, produzido
recentemente pelo Centro
de Artes da universidade.
D Principal atração do

próximo dia II: Yevgeny
Svetlanov rege Tchai-
kovslty no Teatro Mumci-

pal,ás21h.
D A serie Mestres do Sicu-
Io XX, do CCBB, terá o

pianista Fernando Lopes
e o violoncelista Alceu Reis
interpretando obras de De-
bussy, na próxima terça-
feira,àsl2h30el8h30.ln-
gressos a RS 6.
Q Terça-feira, na Ópera
ímW<feodoCCBB,àsl4h
e I8h30, será apresentada

Les Huguenots, de Guem
mo Meyerbeer, com o-«í
prano Joan SuthertMtlf
Distribuição de senüas,
uma hora antes. 

'..___

D A Modem Sound come-
mora seus 30 anos___*

promoções imperdíveisrA
caixa _Sony,com 22 CD»
de peças de Stravinsky,~E5^
ti por RS 220. A coleçãer
de Sinatra, com 12 CPff
sai por RS 120.0 conjunto
dc 10 CDs, de Fcac__
Fricsay, está custando RS
100. E os 29 CDs _J_-
gendary Recordings frorrr
the Deutsche Gramrno-
phon Catalogue sai poTRT
290. í

Endereço eletrônico d* coluna: VQiudlce <«..Montreal.Com.Br.

¦ HORÓSCOPO
\%

ARIES* 21/3a20/4
Hoje, arietino, estão
bem dispostas as in-
fluências que tratam
de sua disposição em criar, lazer e inovar.

Senso de oportunidade bastante desenvolvido.
Isso vai lhe proporcionar muita compensação
de ordem afetiva.

TOURO* 21/4a20/5
Quadro astral bastante
favorável em relaçto a
trabalho que envolva
outras pessoas. Você conta com incomum fas-
clnio para conduzir decisões e encaminhar

pessoas e fatos. Procure mostrar seus senti-,
mentos e revele o que deseja.

GÊMEOS* 21/5a20/6
Tudo hoje, geminiano,
dependerá de seu mo
do de agir e de reagir ____________
diante dos fatos do cotidiano. Isso pode vir do
trabalho, mas pode resultar também em mani-
(estações de ternura e bem querer. Modere seu
modo de agir.

CÂNCER* 21/6a20/7 ..,
Posicionamento favo-
rável, com novos ca-
minhos e opções sur-

preendentea, quanto a realização pessoal. Por
isso, renove vontade e se dé com entusiasmo a
tudo o que desejar. Quadro que revela necessi-
dade de maior recolhimento.

LEÃO* 21/7a20/8
Qs fatos de hoje irão i^_
trazer maior entusias- [
mo com sua própria •'

rotina, fazendo-o parte de um bom processo de
crescimento. Você conta agora com opções
novas a mostrar-lhe caminho muito atraente

para o amor.

VIRGEM* 21/8a20/9
Persistem hoje as Indi-
cações que recomen-
dam moderação e co- 
medlmento em gastos e despesas. Quadro

profissionsl altamente benéfico, fato que afeta
seu modo do ser e lhe dá forte sensibilidade
diante de atos alheios.

LIBRA* 21/9a20/10
Hoje, escorpiano, con-
tando com elementos
fortes de influência astro-
lógica, você pode empreender coisas novas, _._,
galgar postos e satisfazer suas próprias aspirações.
Conserve seu otimismo e sua esperança. O amor
tem papel benéfico na sua realização pessoal.

ESCORPIÃO* 21/10a2.
Crescimento material
e muita compensação
no trato com valores e ._. _ 
bancos, Você dispõe agora de muita sorte para
empreender mudanças na rotina. Dispa-se
apenas da timidez e do medo e vá em frente.
Amor carente.

SAGITÁRIO* 21/11 a
Busque, sagitariano,
um pouco mais de con-
trple sobro seus pró- .

prios stos e faça deles ações voltadas para seu
creselmento pessoal. O amor ganha novas ex-

pressões o poderá lhe dar momentos significa-
ti vos.

1&m
CAPRICÓRNIO* 21/12
Dia que revela poai-
cionsntMto tltsfnonto
benéfico para todas as y.
suas iniciativas de caráter profissional,« .
cialmonte as que exijam mala ompenho o dina-
mlsmo. Combata a fragilidade com maior auto-
confiança.

L^t^a
A«U_RIO*21/1a20/2

,- Interesses materiais •
de trabalho quo encon-
tram apoio e boa condi- m_
çáo para so desenvolverem <
mônica. Sensibilidade altamente apurada. Mudo
no que for possível ao tratar com outras pessoas..
Indicações do positividade no amor.

1*21/2 a 20/3
Prevalecem agora,
bons olontcntoft (to in*
fluência para os inte-
resses do cotidiano. Você terá oportunidade do
resolver pendências e acertar coisas passadas.
Convivência que ganha novos contornos em ra-
zflo de seus próprios sentimentos. Romantismo.

I QUADRINHOS
ROMEU _MARINGONI

renas*?
AS COBRAS VERÍSSIMO
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1-H-il I m I:
HOfUIONTAIS - 1 - conlusào duma coisa
com outra (pi.); situações cômicas ou facetas
resultantes de equívocos; 9—embarcação mo>

gana aom quilha o aom banco, constituída de.um
só lenho, escavado • fogo, ou de casca inteiriça
de árvores cujas extremidades sâo amarradas
com cipós; 10 —_desigrnçâo comum ásospé-

i nynpNMfsMÉítfi
rea cuja casca i~u-família das moráceas, árvores c .

da látex; 11 — Inflamação das bainhas fibro^U
noviais doa tendões do punho, acompanhada de
uma crepitaçao particular, 12 — causar influén-
cia perniciosa a; falsificar, adulterar; 14 — 

,i,m,-
pensado, irrefletido; 15 — cartilha ou sistema

por meio do qual se aprendem as letras e os

primeiros elementos da leitura; rudimentos de
uma ciência ou arte; 16 — depósito de sopé dè
escarpas, resultante da açio da gravidade so-
bre fragmentos rochosos soltos, ordinariamente,
misturados com terra; depósito de sopé de es-
carpas originado principalmente por efeito da

gravidade sobre fragmentos soltos; 18 — cunha
de ferro empregada para abrir ou lascar regu-
larmente grande bloco de pedra; 19 — a meeme
coisa; o mesmo autor; 20 — a peça do aparelho
telefônico que se leva ao ouvido e por meio do

qual, nos aparelhos modernos, também se fala.
com o interlocutor (pi.); 21 — divindade pancél-
tica atestada em documentos gauleses; 22 —

solitária, deserta, desabitada; 23 — sociedade

política secreta, na Grécia antiga; organização

política secreta, fundada em 1814 na Grécia

para libertação do jugo turco; corpo de tropas
no exército bizantino; 25 — no voltarete, paroet-
ro que joga somente as cartas que teve e nao

compra nenhuma; 26—tenebroso, lúgubre_je_
donho; 27 — parte triangular de uma abóbada.
compreendida entre a linha do extradorso, a do

prolongamento dos seus pés direitos e a que
passa de nível por seu ponto mais elevado; 28
— pertencente ou relativo á figura de retóxifi_-

que consiste em empregar esta espécie de es-
cárnio para afrontar ou ofender pessoas ou

; coisas; caracterizado por desprezo ou repug-

náncia.

VERTICAIS — 1 — antiga unidade de medida

de capacidade para litros, equivalente à quarta
parte de uma canada, i.e., 0.6655 litro (pi.); a
unidade de capacidade do sistema inglês, equi-
valente a 0,568 litro (pi.); 2 — lugar de residên-

cia, domicilio; nome comum a várias palmeiras
cujas palmas sáo empregadas em coberturas

do ranchos e palhoças; 3 — morria; 4 — treliça

ou lâmina com orifícios, que se adapta a portas,
confessionários, etc., para que as pessoas que
estão do lado de dentro possam ver sem serem

vistas, ou falar com as que estão de fora serrr

contato direto (pi.); 5 — decide-se por uma coiCT

(entre duas ou mais); prefere, escolhe; 6 —

alguma coisa, qualquer coisa; 7 — ave passeri-
forme; da família dos icterldeos, distribuída por
todo o Braail e países limítrofes; 6 — cuja boca é

carnuda; 12 — peixe teleósteo, percotnorfo, da

familia dos tunldeos, do Atlântico, cujo compri-
mento chega a 2,40m, e cujo peso vai até 320 kg,

de carne muito saborosa; 13 — fruto do abieiro.

de baga amarela e doce; 14 — tornar em atitude

de quem vigia, de vigilância; 17 — procrastine,
detongue; 18 — seiva translúcida e viscosa de

alguns vegetais; nome genérico das substân-
cias que se empregam na colagem do vinho;

granuloma infeccioso, característico da slfilis

terciáris: 20 — chouricos, presunto etc, corta-
dos em fatias para sanduíches ou saladasv3(z~
se de material ou atmosfera em que há pouca ou

nenhuma radioatividade (pi.); 22 — cai ou incor-
re em culpa; 24 — abreviatura usada no latim
medieval como forma em certos atos jurídicos, e
modernamente para evitar uma longa enumera-

çâo; 25 — palavra que se pospoe a uma citação,
ou que nesta se intercala, entre parênteses ou
entre colchetes, para indicar que o texto original
é bem assim, por errado ou estranho que pare-
ça; 27 — medita itinéria do Japão. Problema do
HÉLIO PAIXÃO OA COSTA — TININTI
COSTA — Caiho slre *e Hapemirim. ^

SOLUÇÕES DO NÚUlftO ANTUMOt*

HORIZONTAIS — batlavento; anuidade; lar; ul-
riri; ala; aden; nilo; odeon; os; aoim; Itu; tom;
em; darei; ene; cor; jota; sua; atanor.

VUTICAIS — balanoides; analista; rural; "117

adua; vaidoso; edredom; neinei; orion; od;
omento; urca; Ura; mear; co; eon; ja.

COfT+êpOMSAMO PmTB NM dM rS*n**#w#S» ml

ap. 4 - ¦otafofo . Ctf» It.t70.070
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1-0 JORNAL DO BRASIL ¥
Amarra o tchan Isadoragda

Se aos 17 anos ela fez o que fez

com o pênis do namorado, imagi-

na o que não fará com ele aos 18!

Que o Espirito Santo nos pro-
teja!

Maldade
Hildegard Angel anda espa-

lhando por ai que Carmen May-

rink Veiga éuma í/wnsor!

Isso nào se faz!

A sociedade é mesmo cruel

com.quem está na pindaíba!

Bqomdequem?
E a Dora Vergueiro, hein?
A nivel de boom das cantoras,

é a número 1!
Ma-ra-vi-lho-sa!

Minhocão
No mercado bullshii de ações,

subiu a cotação de Bill Clinton, que
. esta semana declarou: 

"Quero cons-

truir uma ponte para o século 21!"

Dia seguinte, a OAS e a Ode-

brecht mostraram-se interessadas

em participar da concorrência da

obra!
Não à toa, o homem foi reeleito!

Marisa Orth está uma arara

com Daniel Filho por conta da

participação especial de Isadora

Ribeiro no Sai de baixo gravado .

ontem em São Paulo!
Em vão, tentou mostrar ao di-

retor que Magda e Isadora no ;

mesmo palco é redundância!

Cinzeiro
Seguindo a mais nova tendên-

cia da cidade, Júnior Baiano já
decidiu:

: Quer ser cremado, preferencial-
mente depois de morto!

Para que não seja esquecido, |
pediu a mãe que jogue suas cinzas

no tapete da sala de troféus da

Gávea!
Kleber Leite já mandou trocar

o Bebeto por um vaporeto!

Rionaldo2004
Começou a contagem regressi-

va: faltam 14 dias para Ronaldo
Cézar Coelho receber os membros
do COI no Fundão!

Sabe lá o que é isso?

Quem já recebeu os membros
do COI no Fundão entende a ex-

pectativa do Coelho!)
Estamos todos torcendo para

que tudo ocorra sem traumas,
companheiro!

A quem interessar possa...
A Globo só faz porcaria às terças-feiras quando quer! .

Palmas para o último Som BrasiP.

A ligação da garotada com grupos como Skank, Paralamas, Barão

Vermelho, Cadinhos.Brown (ele é uma banda!), Cidade Negra (...), toda a

Legião, enfim, é o negócio mais limpo desses anos 90!

O resto é lavagem de dinheiro braba!

PROGRAMA DE ÍNDIO

Tem coisas que a

gente só deve anunciar
depois que acaba!

Terminou ontem,

graças a Deus, o se-
minário internacio-
nal Representação e

Complexidade, na
Cândido Mendes!

Nada contra o professor de

mesmo nome!

«L
Sua palestra sobre

discurso e entropia da

representação nem

merece ser crucifica-
do num evento que

põe Arjun Appadurai

(?) para falar de opa-
~~m 

ciam è incerteza, a

\ violência como epistemologià na

era da globalização]
Ronco!
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O colírio de quinta: corpinho de Luiza,

cabecinha de Waltinhol De nada!

Tempurapura
Frase entrepuvida numa mesa

comandada por Arnaldo Jabor ho

Tanaka do Leblpn: 
"Wallinho

Saltes é um Chico Buarque sem

Maneia, filhas ou obrigação de

compor!"

Jabor. ouviu quieto!
Só reagiu com energia quando

alguém na cabeceira disse que
Waltinho era "uma Luiza Brunet

com boa formação intelectual"!

Jabor é fã da modelo!

QUINTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 1996

Um raro prazer
Não convide o presidente da CEF, Sérgio Cutolo, e o ator Francisco

Cuoco para a mesma mesa!

Podem acabar descobrindo que têm alguma coisa em comum!

Celsão
O candidato de Paulo Maluf não pára de crescer nas pesquisas

de opinião!
E aquela velha história: amor de Pitta, onde bate fica!

Aviso
Se você é cliente do Banco

Real, nào se iluda!
Isto não tem a menor impor-

tância!

Boas vidas
Tony Ramos, que interpreta uni

soldadinho de chumbo «encarnado

em Anjo de mim, partiu de vez!

Será estrela da campanha de

lançamento de A cura através de

terapia de vidas passadas]
O autor do livro, Brian Weiss,

salvo engano chamava-se Maria

Teresa em outra encarnaçãó e ven-

dia salgadinhos com o mesmo so-

brenomenoCanecão!

Caipiras
Tem gente que não entende

porque o chefe de gabinete do

Itamaraty, embaixador Carlos

Garcia, está pastando uma tem-

porada de 40 dias em Nova Ior-

que para assistir á Assembléia

Geral da ONU!

Ora bolas!

Isso é desconfiança de gente

que não gosta de Nova Iorque!

Zé Ramalho,
Alceu Valença, Elba Ramalho

e Geraldo Azevedo ficam em

cartaz até domingo! Espera-se

que já na madrugada de segun-

da-feira a direção do. Canecâo
mande retirar da fachada da

casa de espetáculos o out-door

com a imagem do quarteto!
Todo dia tem batida de car-

ro ali em frente!

Sem alça
O pessoal lá do Congresso ape-

lidou Sérgio Motta de voto obriga-

tòriol
Tem muita gente contra, mas é

quase impossível derrubá-lo!

ladura! ^
mC\<?8cs

o está de JÀ9A

táguacon- (5,9 "^

i—Esnínin—i
B Nào dá para entender! Justa-

mente quando FHC mandou ins-

talar um aquecedor na piscina do

Palácio da Alvorada, Adib Jatene

pediu demissão! Vai ver, prefere
banho frio!

B Michael Jackson vai ter um

filho com a enfermeira que ajudou

a pintá-lo de branco! Pagou caro

pelo serviço!

B Pelo o que entendi, o governo
FHC lançou um projeto de incen-

tivo fiscal à dentadura!

B Maria Clara

Machado está

cabelo em

tina Mortágua

tinua procurando ft $ gja
um curso de teatro! S b «P
"Vai acabar encon- \£Jl
trando!"

BDeuno/i»/oroie£ctWÓmico:de-

pois da lipoaspiracào Cláudia üz

aumentou seu cachê de 10 mil pa-
ra 25 mil dotarei! E ainda dizem

que a operação não deu certo!

B Prometi ao meu amigo Wolf

Maia que nio escreveria uma li-

nha sobre o ator Ademir Zanyor!

Quem quiser que apure!

¦ Se Oiristiane Tricerri fez to-

plessm protesto no Festival de

Cinema de Brasília, imagina o que
da não fez de bom grado por lá!

á Não bastasse o Gugu, Faustão

agora também tem que concorrer

com o domingão do provão! As-

sim, não tem Manga que dê jeito!

B Tuttybudsman: Ao contrário

do que noticiamos na semana

passada, o senador José Fogaça

esclarece que jamais pensou em

chamar-se Adriane, caso Deus o

colocasse mulher no mundo!
"Acho 

que Marinara Fogaça te-

ria mais impacto!" Tá feita a

retificação!

B E agora para pensar na cama
— ou no chão da cozinha para
não ser atingido — a conclusão a

que Lizandra Souto chegou esta

semana: 
"Bala 

é que nem virgjn-

dade! Não avisa quando ou onde

vai se perder!"
B Aninaa Jocanã, Kleber, pleosel

Com a sucursal de Brasília

Amanhã nos cinemas

Venha ver os duas crianças
t:.',i . >,,-
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i Praticado em clubesda Barra e São Conrado, golfetorna-secada vez mais popular entre jovens
ADRIANA MOREIRA

À primeira vista parece ser mui-

to complicado. Mas basta um olhar
"diferente 

para descobrir que não é

impossível acompanhar uma parti-
da de golfe. Ainda mais pela profu-
são de jovens que se dedicam.ao

esporte, até então praticado por um"seleto- 
grupo de -senhores; 'errr Sua

•maioria, ricos e de idade avançada.

lr3:hão é preciso ir muito longe pára
:arriscar algumas tacadas. A intimi-

ílade com o esporte, de origem es-

cécêsa, pode surgir nos campos dos

jlli& clubes mais tradicionais do

:Rjq, o Itanhangá Golf Club, na

jÇarra, e o Gávea Golf and Country

Club,em São Conrado, ou no gra-
mado à beira-mar da Academia de
sGoJfe, no elegante condomínio
'.Êarra 

Golden Green, na Avenida

Sernambetiba,. ....

"É 
apaixonante. Comecei a jo-

gar com 8 anos com meu pai na

Noruega e não parei mais", conta

Márcio Weber Filho, 17 anos, cam-

peão brasileiro pré-juveml. Sinal de

que o perfil dos golfístàs não é for-

mado somente por empresários ou

banqueiros. Ao lado dos amigos

Leonardo Brasil,. 15* e Gabric|;Bra-

\ gatíçà, 15, ele treina cinc0 horas por
dia no Itanhangá — uma imensa.

ilha verde convquase um milhão de

.metros quadrados.. .
' Os novos talentos animam os

veteranos. "Quem sabe o futuro es-

tá com estes meninos?", indaga

Abílio Cordeiro Pereira, gerente do

Itanhangá. Desde que foi trazido

ao Rio no início do século por in-

gleses, o golfe ficou restrito aos só-

cios dos clubes. Ô equibamento bá-

sico, todo importado, inclui uma

sacola com 14 tacos, sapato de pre-

go e luvas e custa entre RS 500 e RS

2 mil. O mais caro, porém, é o

titulo dos clubes.

Para engrossar o seleto grupo
dos 700 sócios do Itanhangá Golf

Club, por exemplo, são necessários

RS 18 milrpara^adquirir.ortítulo de

sócio proprietário e mais RS 210

mensais pela, taxa de manutenção.

O. candidato ainda tem que ser

aprovado pelo conselho.

Recomendação — No Gávea

Golf Club não é diferente. O süpé-

rintendente Cláudio Fagundes não

divulga o valor do título, más diz

que o candidato precisa ser 
"reco-

mendádò". Para popularizar o gol-

fe, a Federação Estadual de Golfe

lançou um projeto na escola Ofici-

Evandro Teixeira —12/12/93

na da Criança, na Barra, onde será

improvisado um campo para os

alunos aprenderem as tacadas.
"A 

idéia é formar uma nova gé-
ração de golfistas", explica Alberto'

Ferraz, presidente da federação.

Aos poucos, os campos abertos vão

ganhando espaço. Qualquer pessoa
-podelemaríurtrMe^w^-quatt--;

do o jogador acerta o buraco em

uma só tacada—nos 50 mil metros

quadrados da Academina de Golfe,

no condomínio Barra Golden

Green. É o primeiro campo aberto

do Rio, onde é possível apreender

golfe por RS 12, a aula.
"Aqui não é preciso ser sócio",

avisa o gerente da escola, Luis Cra-

vo. O professor Abílio Júnior, 20

anos, explica que até uma criança

de seis anos pode começar a dar as

primeiras tacadas. 
"Força 

nem

sempre é necessário. Tudo depende

da flexibilidade dos movimentos do

aluno', diz.

Jogar golfe também é uma tradi-

ção que passa de pai para filho. 
"Se

tornou um costume, um constante

desafio", explica Rafael Gonzalez,

que aprendeu as lições do esporte
com o pai, Mário Gonzalez, 73

anos, considerado o maior jogador
do Brasil. Disposição, segundo Ra-

fael; não pode faltar. 
"Em 

uma

partida, os jogadores chegam a ca-

minhar até cinco quilômetros", diz.

Golfista de nível internacional, já
fez um liole-in-on e revela o segredo:
"Jogar 

uma bola, corri 6 imprevisto

de ter pela frente uma árvore ou um

lago e cair direitinho no buraco é

pura sorte".

Wrede -4/7/95
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do condomínio Golden Green, na Avenida Canal de MarapendO campo

'Caddies'

orientamos

jogadores
--. Eles nãò são ricos; mas Ireqüen-

tam os catnpos de golfe com a mes-
"ma 

intimidade dos sócios. E como

se não bastasse, participam de tor-

néios pelo Brasil e muitos até já se

consagraram campeões. Mais do

que simples carregadores de sacolas

com tacos de golfes, os caddies es-

tão conquistando o esporte. Alfre-

do Nascimento Coelho, 32 anos, do

Gávea Golf and Country club, é o

exemplo mais forte de que a profis-
sâo está ganhando status. Este ano,

ele conquistou o campeonato de
'.Interclubes e está na quinto lugar

.no ranking nacional.
"Quando dizem para mim que

golfe é esporte de rico, eu respondo

que sou campeão e não sou milio-

nário". orgulha-se Alfredo, que tra-

balha no clube há 18 anos. O Gà-

vea reserva os treinos para os fun-

cionàrios todas as segundas. Mar-

cos. Roberto Ribeiro, 23 anos,

também é outro que caminha pelos
campos do Gávea auxiliando os só-

cios. 
"Comecei 

a trabalhar com 11

anos e sentia o maior orgulho em

jogar golfe", diz Marcos, que tam-

bem cultiva o sonho de tornar-se

campeão da categoria.

Alfredo Coelho é autoditada.

Aprendeu a jogar golfe observando

as tacadas dos sócios. 
"No 

começo

foi difícil. Ê um jogo que depende

de concentração!', conta. Ele se

prepara para disputar em São Pau-

Io mais um campeonato. Para isso,

treina diariamente em um gramado

próximo à Praia do Pepino. Mre-

do ainda era um menino quando
começou a dar as primeiras taça-

das, incentivado pelo pai, ex-caddie

do Gávea.
Morador da favela da Rocinha,

em São Conrado, Alfredo conta

que muitos amigos se surpreendem

quando ele sobe à favela carregan-

i, é aberto para quem quiser jogar

do seus tacos de golfe, presente de

um sócio! 
"Quando digo que sou

golfista, muitos não acreditam. Co-

meço à explicar o jogo e eles se

entusiasmam", conta.

Mas, vida caddie é difícil. Em

média, cada um deles anda cerca de

10 quilômetros por dia para acom-

panhar os jogadores em uma parti-
da sob forte calor. Nem por isso,

eles desanimam. 
"A 

bolsa pesa 20

quilos, no final do dia parecem uns

50, mas eu adoro", conta.

Alfredo aumenta o salário com

as gorjetas e chega a faturar por
mês cerca de RS 800. Atualmente, o

maior concorrente dos carregado-

res é o carrinho motorizado, que
substitui a função do caddie no

campo. Em média, um caddie cobra

RS 20 pelo serviço. Contudo, os

jogadores mais experientes contam

que a escolha de um bom caddie

pode contribuir para a vitória.
"Quando o jogador pergunta, pro-
curo orientar a jogada. Isso tam-

bém faz parte do jogo", diz Alfre-

do. t

Cario
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Túnis bolas, tacos e luvas são importados e podem custar até RS 2 mil
v

Itanhangá Golf Club

Estrada da Barra da Tijuca, 2.005

Itanhangá
Tel: 494-2507

Fundado em 1933, o clube dispõe
~ 

de uma área de 950 mil metros

quadrados, incluindo dois campos

de golfe e de pólo. O título de sócio

proprietário custa RS 18 mil.

Gávea Golf and Country Club

Estrada da Gávea, 800.

São Conrado

Tel: 322-4141
É o mais tradicional do Rio, cons-

truído em 1926. Possui uma área de

um milhão de metros quadrados. O

campo de golfe possui 18 buracos,

com par 68. As aulas sâo indivi-

duais é custam em média RS 20 por
meia hora de duração.

Academia de Golfe

Avenida Canal de Marapendi,

2.901. Condomínio Barra Golden

Green.
Tel: 433-3950
É o primeiro campo de golfe aberto

ao público do Rio. A escola possui
um campo com 50 mil metros

quadrados com seis buracos de par
três, cada um. As aulas são indivi-

duais e custam RS 12 com duração

de 50 minutos. O campo não dispõe

de caddies, mas conta com carri-

nhos motorizados para facilitar a

locomoção dos golfistas.

//o/e—Buraco.
Green — Área do campo onde fica

o buraco marcado por uma bandei-

ra. Nesse trecho, a grama è mais

rente ao chão e mais clara.

Tee—Suporte plástico onde a bola

é colocada na primeira tacada.

Fairway — Espaço entre o fee e o

green, com grama mais alta.

Drive — Taco especial para a saída

da bola.

Caddie — Carregador de tacos.

Stroke—Tacada ou golpe.
Handicap — Classificação do joga-
dor conforme sua categoria.

Par — Média de tacadas que os

jogadores levam para completar

um buraco. Cada buraco tem seu

par, de acordo com a dificuldade

em atingi-lo.
Hole-in-on — A jogada mais difícil

do golfe. Atingir o buraco com ape-

nas uma tacada.

Bunker — Banca de areia utilizada

como obstáculo.

Stroke-play — Modalidade onde

vence' o jogador que completar o

torneio em menor número de taça-

das, nas soma de todos os buracos.

Putt — A tacada final, já no green,

para emborcar a bola.

Piltting green — Green especial de

treino com vários buracos onde os

jogadores treinam os putts.
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Domingo oultural
•mJaoaropaguá
0 evento cultural Freguesia em

Foco foi transferido de data.

Programado paira acontecer dia 27

de outubro, no Bosque da

Freguesia, o encontro de artistas

plásticos, músicos e atores será

realizado neste domingo. O motivo

da transferência foi a ocorrência de

chuva no dia marcado
originalmente. O objetivo da

raüalçào do Freguesia em Foco é

aglutinar as diversas correntes
culturais da região. Estarão

presentes os grupos Cia. Teatral

das Ovelhas Negras e Teatro de

Bonecos. Quem desejar apresentar
algum tipo de trabalho no evento
—de artesanato a poesia e canto

coral —, deve procurar o Espaço

Cultural Serapis Bey. O endereço é

Rua Ituverava, 845, Freguesia.

Telefones: 440-1868.

Louras fazom a
tosta no Vlllago
Louras geladas e louras quentíssimas
prometem arrasar na festa que o
Gwenwiçh Village realiza na próxima
quarta-feira. Na Festa das Louras— 

f
naturais, pintadas ou oxigenadas —, as
100 primeiras meninas lourissimas que
chegarem ao Village ficam isentas da
consumação mínima. No meio da
noite, a sensação vai ser o concurso
Musa Dourada Village 97.0 único

problema sào as morenas, que desde já
se dizem descriminadas. O endereço é
Avenida Sernambetiba, 4.462.

'Thanksgivlng' no
Intercontinental
O Dia de Ação de Graças será
comemorado no Rio de forma muito
especial. O restaurante Monseigneur,
no Hotel Intercontinetal, em São
Conrado, promove amanhã um jantar.
O cardárpio do Tlumksgiving Dinner
inclui peru recheado com castanhas e

passas. O preço está fixado em RS 45.
A arrecadação será doada à campanha
Round Upfor Children, do Unicef.
Reservas pelo telefone: 322-2200,
ramal: 8522.

Quinteto de Sopros
toca na Freguesia
Uma boa opção para aliviar o estresse,

após o dia de trabalho é assistir o

Quinteto de Sopros, que se apresenta

no Colégio Dom Quixote, esta

segunda. O recital começa às 18h, com

músicas de Rafael Rabello. Serenz

Farkas, J. Strauss, Astor Piazzola,
entre outros. O show faz parte do

projeto Formando Platéia. A entrada é

franca. O colégio fica na Rua Retiro

dos Artistas, 812, na Freguesia.
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Emergências médicas Bombeiros

Hospital Riomar-431-3390 Salvamar-493-0340
Hospital Municipal Lourenço Subprefeito» da Barra
Jorge—431-1244 325-8471
PAM Jacarepaguá — 359- y^
2077 . ,."j . ti Coopabarra- 325-4637
Hosprta Cardoso Fontes- ^^^

rMiigisíls oioalrllgirs Mário 
- 325-7202

aj}ç.D»U.C-W-H5. %Z_^m

Famádaia ImmÜMo FéHx Pacheco

Farma Ville (GoWéii Center) 439-2000
-494-2020 XmmioCmmUor

Barramam- 439-1122 32M322

MMt 
OwnlN'

WDP(Barrt)--49S<$42 325-3151
32" DP (Jacarepaguá; - 392- Tskj
1102 325-5540
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No inicio, eles foram considerados ousados, para não dizer malucos.

Afinal de contas, fazer sucesso tocando salsa, na terra da MPB, não

parecia nada promissor. Dois anos depois, a realidade mostra que os

componentes da banda Rio Salsa (foto) estavam certos. Liderados pelo

percussionista Lço Leobon, ò grupo se firmou na noite cario» e hoje

lança o seu primeiro CD. O local do show só poderia ser a discoteca

Ritmo, onde eles começaram e continuam tocando todas as segundas-

feiras. No repertório, arranjos próprios e versões de músicas de João

Donato, Djavan, Tom Jobim e Caetano Veloso. Um dos destaques é a

canção Mezcla, autoria de Léo Leobon, que foi incluída na trilha da

novela Salsa e Merengue, da Rede Globo. O show começa às 22h na

quinta-feira e 22h30 na sexta e no sábado. Na quinta-feira, o ingresso

custa R$ 15 e na sexta e sábado, R$ 20. Consumação a RS 6. A Ritmo

fica na Estrada do Joá, 256, em São Conrado.
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Tirlrlcase
apresenta
no Met
Rir pra não chorar é o
nonie do espetáculo que
o humorista e
cantorTiririca (foto)
apresenta no
Metropolitan este
domingo. O show já
percorreu 100 cidades
brasileiras e foi assistido

por 1 milhão de pessoas,
principalmente crianças.

O repertório de Rir pra
não chorar inclui .¦¦..¦
Florentina, Eu sou
chifrudo e A dança do
baco-baco. As músicas
fazem parte do seu CD,
lançado pela Sony, com
mais de 350 mil cópias
vendidas. Tiririca

promete fazer o público
dançar e vibrar com seu
estilo irreverente. O
show é ás 17h. Ingressos
de R$18 a R$35:

Festival de
Mágicas*
pura Ilusão
O que é mais rápido, a
mão ou o olho? Quem
tem dúvida deve
comparecer ao 3o
Festival Internacional
de Mágica que inicia na

próxima quarta-feira e
vai até domingo, no
Metropolitan. Os nomes
incluem Marco
Tempest, mago do
ilusionismo tecnológico;
Les Bubb, o francês
comediante; Issao
Imamura, o único
brasileiro a se
apresentar no Japão
com incrível sucesso; e
Rudy Coby, americano

que ficou conhecido no
Brasil ao apresentar seus

quadros no programa
Fantástico. O show
começa às 21h30, com
ingressos de R$20 a R$
50.

Peca estréia no
Teatro de tona
Estréia amanhã, no Teatro de Lona da
Barra, a peça de teatro Don't siop, a
rua não pode parar. A montagem fica

por conta da Cia. Teatral Ação
Continua, grupo formado por atores
da Barra e Jacarepaguá. A peça conta a
história de um mendigo que fica amigo
de cinco adolescentes. A direção é de
Marcelo Lavinas. O espetáculo começa
ás 20h, com ingressos a R$ 9.0 Teatro
de Lona ê na Avenida Aírton Sena, em
frente ao Via Parque.

¦acolá de samba
agita a Reserva
A união insólita entre a Baixada

Fluminense e a sociedade emergente só

poderia acontecer pelas mãos do bruxo

Éder Meneghine. Como vice-presidente

da escola de samba Acadêmicos do

Grande Rio, de Caxias, Meneghine está

promovendo uma integração até então

impensável. Depois de levar ordas de

emergentes em vans e ônibus á quadra
da escola, o decorador agora traz parte
da bateria da Grande Rio para tocar na

região. Na próxima quinta-feira, a

partir das 22h, a escola invade a área
da Reserva e se apresenta no..."-,
restaurante Lokau. Será mostrado o
samba-enredo para este ano:
Madeira-Mamoré, a volta dos que não

foram ao Guaporé. O público também

poderá conferir as fantasias da escola,
autoria do carnavalesco Alexandre
Louzada. Meneghine promete levar
boa parte da sociedade emergente para
a Marquês de Sapucaí. Entre os nomes
confirmados, desponta o do capoeirista
e modelo Beto Simas, o Mestre Boneco,

que será o primeiro destaque da escola.

-'"'

Maratona irrita morador
"Há um mês, a Avenida Ser*

nambetiba foi interditada pari a
realização de um maratona á noi-
te. Assim como eu, muitos mora-
dores, voltando de um dia cansa-
tivo de trabalho ou estudo e de-

pois de terem enfrentado o transi-
to da hora do rush, ainda
encontraram uma maratona em
seu caminho para chegarem em
casas. Pergunto á prefeitura: não

seria mais fácil e coerente interdi-
tar a ciclovia e o calçadão para os

atletas? Por que ainda a prefeitura
não se deu o trabalho de avisar

sobreaorovana Sernambetiba?"
André Luis Barreto, morador da
Barra

WMpoMtMi O subprefeito da

Barra e Jacarepaguá, Luís Anío-

nio Guaraná, esclareceu que a

maratona foi realizada às 20h3Q e

que os transtornos foram provo-
cados pelo horário de verão,, o

que, segundo ele, estimula os mo-

radores a voltar para a casa mais

tarde do que o habitual. Ele infor-

mou que no ano que vem a maia-

tona terá um novo horário.

'Containers9 
para lixo

"Os moradores do Barrasul,
na Barra, aguardam uma defini-

ção da Comlurb a respeito da co-
locação de containers de lixo nas
ruas do condomínio. De acordo
com a proposta, os novos depósi-
tos de lixo deveriam ter estar à
disposição dos moradores há dois
meses. A medida também benefi-
ciaria os moradores do condomí-
nio Pontões da Barra, que fica ao
lado do Barrasul. Os containers
são equipados com rodinhas, o

que iria facilitar a coleta de lixo.

Atualmente, os moradores con-
tam apenas com lixeiras de con-
creto, onde o lixo fica exposto,

provocando mau-cheiro."

José Luis Seleri, síndico do condo-

mínio Barrasul.

ÜMpostai A assessoria de.im-

prensa da Comlurb informou que
não há previsão para a instalação

dos containers. A empresa depen-
de da importação do equipamen-
to para implantar o sistema-em
toda a cidade.

As cartas devem ser enviadas para a redação do JB-Barra, na

Avenida Brasil, 500/6° andar, CEP 20.949.900. Fax: 5854428/5801091.0

endereço na Internet é: http://www.jb.com.br '-f

Espaço
ALUIZIO FREIRE

O espaço é o mais nobre já
concedido ao gênero pop-rock
brasileiro e o público-fã do Barão
Vermelho terá um farto material
a ser degustado no show que a
banda realizará amanhã no Me-
tropolitan. O vazio histórico do
ambiente, ao contrário dos redu-
tos de lona, é compensado pelo
conforto e a segurança. Já a qua-
lidade do som reproduz a capaci-
dade da banda em realizar açor-

nobre
des perfeitos.

As composições mostram ver-

satilidade c resgatam composito-
res que não costumavam receber
a benção do rock. Ao lado do

Barão, o Cidade Negra, que se

apresenta no dia seguinte, apre-

senta uma proposta semelhante..

O Barão Vermelho dá o tom

do show com Malandragem dá

um tempo, uma das faixas do CD
Álbum, que já vendeu mais de 170

para o rock brasileiro
mil cópias, desde o lançamento
em julho. Sucessos antológicos
como Vem quente que eu estou

fervendo e Jardins da Babilônia
são revigorados por uma batida
densa e eletrizantes toques de gui-
iam. Amor meu grande amor re-

cebe uma reverência vocal de Ro-
berto Frejat, sem adicionar con-

tornos melódicos excessivos. Um

shów ao vivo estilo dance. Os efei-

tos dos metais de Serginho Trom-

bone.(trombone), Bidinho (trurrí-

pete) e Zé Carlos Bigoma (sax)
estão presentes em cada virada de

ritmo.

A banda Cidade Negra tam-

bém traz novidades para o show

de sábado. O grupo formado na

Baixada Fluminense lança o disco

Erê, que promete bons resulta-

dos, como o trabalho anterior,

Sobre todas as coisas, aue ainda

perdura tocando nas rádios de-

pois de dois anos de sucesso. A

repercussão internacional da ban-

da deve contribuir para atrair no-
vos adeptos, prestigiando o ba-
lanço jamaicano das inéditas e
consagradas canções do Cidade,
Depois de viajar pelo interior do

pais, o grupo chega ao Metropoli-
tan introduzindo alguns metais

para incrementar seus balanços.

Barão Vermelho — «exUMei,», II tthSO,

IngratiM de RS 18 • Rt tf.CIdtrft Negre

— sábado, ài 22h3Q. Ingrawos de RS 18 •

R$40.

STF discute

posse de

terreno
A polêmica em torno da dispu-

ta judicial sobre uma área de 10

miíhfiès de metros quadrados, na
Barra terá um novo capítulo jk>
dia 12 de novembro, A data-foi

marcada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) para discutir o pro-
cesso de titularidade do terre-
no, Ê mais um episódio de uma
novela que se arrasta na Justiça
desde 1959.

A disputa judicial envolve os
nomes de alguns pesos pesados,
como o Chinês da Barra, Tjóng
Hiong Oei, que ainda detém, a

posse da área, e o libanês Moha-
mad Ismail El Samad, que adqui-

riu o espólio do português Abílio
Soares de Souza, que é considera-
do o antigo dono da propriedade.

O acórdão do STF foi anulado

pelo relator do processo, ministro
Néri da Silveira, que determinou
o envio do processo para a Justiça
do Rio, onde será decidido o im-

passe. Dois outros ministros vota-

ram com o relator. A decisão ago-

ra depende do ministro Marco

Aurélio, que em junho passado

pediu vistas do processo.
A questão foi iniciada no sécu-

lo 19, em 1843, quando herdeiros
e sucessores do terreno deixado

por Salvador de Sá a seus filhos,

em 1597, resolveram garantir suas

paríes no latifúndio. A maioria

das pessoas que passa pela região

desconhece que o objeto da dispu-

ta histórica está situado onde hoje

estão instalados os hipermercados

Carrefour e Makro, além dos c.on-
domínios Nova Ipanema. Novo

Leblon. Santa Mónica e ougos.
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l)bra da Linha Amarela entra na reta final
AnloftlO LaTCfà»

¦ Diversos trechos estão
^prontos e inauguração

| será no mês que vem
•«; ALUÍZIO FREIRE ——

WyQ traçado da Linha Amarela começa a

í se concretizar para os moradores de Jaca-

^repaguá, Da Cidade de Deus, eles podem
'visualizar 

a montagem das vigas e os pila*

|tcs erguidos para construção do viaduto

li sobre a Estrada do Gabinal. A partir dali,

tiniria-se o chamado lote 1, um trecho de
:":2.100 metros entre a Estrada do Gabinal e

Ta Avenida Geremário Dantas. A,primeira

.camada de asfalto já foi colocada e, se tudo

I correr conforme o programado, a inaugü-

< ração deverá ocorrer em dezembro. O

) avanço constatado nessa etapa da obra
• enche de otimismo os técnicos da Secreta-
' 

ria Municipal de Obras.
Z:, "Estamos com 75% do total das obras

^praticamente prontos. E o cronograma,

Z previsto para terminar em dezembro, con-
r 

tinua sendo mantido", garante o engenhei-

Spda prefeitura Júlio Maione. Na semana
í:'passada élè fez uma avaliação para mos-

trar alguns resultados dos trabalhos. De

w. acordo com Júlio Maione, a canalização

§;í& Rio Banca da Velha está em fase final.

Os acessos para o viaduto Saturnino Cár-

doso e o túnel Engenheiro Enaldo Gravo

Peixoto só dependem da última pavimen-

taçào. Esta semana começam a ser instala-

dos os postes para início das obras de

iluminação no interior do túnel. Ainda no

trecho de Jacarepaguá, está sendo feito

. uma obra de contenção de encostas de

aproximadamente 40 metros.

.. 
"Esta obra está sendo realizada junto

com a finalização do túnel Enzo Tostis

(antigo Pedreira), de 160 metros. Estamos

concluindo as obras do túnel falso que

passa perto do condomínio Village das

•''••-'¦

Bairro ganha
centro de

gastronomia
EDUARDO GRAÇA

..„,,, O maior empreendimento gastronômi-

co da Barra já estará à disposição do

público em dezembro. O Centro Loft, um
"'investimento 

de R$ 5 milhões do grupo
'que 

comanda o restaurante Tagliatelle,
'^reunirá 

na Avenida Armando Lombardi,

5" ao lado do Condomínio Condado de

: Cascais, cinco casas de degustação com
~:uma natural vocação para se transformar

rem no novo point da região.

O empresário Luiz Fernando Vascon-

,'celos, que mora na Barra, realiza, em

; uma área de 2.400 metros quadrados, um

sonho que já durava 12 anos, quando ele

. -abriu o primeiro restaurante, na Penha. O

tradicional Mangano, a pizzaria La Fo-

cacceria, a choperia Cheers, a loja de

conveniências Panini Presto e a lanchone-

te Desfrute se unem ao já badalado Con-

dado de Cascais — onde ficam, entre

outros, os restaurantes Tagliatelle, Ettore

e Macaxeira — em um verdadeiro shop-

ping para gourmets da Barra. 
"As vezes

demoro a acreditar que sou eu mesmo o

responsável por essa loucura", brinca.

.0 empresário garante que o padrão de
•qualidade do Tagliatelle, famoso por suas

massas e doces, será exportado para o

vizinho Centro Loft sem extravios. No

Mangiano, o destaque fica por conta da
' 

opção pelo vidro, que permite uma vista
• 

privilegiada para o jardim e o lago, em

- um clima bem europeu. 
"O cardápio será

.' surpresa", avisa Luiz Fernando.
"'¦ O La Focacceria oferecerá pizzas no

. forno à lenha e, junto com o Cheers, traz

<" o chope geladíssimo, garantido pelo siste-

i ma neo-zelandês já utilizado no El Turf.
'<¦¦ 

Uma câmara frigorífica especial faz com
1 

que o chope chegue à mesa a uma tempe-
' 

ratura de 1,5°C. O Cheers terá uma cara

mais jovem, com os sanduíches tipo vene-

no e os acompanhamentos de batata,

<"., 
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Pedras. A pavimentação está pronta, mas

falta o tratamento acústico", afirma. Se-

gundo ele, o viaduto sobre a Estrada Pau

Ferro está pronto, faltando apenas a ca-

mada final de asfalto. 
"Essa 

parte sempre

fica para o final, porque ainda tem muitos

caminhões transitando no trecho da obra",

completa. O outro túnel falso, da Suíça

Carioca, tem uma pista pronta e a outra

está sendo preparada para pavimentação
na próxima semana.

A outra evolução que pode ser observa-

da na obra é a da galeria Norte-Sul, senti-

do Água Santa-Jacarepaguá, no maior tú-

Sandra de Souza

nel da via expressa, o Raimundo de Paula

Soares, com 2.187 metros. Na pista em

sentido contrário, só foram feitas as obras

de microdrenagem. Da saida do túnel, em

Água Santa, até a Praça do Pedágio, as

obras ainda estão em fase de escavação.

Na Praça do Pedágio, 13 cabines estão

prontas e as outras seis começaram a ser

construídas. Parte da cobertura espacial e

o prédio da administração entraram na

etapa de acabamento, como pintura e ins-

talação elétrica.

O viaduto sobre a Rua Borja Reis de-

pende apenas da última camada de asfalto

e no trevo na altura da Rua Pompílio de

Albuquerque faltam as rampas de acesso.

No lote 2, que termina no Encantado,

estão sendo erguidas as rampas de acesso

sobre a Rua Pernambuco. A partir dali*

começa o lote 3, com um viaduto de 480

metros sobre as ruas Amaro Cavalcanti,

Goiás, Bento Gonçalves e a rede ferrovia-

ria. Na avaliação do engenheiro, o Rio

Faria, do Encantado até a Avenida Demo-

cráticos, ém Bonsucesso. já está com 95%

do trecho canalizado. 
"A 

cada dia a Linha

Amarela se torna uma realidade para to-

dos nós", conclui Júlio Maione.
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Fernando é o criador do centroLuiz:

além de pequenas guarnições de arroz e

salada verde. No Panini Presto, o desta-

que fica por conta da possibilidade de se

comprar tudo o que os italianos produ-

zem. São doces,„massas, pães e salgados

para engordar sem culpa. E o Desfrute

salda uma dívida do bairro: na Barra não

há lojas de suco, um serviço que é a cara

da cidade.

O conjunto gastronômico terá ainda

outras duas câmaras frigoríficas, uma

centraL de entregas, uma padaria, uma

confeitaria e casa de massas. A fábrica de

comidas de Luiz Fernando também traz

novidades do outro lado da cozinha. Para

as mesas, foram importadas as famosas

molas dos restaurantes de South Miami

Beach. A tática de Luiz Fernando passa

pela criação de um verdadeiro Baixo Bar-

ra, em que os restaurantes se revezam,

ocupando os postos dê points em dias

alternados..

Olimpíada

gay poderá
ser na Barra

Eles querem chegar na frente a qualquer

custo. Enquanto Ronaldo Cezar Coelho

ü(kra uma campanha sizuda para sediar os

Jogos Olímpicos de 2004 no Rio, um grupo

formado por pessoas alegres e vibrantes

levanta uma outra bandeira a. favor de que

os atletas musculosos desembarquem mais

cedo por aqui: são os defensores da Olim-

piada Gay para 2002. A iniciativa para

articular o movimento é encabeçada por

Raimundo Pereira, presidente do Atobá, e

as integrantes do Barra Cult, Jecimar Go-

mes e Sarandah Villas-Boas, grupos que

defendem a emancipação homossexual.
"Ê 

mais uma forma de estimular o tu-

rismo e contagiar ainda mais esse clima

olímpico pela cidade", acredita Raimundo,

que elegeu a Barra para lançar sua campa-

nha. 
"Aqui as pessoas nào encaram nossa

proposta como um deboche. Não vivem

jogando piadas e fazendo insinuações, de

mau gosto. Ê o bairro do Rio que tem o

astral mais moderno da cidade", elogia.

Segundo conta, cerca de 7 mil pessoas já

foram cadastradas para engrossar o movi-

mento. Entre as modalidades atléticas mais

disputadas estão tênis de mesa, judô, fute-

boi, natação, triatlo, windsurfe e salto com

vara.

O grupo está terminando, o projeto que,
será enviado ao comitê mundial, em Was-

hington, nos Estados Unidos. A Olimpíada

Gay vai para a quinta edição, e já conse-

guiu alguma tradição. A próxima, em

1998, será realizada em Amsterdã, na Ho-

landa. A prefeitura local forneceu USS 610

mil para o evento internacional e espera

receber mais de 100 mil pessoas de outros

países, contabilizando um lucro de USS 8,5

milhões até o final dos jogos. Por aqui, os

organizadores nào têm conseguido muito

progresso. 
"Convidamos os prefeitàveis

Sérgio Cabral e Luis Paulo Conde para

O trecho de 2.100 metrôs referente ao

lote I, entre a Estrada do Gabinal e a

Avenida Geremário Dantas, em Jacarepa-

guá, é o, mais adiantado da obra

A canalização dos rios Banca da Velha

e Grande está sendo concluída. Falta um

trecho da Estrada do Gabinal para com-

pletaraobra
No lote 1, mais de mil metros de pistas

já receberam a primeira camada de asfalto

Entre os lotes 1 e 2 está sendo feita uma

obra de 40 metros de contenção de encos-

tas

Das 19 cabines da Praça do Pedágio, 13

já estão prontas
O percurso total da auto-estrada terá

25 quilômetros de pistas ligando a Barra à

Ilha do Fundão. O trecho poderá ser per-

corrido em aproximadamente 20 minutos

A estimativa inicial é que 50 mil veícu-

los circulem diariamente pela Linha Ama-

rela

No Túnel Engenheiro Raimundo de

Paula Soares, a pista no sentido Água

Santa-Jacarepaguá já pode ser percorrida

de carro em sua extensão de 2.187 metros

Na Avenida Suburbana, onde está sen-

do construído o Viaduto Engenheiro João

Alves de Morais, está o trecho mais atrasa-

do da obra

Os túneis da via expressa estão em fase

de pavimentação. Apenas dois viadutos

faltam ser concluídos: o da Avenida Su-

burbana (com 577 metros) e o da Avenida

Amaro Cavalcanti (432 metros)

Os viadutos da Avenida Geremário

Dantas, Estrada do Pau Ferro, Rua Borja

Reis, Rua Pompílio de Albuquerque, Ave-

nida Automóvel Clube, Estrada Velha da

Pavuna e Avenida dos Democráticos, estão

em fase final

Sandra de Souza
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apoiarem nossa campanha, mas eles não se

interessaram", reclama Raimundo.

Mas eles nào desanimam. O próximo

passo é procurar o Ministro Extraordiná-

rio dos Esportes, o Pele, além de outras

autoridades, para pedir apoio. Na iniciati-

va privada eles estão conquistando uma

boa receptividade. Pelo número de ade-

soes, até dezembro eles já poderão contar

com o apoio dé 50 empresários paulistas

da comunidade GLS (Gays, Lésbicas e

Simpatizantes). O objetivo è conseguir, pe-

Io menos, RS 100 mil para dar o pontapé

inicial na campanha. Na próxima semana,

vão organizar um passeio para Itacuruçá,

onde pretendem discutir os detalhes do

projeto.
Dois nomes famosos devem reforçar o

time. Eles estão pensando em convidar a

modelo Monique Evans e o decorador

emergente Éder Meneghine para formar-o

casal de padrinhos. Mas o talento do presi-

imitindo, do Atobá, lutampelos jogos

dente do Atobá não vai ficar de fora.

Durante as competições, Raimundo Perei-

ra vai aproveitar para mostrar sua capaci-

dade vocal. Cantor lírico, com passagem

pela Uni-Rio c registro na Ordem dos

Músicos, ele foi convidado para abrir a

Olimpíada de 98, na Holanda, interpretan-

do a Bachianas número 5 de Villa-Lobos.

Nascido na pequena cidade de José de

Freitas, a 50 quilômetros de Teresina, Rai-

mundo é conhecido como o barítono pre-

ferido dos gays. Aos 36 anos de idade e há

seis no Rio, Raimundo garante que vai

fazer bonito no palco. 
"Nâo será a primei-

ra vez que me apresento para um grande

público. Na Alemanha, cheguei a ser ova-

cionado pela platéia", orgulha-se. Enquan-

to a hora não chega, ele vai convocando a

galera. 
"O símbolo da nossa campanha è o

arco-íris, o mesmo da emancipação ho-

mossexual. Nossa proposta é promover

uma olimpíada de alegria", conclui.

Achei!
0 melhor classificado
de automóveis do Rio.

Disparado.

516-5000

JORNAL DO BRASIL

ÁkàmÉo Direto mímà

rnT7?n
MÚSICA CIVILIZADA

I & INFORMAÇÃO RELEVANTE 
|

Festas
Agência

Vtcenfs
Prince

Service

T.i: tis-wm iKtaMtfnan*)

0800-U4949
De segunda a sexta-feira, das 7:30 às 17:31

Sábados e domingos, das 8:00 às 13:00h.

QÉ I

Ü

PtSSIAhAVERnCAl

SA^ONA^A
BIOMBO CORTINAS JAPONESAS

RK8IANAS HORIZONTAIS

(MADEIRA-ALUMÍNIO-PVC)

TOUUANAS VERTICAIS

rreciDo - ALUMÍNIO - PVC)

PORTAS SANFONADAS

CORTINAS RBSIUNE

Rm Dmmb«9«toc Mero, 10 U» C* Tet. SSOj^^TW^gM*^

Caderno

Carro e Moto

SÁBADO

no seu JB



JORNAL DO BRASIL BARRA
QUINTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 1996

Os sabores da madrugada
i Frutos do mar estão entre as melhores opções para1 quem foge do sanduíche e não dispensa um bom prato no meio da noite

EDUARDOGRAÇA

O show terminou e bateu

aquela fome. Parece brincadeira,

mas nâo é fácil encontrar restau-

rantes abertos na madrugada da

Barra. No Mercado Produtor,

bem pertinho do Metropolitan,

uma dupla de galegos faz a festa

dos nótivagos. No restaurante es*

panhol La Plancha, do café da

manhã à saideira da madrugada,

tudo é festa em meio às deliciosas

receitas de Dona Rosalia Gonza-

lez e seu filho Andrés, que come-

moram um ano de sucesso.

Há sete anos no mercado com

um box para venda de peixes fres-

cos, dona Rosalia resolveu invés-

tir na dificuldade que a turma da

noite encontra para fugir do fast-

food dos postos de conveniência.
"Os 

clientes vinham à peixaria e

me pediam para fazer um espe-

guete de frutos do mar para forrar

o estômago. Foi assim que tudo

começou", conta. O simpático

restaurante do box 17, todo em

madeira, consegue mesclar um

charme dos velhos cafés europeus

com as melhores choperias do la-

do de baixo do Equador.

A paella de camarão (R$ 40),

com temperos exclusivos, e o po-
deroso camarão ai afilio (RS 35)
—com uma overdose de alho po-
ró— disputam com a imensa pa-
rillada (RS 70), que dá para qua-
tro pessoas degustarem sem dis-

putas pelos melhore pedaços, a

preferência da clientela. O prato
galego reúne lagostas, lagostins,
cherne, lula, polvo, mexilhão, ca-
marões graúdos e caranguejos, to-
dos democraticamente assados
em chapa de ferro.

Matinais—"O mais interes-
sante é que não mantemos esto-

que de peixes. O cliente escolhe o

que vai comer em nosso box. Tu-
do é fresco", garante Andrés. Pa-

ra os que não resistem e caem

sempre na tentação de abusar das

calorias, a ca» passa a servir esta

semana o caie da manhft especial,

a partir das 6h. Além dos compo*

nentes ide um café tradicional, o

café galego vem com porções de

frutos do mar. Corre o risco de

virar mania. A cozinheira de Xu*

xa, freguesa da peixaria, agora le*

va os pratos espanhóis saindo da

chapa para a mansão da apresen*

tadora em Vargem Grande.
Na outra ponta do Mercado

Produtor, o misto de bar e restau*

rante Mate di Maré também ofe-

rece frutos do mar ininterrupta*

mente. Especializado em cozinha

mediterrânea, o restaurante, que
abriu suas portas há duas sema-

nas, também mantém uma peixa*
ria, onde os clientes podem esco*

lher o que degustarão. A cozinha,

projetada por um dos donos, José

Manuel dos Santos, tem uma se-

paração de vidro com a sala prin-
cipal. 

"Assim os clientes podem
observar tudo o que acontece na

preparação dos pratos", explica.

Quentinha 
— A transforma-

ção do Mercado Produtor em

centro gastronômico full-time não

desagrada os proprietários de pei-
xarias, mercearias e pequenos res-

taurantes do local. 
"A verdade é

que todo mundo sai lucrando.
Como não existem opções, a ma-

drugada na Barra tem endereço

certo: o Mercado Produtor",

acredita José Manuel. No Maré di

Maré, a paella valenciana sai por
R$ 35 e a paella de frutos de mar,

com uma lagosta de um quilo, por
R$ 48. E o melhor da madrugada

nó Mercado Produtor é que, nas

duas casas, os famintos da noite

podem atacar tranqüilamente os

pratos da Península Ibérica com a

garantia de se conseguir, sem cul-

pas, uma indiscreta quentinha pa-
ra viagem.
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ymtmwrtóaefrutos do morde Rosalia e Andrés, no Mercado Produtor, é uma das poucas opções Oe serviços 24 horas que a Barra ojerece

Riocentro abre hoje

Feira da Ptóvidência
O Riocentro volta a ferver a

partir de hoje, com a realização

da 36' Feira da Providência. Até

domingo, o Banco da Providên-

cia da Arquidiocese do Rio de

Janeiro espera que pelo menos

um milhão de pessoas prestigiem
o evento, que tem renda reverti-

da para os carentes.

Organizada por 10 mil volun-

tários, a feira inova este ano com

o tema Ninguém Fica de Fora,

denotando a união pelo seme-

lhante entre todos os estados

brasileiros, países amigos, insti-

tuições de ensino suoperior, em-

presas públicas e privadas e até o

Comitê da Candidatura Rio

2004. Nos 72 mil metros quadra-
dos ocupados pelo evento, os

voluntários dos mais de 700 es-

tandes esperam superar a renda

de RS 1,6 milhão do ano passa-
do.

Entre as novidades do fim de
semana em Jacarepaguá estão o

lançamento, pelo Credicard, do

cartão Airton Sena e a presença
dos medalhistas dos Jogos Olim-

picos de 1996, que estarão assi-
nando camisetas no estande da

Rio 2004.0 melhor restaurante
do setor nacional será premiado
no festival gastronômico, en-

quanto no setor internacional,
as expectativas ficam por conta
do retorno do Libano, há cinco
anos afastado da feira, e do Va-
ticano, com o estande da Santa
Sé comemorando os 50 anos de
sacerdócio do Papa João Paulo
II.

A Feira da Providência está
aberta ao público, de hoje à do-
mingo, das 12 às 23 horas. O in-

gresso custa R$ 3 e o estaciona-

mento RS 5. Um serviço de baby

sitter será oferecido pela empre-

sa Play Cel na entrada do Pavi-

lhão de Exposições. O Hospital

Lourenço Jorge se encarregará

do serviço médico e a Cruz Ver-

melha das emergências. A Casa

do Pequeno Jornaleiro fornecerá

carrinhos de apoio para as com-

pras e haverá agências do Bra-

desço e do Banerj.

Novo shopping na

Estrada do Gabinal
A expressão bater perna em

shopping vai virar moda em Jaca-
repaguá. Na próxima segunda-

feira será inaugurado o Rio Shop-

ping, na Estrada do Gabinal, na
Freguesia. É o primeiro shopping
do bairro e terá 340 lojas, praça
de alimentação e parque de diver-
soes. Com investimento de USS
60 milhões, o grupo Dirija, res-

ponsável pelo empreendimento,
estima que vai criar cerca de 1.500
empregos diretos com o shop-

ping.
Duas concessionárias da Gene-

ral Motors e da Fiat também fa-
zem parte do conjunto comercial.
Além disso, o shopping contará
com três cinemas da rede Star
Multicinemas, os primeiros com
bilheterias informatizadas da ci-
dade. Os clientes nào precisarão
se preocupar com o transtorno na
hora de estacionar o carro. Sào 6
mil vagas no shopping.

No Rio Shopping, a novidade

é que não há aluguel. Os lojistas
são proprietários do próprio ne-

gócio. Com isso, as despesas dos
comerciantes são menores, possi-
bilitando maior rentabilidade.
Construído em uma área de 22
mil metros quadrados, o Rio
Shopping está situado ao lado do
Bosque da Freguesia, uma das

poucas áreas de lazer do bairro.
Os administradores esperam um

público de 100 mil pessoas por
dia.

A loja âncora do shopping será
a Luzes Shop, uma tradicional lo-

ja de departamentos em Campo
Grande, na Zona Oeste, com 18

anos de mercado. A Luzes Shop
ocupará uma área de 4.500 metros

quadrados. Também cstào confir-
madas uma loja da rede de fast
food Bob's, a Pizza Mille, Honey
Honey, Mr. Coffe, Lápis de Cor,
de roupas infantil, a surfware
Cristal Grafitti, Vento dos Mares.

e a perfumaria Ciorophylía,

CESTA DA BARRA*

vMTtfow P» Mondonçd Frtcwiy • Carrtfow P. Mendonça Freeway

Liqüidificador

Waliti Roma

Aspirador Vaporetto

80,90

539,00

51,00

489,00

53,75

Ferro Walita

Seco

: MHr»iV^i^»mR^)iiii 0.85

: PomarolaCica

l(340Q) .-...

Molho Branco Maggi

: Alfredo

0,83

0,79

0,95

0,95

1,10

3,28

Espremedor Arno EFA

Lavalouça Enxuta Futura

21,50

39,90

18,90

41,90

20,50 j

88,90!

Fogão Continental

Prince 4 bocas

a«9,00

189,00

299,00

279,00

321,00

279,00

Palmito Jurema

Azeitonas Arisco

(200g)

3,85

7,90

3,57

7,90

2,53 2,32

Pitos • Congelados

Perfumaria

[ Desodorante Rexona (90g)

Xampu Seda

Dois em Um (350ml)

0,77

3,29

0,99

3,50

0,86

2,49

Filé mignon (kg)

Alcatra (kg)

7,98

6,99

9,90

Contra-filé (kg) 6,99

4,48

4,48

9,20

5,30

4,78

Sabonete Lux liquido

Sabonete de aveia

Davene

2,99

1,31

3,25

1,20

Peito de frango

Sadia (kg)

; Dourado em postas (kg)

.4,41..

9,90

4,55

5,99

5,15

3,90

Creme dental Kolynos

com Bicarbonato de Sadio

Creme Dental Kolynos

Antl-placa

0,99

1,60

: LeR* • Derivados

: Manteiga Mimo (200g)

0,79

Margarina Qualy

Cremosa (500g)

0,78

1,58

Guloseimas

Gelatina Royal (85g)

Requeijão cremoso

Nestlé (250g) 1,99

0,34

Pêssego em Calda Vega

Goiabada Cascão Cica

Lata (700g)

0,29

2,50

0,39 :

2,49:

Queijo tipo itálico

Luna (kg)

2.07

19,50

Doce de Leite

Moça (390g)

Geléia Ritter

Framboesa (500g)

Mi1.93,

1,49

2,10

1,87

2,69

1,69

Iogurte Danoninho

(8 unidades)

Iogurte Danone

Batido (1000g)

3,24

3,05

2,55

2,61

3,38
Biscoitos e Massas

Biscoito Negresco

Importados São Luiz (200g) 0,89 0,75 0,95

Whisky JB 8 anos Biscoito Cream Cracker

(1 litro)^ ..„.„.V...2?M'2? ,..2*!8.0, Sâ0 Luiz (20°9) .?!?.*. .?:*?!

Whisky Johnny Walker Biscoito Chocolicia

Red Label (1 litro) 39,90 39,80 41,39 Nabisco 
(100g) 0,69

Vodka Wyborowa

(750ml)

TequilaJose *

Cuervo (500ml)

Licor Frangelico (750ml)

19,00

26,90

22,40

14,00

23,84 ;

18,90 !

| 
(rMtmMI^

| Ervilha Jurema (200g) 0,89

28,95

0,65

Miojo L'amen

(galinha) 0,49 p.52 0.55

Macarrão Aldente

Plraquè (500g) 0,89 0,80 0,81

Macarrão Plraqué

Parafuso (500g) 0.87 1,10 1,05

0,64
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JORNAL DO BRASIL

Prefeitura quer descobrir quem polui lagoa
¦ Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente já identificaram o despejo de 350 litros de esgoto por segundo, além de lixo e entulho

ALUIZIO FREIRE
A degradação da Lagoa de

Marapendi volta a preocupar as
autoridades. "A vigilância feita

pelos moradores é a mais impor-
tante, mas não é suficiente", afir-
má Edson Mendonça, técnico da
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, que está coordenando
a campanha S.O.S. Marapendi na
Barra. Segundo ele, na maioria
dos casos, a sociedade só se mani-
festa quando a poluição é visível.
"No entanto, a degradação do
meio ambiente é causada pela
própria ocupação urbana", desta-
ca. Na semana passada, técnicos
da secretaria estiveram em alguns
trechos da lagoa para localizar as
fontes poluidoras na região.

Pistas não faltam. Os técnicos
sabem que os condomínios e as

grandes obras do bairro são os
'I 

principais suspeitos. "Sem dúvi-
da, nesses grupamentos estão as

¦ principais fontes poluidoras", ad-
'¦: 

nute. Foi a partir desta hipótese

que iniciaram os trabalhos, visi-
tando quase 60 estações de esgo-
to. No caminho viram outros po-
luentes comuns: depósito clandes-
tino de lixo, entulho sendo arras-
tado para dentro dos canais e
uma grande concentração de ma-
teria orgânica ameaçando todo o
oxigênio da lagoa. "Em um tre-
cho da Lagoa de Marapendi sào

lançados cerca de 350 litros de
esgoto por segundo, uma quanti-
dada suficiente para sufocar o
complwo itiunir • matar variai
esp^itJmiillVtfetail"td_,

l^CC-MUtaçlo vai exigir doi
técnico, uma atuação maii intcn-
sa; "A* 

peeioai «Io podem rtU-
xar e ficar esperando o cr__4rio
submarino. E preciso ter com-
ciência de que a amcentraçlo da

população aqui é muito aha, •
isso «umttjU M índices de polui-
çâo,,,diiÍdio«Mmdonça.N».
sa primeira âvâllaçlo dos téeni>
co», terá feita uma análise quanti*
tativa para indicar qual o percen-
tual de esgoto tratado e nio
tratado nesse trecho. A etapa m»

guinte terá a de vistoria. "vawoi

identificar as fontes poluidorai,
principalmente #m condomínios
antigos e loteamentos que fundo-
nam com foMM,\ alerta.

A campanha será mantida

por um bom período. 
"Preten-

demos monitorar tudo isso até

que seja instalado um sistema
definitivo, que viria com o emls-
sário submarino'1, revela Edson,
Segundo ele, a chamada da cam-

panha, Salve nona lagoa, nio é
exagerada. "O complexo lagu-
nar da Baixada de jacarepaguá,
onde está a Lagoa de Marapen-
di, passa por sério um processo
de degradação", lamenta.

Alexandre Durlo — 4/5/95
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Os ambulantes da Barra serão cadastrados e trabalharão de crachá

Comércio na praia
será rei

Esse verão nio vai ser mesmo
igual aquele que passou. Desde
maio deste ano, a coordenaria es-

pecial de fiscalização vem creden-
ciando todos os ambulantes que
trabalham na orla marítima. To-
do àquele que quiser trabalhar vai
ter que se identificar com um era-
chá estampado no peito. Do con-
trário, vai ser tratado como clan-
destino, Isto é, vai ser autuado e
ter a mercadoria apreendida. Os
comerciantes instalados em barra-
cas montadas na areia também
vão ter que se organizar. Elei es-
tão sendo cadastradas e ai barra-
cas vio ter uma padronagem úni-
ca.

De acordo com a a Prefeitura,
só nt Barra jà foram cadastrados
528 ambulantes e estão tendo
emitidas 300 autorizações para
comerciantes em pontos fixos.
Mas a listagem final só vai ser

publicada no Inicio de novembro.
A partir de dezembro as barracas
começarão a ser montadas e os

próprios comerciantes serão res-

ponsáveis por sua manutenção.
O Decreto 14.839/23 de auto-

ria do prefeito César Maia regula-
mentando o comércio ambulante
foi publicado em maio de 1996 e
mo só disciplina a atividade, mas
iaii.bém as mercadoria.; que serão
vendidas e o que poderá ser ofere-
cido ao público. E nesta lista está

permanentemente proibido o co-
mércio de embalagens de vidro,
.principalmente bebidas, e alimen-

vulaiizado
tos sem os devidos cuidados de
manuseio e higiene. A partir de
agora, todo e qualquer alimento
vai ter que vir embalado.

O objetivo da prefeitura é evi-
tar que o comércio ambulante in-
vada as praias com produtos que
podem ser perigosos para quem
quer só curtir o sol, Durante o

pique do verão, a fiscalização vai
ficar por conta dos próprios fun-
cionários da superintedência. com
o apoio da sub-prefeitura da Bar-
ra. "Eu acho certo organizar o
comércio por aqui. Aiim cada
um vai saber onde começa e onde
termina o seu território e pode ter
a freguesia garantida", comentou
Luis Carlos Silva, ambulante na
Barra há dois anos "chova ou
faça sor,

Enquanto a novidade agrada a
alguns, outros nio acreditam que
as novas medidas adotadas pela
prefeitura possam dar certo, Para
muitos, se a prefeitura nio forne-
cer a autorização para todos qüe
queiram trabalhar, poderá ocor-
rer muita confusão. "O verão é a
época em que muita gente conse-

gue faturar um pouco mais. Até

gente que nunca foi ambulante
aproveita para fazer um sandui-
che e vem vender na praia. Acho

que a prefeitura não vai dar conta
de fiscalizar todo mundo", co-
mentou Justino Pereira funciona-
rio de um quiosque na Avenida
Sernambetiba.
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'unkipoldeMtlO Amhmte, o» condomínios são responsáveis pelo despejo de esgoto na Lagoa de Marapendi

União para recuperar os maiiguezais
O incêndio que destruiu 10 mil

metros quadrados de mangueais
da Lagoa de Marapendi — equiva-
lente a um campo de futebol—, há
trô semanas, despertou oa senti-
mentos de indignação e loUdarieda-
de entre os moradores da Barra.
Dois dias após o fogo, que destruiu
cerca de 5 mil mudas plantadas pe-
Io grupo ecológico Eco Marapendi,
várias pessoas ligaram para a enti-
dade se oferecendo para fazer o
«plantio. 

"Foi uma demonstração
de carinho pelo nosso trabalho",
disse o biólogo Mario Moscatelli,

presidente da organização.

A recuperação da flora deve ser
iniciada em 20 dias, com a partia-
pação de voluntários. O plantio an-
terior levou três anos para ser con-
cluído. A queimada foi provocada
pelas velas de um despacho de ma-

cumba. O biólogo condenou a prá-
tica dessea rituais em área de restin-

ga com materiais que podem pro-
vocar incêndios. "Ai 

pesioas preci-
sam ter consciência de que «sas
coisas provocam estragos ao meio
ambiente e procurar lugares mais
adequados", diz. Ele afirma que
costuma encontrar garrafas de vi-

M_l 9^*^^JftàB_ B_
___________________\%-' y'________________________________

WWfwf' f
Pm^Mario Moscatellí. o incêndio foi provocado por irresponsabilidade

dro, "que refletem a luz do sol e

produzem fogo", fogueiras deixa-
das por pescadores e restos de ma-
cumba nesses trechos da região.

O biólogo faz questão de ressal-
tar que não tem nada contra as
religiões, mas, preocupa-se com a

preservação da natureza. "As ofe-

rendai poderiam ser mais eoológi-
cas. Por que nio usam frutas, por
exemplo, e dispensam essas velas?",
sugere. "A 

queimada devastou uma
área verde, destruiu a fauna e a
flora daquela região. Ninguém po-
de sair ganhando com isso. Afinal,
os trabalhos dessas entidades de-

vem estar associados à natureza, e
não á sua destruição", avalia.

Para Moscatelli, a degradação
do meio ambiente é causada por
pessoas de todos os níveis sociais e
econômicos. 

"Nisso, a democracia
ê plena. Não é só nas comunidades
carentes que se joga lixo em áreas

públicas", constata. Sua indigna-

ção cresce quando ele comprova

que lagoas, restingas e manguezais
se tornam depósitos de detritos.
"As 

pessoas precisam aprender a

preservar o patrimônio público e

parar de terceirizar suas responsa-
bilidades. Caso contrário, a Com-
turb terá que manter um gari para
cada cidadão", prevê.

Mario Moscatelli considera im-

portante que as autoridades esti-

mulem campanhas educativas vol-

tadas para a preservação ambiental

na região. Sua proposta é que essas

iniciativas sejam realizadas em
shoppings, escolas e favelas. "É

preciso que todos se mobilizem pa-
ra garantir um mínimo de consciên-
cia sobre essa questão. Depois dis-
so, quem continuar poluindo os
ambientes públicos deve ser punido
exemplarmente".

Junta Comercial só depende de sede
ADRIANE SALOMÃO

A Barra poderá ganhar um pos-
to da Junta Comercial ainda eite
ano. Prometida desde fevereiro, a
instalado do Órflo jà foi autoriza-
da pela Secretária Estadual de Co*
mércio Industria e Turismo e agora
só depende ds definição de um lo-
cal para ftmdonar. "A lulwede de
Jacarepaguá tem sido muito útil e o
mesmo acontecerá guando a da
Barra for aberta. Vai Mar muito
a vida dos comerciantes", afirmou
o secretário dé Industria, Comércio
e Turismo, Márcio Fortes.;

Segundo o presidente da Asso-
daçlo Comercial e Industrial da
Barra (Acibarra), senador Ney
Suassuna, a entidade está tentando
um acordo com a prefeitura para
que a sub-sede possa ser instalada
no prédio da sub-prefeitura, na
Avenida Aírton Sena. 

"Estamos

buscando o local e tentando acenar
com a prefeitura para que o posto
seja instalado ainda este ano", con-
ta Suassuna.

Com a sub-sede, os comercian-
tes nio precisarão mais se deslocar
até o centro da cidade para regula-
rizar seus negócios ou mesmo para
consulta de cadastros e processos."Hoje estima-se que a Barra tenha
cerca de 3 mil empresas. Só o posto
do Sebrae recebe de 20 a 25 cônsul-
tas por mês para abertura de novas
firmas. O posto da junta è mais que
necessário", completou o presiden-
te da Acibarra.

O senador fez questão de lem-
brar que o bairro é o que mais tem
crescido nos últimos anos eo que
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A instalação da Junta Comervlaniab

Alexandre Durão Fabrizia Granalíeri

utalaçâo da Junta

tem maior capacidade de expanção.
"Cerca de 52% dos pedidos para
construção são para a Barra", üus-
tra ele.

A instalação de um porto seco
em Jacarapaguá é outra novidade

que pode acontecer a médio prazo.
Segundo o secretário Márcio For-
tes, para o porto sair do papel o

governo estado eslá buscando um
acordo com a Receita Federal. For-
tes explicou que o porto seco servi-
rá as indústrias, facilitando a im-
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de Márcio Fortes (E) e do senador Ney Suassunatarra tem o apoio

portação de matéria prima para o
setor farmacêutico e dinamizando a
exportação de produtos.

O secretário admitiu que a de-

mora para que o porto de jacarepa-

guá seja finalmente montado, se de-

ve ao fato de que o governo está

dando prioridade a instalação dc

um porto seco na região de Resen-,
de. devido a fábrica de caminhões
da Volkswagen. A estação aduanei-
ra de Resende deverá estar operan-
do já no inicio do próximo ano.

Mas, segundo Márcio Fortes,
apesar da prioridade para o porto
dc Resende, a reivindicação de.Ju-
carepaguá não será esquecida pelo
governo estadual. "Com a conclu-
sào da Linha Amarela, a tendência
é que Barra e Jacarepaguá se trans-
formem, no futuro, nos principais
centros da cidade. O porto seco

para a região não vai demorar mui-
to, mas também não vai ser para
já", afirmou, de forma evasiva, o
secretário.
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Já é Natal nos shoppings
¦^Faltando mais de um mês para a chegada de Papai Noel, co^^ com presentes e enfeites
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AdrianesalomAo

t Alguns podem não acreditar,

lhas já é Natal. Ou pelo menos

está na hora de começar a enfeitar

a casa, E o que nào vai faltar é

opção de sinos, estrelas, anjinhos

é tudo mais. E se depender dos

lojistas, este Natal vai ser muito

mais enfeitado do que aquele que

passou.
; A facilidade de importação de

produtos estrangeiros, principal-
mente dos Estados Unidos, fez a

cabeça dos comerciantes. Quase
100% das lojas de decoração nos

shoppings e também as lojas de

departamentos, como a Mesbla e

as Lojas Americanas, investiram

pesado em enfeites de todos os

tipos. É de encher os olhos de

crianças e também dos adultos.

Há bibelôs para todos os gostos.', 
Quem nâo quiser gastar muito

pode. começar com o tradicional

pisca-pisca. Mas também têm

lâmpadas de todas as cores sob as

formas de Papai Noel, anjos, es-

trelas. Muitas delas ainda acom-

panham um sistema de som que
toca um ou mais temas natalinos.

Para quem preferir uma ávore

bem delicada, as lojas estão ofere-

cendo laços de fitas de todos os

tamanhos e padronagens, além de

fios metálicos em prata e ouro.

Uma árvore mais sofisticada pode
ainda ser decorada com bolas au-

tríacas, confeccionadas uma a

uma' e pintadas à mão, que estão

sendo vendidas pela loja Artenos-

sa por R$ 20,78 cada uma.
. As vendas ainda não entraram

em ritmo forte, entretanto com a

procura, com direito a pesquisa
dCpreços, já dá para perceber que
o;. nivestimento dos comerciantes

não vai ser em vão."A venda ain-

da não esquentou mas as pessoas
ficam deslumbradas com a varie-

dade de enfeites deste ano. Estou

recebendo muitas consultas de

pessoas que querem enfeitar suas

lojas", contou Luciana Silva Li-

ma, gerente da Angélica Flowers,

no Barrashopping.

Enfeites—Já que os pacotes
trazidos pelo boni velhinho não

incluem os enfeites da árvore de

Natal, é bom considerar, e muito,

gastar um pouco de sola de sapa-

to para não ter o bolso arromba-

do antes mesmo de abrir os pre-.
sentes. Uma árvore, daquelas que
só se vê em revistas, com bolas,

diversos laços e uma bandinha de

ursinhos tocando os sinos pode
sair por até R$2 mil.

Além dos enfeites metálicos e a

diversidade de laços de fita, os

brinquedos que exploram a ima-

gem do Papai Noel já estão sendo

uma sensação. Ê possível encon-

trar Papai Noel mergulhado em

uma tina de sabão soltando boli-

nhas, subindo na chaminé ou

mesmo tirando um cochilo na ca-

deira de balanço.

Há também um carrossel dé

cavalinhos e ratinhos tocando si-

nos e uma banda de ursinhos que
pode ser pendurada nos galhos de

uma árvore. A maioria é movida a

eletricidade e se encaixa perfeita-,
mente no sistema elétrico das lu-

zes. Um brinquedo desses não sai

por menos de RS 100.
"Encomendamos 

muitos brin-

quedos e ainda tem muita coisa

para chegar. Mas a maior saida

vai ser com outros comerciantes

que queiram deixar suas vitrines

mais vivas", disse Luciana.

As lojas já entraram no clima natalino, decorando as suas vitrines com

árvores, bolas e figuras de Papai Noel, vendendo todo o tipo de enfeites

Artsnossa — Bolas austríacas

pintadas á mão: R$ 20,78 (cada uma)
Laços de fita (vermelhos e dourados):
RS 4,65 (cada um)' 

' '• !

Pinheiro pequeno. (301. galhos) com
enfeites: R$ 988,03
Pinheiro grande com enfeites (1.284
galhos): RS 1.071,96
Anjos (30«jn): R$42,76
Casashoppiag e Bamuhfhg

Pinheiro de três metros (com enfeites):
R$1.739
Anjinhos: RS 3.30
Pacote com seis bolas: RS 6:
Pacote com quatro bolas: RS 6,50
Barrashopiag.

Masblá-
Pinheiro de 61 centímetros: RS 129
Pinheiro dé dois metros: RS 179
Pacote comseis lacinhos:R$ 5,90
Cordão de enfeite, imitando balas e
doces: RS 7,90
Pisca-pisca musical com sinos: RS 39,00
Pisca-pisca (jogo com 140 luzes):
R$12,90 "• •

Barrashoping

Lojas Americanas —

Pinheiro Canadense de dois metros:

R$79,90

Pinheiro Canadense de 1,5 metro:

R$ 39.90

Pinheiro (locado de um metro:

R$31,90

Pacote com 12 bolas: R$2,90

Sinos (pacote com quatro): RS 6,90

Pacote com quatro lacinhos: RS 2,90

Caixa com 12 enfeites: RS 4,90

Cordão decorado: RS 4,50

Pisca-pisca (200 lâmpadas): RS 15,90

Barrashoping

Prom HouMwara —

Papai Noel de brinquedo tomando

café: RS 225

Papai Noel escrevendo carta: RS 160

Papai Noel no trenó: RS 90

Barrashoping

Blbalot-
Vela do Papai Noel: RS 3,50 o par
Caixa com 16 enfeites dourados:'

R$37,90
Anjos, tamanho grande, em marmori-

te: R$37,00
Via Parque

Papsttac-
Anjo carregando vela com luz RS 36,90

Renas com trenó enfeitado: RS 15,50

Via Parque

Houss Mix -

Vela em formato de pinheiro: RS 5,60

Vela com purpurina: RS 7,90

Via Parque

¦asar das Pioras —

Anjinhos transparentes: RS 1,95 (ca-
da)

Pacote com seis laços vermelhos:

RS 2,85

Guirlanda verde e prata: RS 20

Corrente para árvore: RS 2,10

Jóias da natureza em exposição no Novo Leblon
¦ Público poderá

Tr-er ou comprar
orquídeas raras

-*" 
Que a natureza é bela ninguém

duvida. Mas quando se observa a

beleza de uma orquídea, tem-se a

certeza de que ela é realmente per-

7,-feita. O público da Barra vai ter a

oportunidade de conhecer melhor

o universo dessa planta de ama-

_;;nhã a domingo, na Primeira Ex-

¦ posição de Orquídeas no Condo-
• -mínio Novo Leblon, aberta a to-

dós e com entrada franca.
,;ie 

Mais que uma flor sensível e
""delicada, 

a orquídea representa
• um dos maiores grupos de plantas

J/íloríferas do mundo, com 100 mil

r espécies e híbridos, 70% presentes
no Brasil. Ê esta variedade de for-

,., mas, colorido e perfumes que des-

pertam nas pessoas um interesse

7 especial e faz da orquídea uma

verdadeira jóia da natureza. Cole-
> * cionadores pagam fortunas por

um exemplar raro e garantem que
o importante é o valor sentimen-

tal que só uma orquídea pode
transmitir. Algumas pessoas têm

total fascínio pelas orquídeas e

com muito carinho e dedicação,

conseguem resultados surpreen-

dentes em seu cultivo, fazendo

j surgir novas variedades. Essas são

obtidas a partir do cruzamento de

diferentes espécies, através de po-
linização artificial.

A exposição do Novo Leblon

foi organizada no embalo da IS1

Exposição Mundial de Orquídeas,

realizada em setembro passado,
no Museu de Arte Moderna, no

Centro. O evento é considerado a

maior festa de orquídeas do mun-

do e pela primeira vez aconteceu

no Brasil.

A mostra do Condomínio No-

vo Leblon será inaugurada ama-

nhã e promete atrair um bom pú-
blico, entre moradores e pessoas
de outros lugares da Barra. O

evento está sendo organizado pela
Aranda, um dos maiores e mais

importantes orquidários do Bra-

sil, localizado em Teresópolis. A

exposição vai ser dividida em três

ambientes. Em uma parte, o pú-
blico poderá ver filmes sobre o

cultivo, desenvolvimento e produ-

ção de espécies.

Vendas — No módulo de ex-

posição, as pessoas poderão apre-

ciar mais de 150 orquídeas de di-

ferentes espécies e tamanhos. Al-

gumas delas fazem parte de cole-

ções particulares e não serão

comercializadas. Uma terceira

área será destinada a vendas. As

espécies, Vanda, Deandrobium,

Phalaenopsis e Cattlyes são ape-

nas alguns exemplos do que vai

Luiz Cario» Davkt.J
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cultivo, apreciar as principais espécies e ate comprar alguns exemplares

ser exposto. Mesmo sendo tipos

bem comuns na flora brasileira,

são exemplares muito perfumados
e considerados especiais.

A Cattlyes, por exemplo, per-

manece florida por mais de 10

dias."0 objetivo da exposição è

divulgar o trabalho com as orqui-

deas para que as pessoas vejam

que, mesmo sendo uma flor muito

sensível, é possível tê-las dentro

de casa", explicou um dos organi-

zadores da mostra o diretor de

Marketing da Aranda, Willy Pa-

checo.

Como nem todos têm tempo

suficiente para cuidar das plantas,
ou mesmo espaço suficiente em

casa para o seu cultivo, a Aranda

também oferece um sistema de

aluguel. Muito mais que enfeitar a

casa com uma flor como qualquer

floricultura, a Aranda oferece en-

chè-la de orquídeas.

São, no mínimo, seis vasos por
mês que, semanalmente, recebem

os cuidados de um técnico do pró-

prio orquidàrio ou, caso seja ne-

cessário, são subtituidos por ou-

tro tão ou mais florido que o

primeiro. O aluguel custa por mês

RS 250.
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TV BAYSONIC 14
EM CORES CB-14A

COMVHFAJHF
E CONTROLE REMOTO

Sistema PAL-M. PAL-NeNTSC, btvolt
automático 1 W/220 volis. sistema

de ajuste com 181 canais, display na te,a
Português, Inglês e Espanhol. Controley remoto com múltiplas Junções.Iiga-desliga programàvel 24 noras.

RS 310,00 À VETA OU ENTOADA R$28,90
+15, RS 2&J90 MENSAIS TOTAL A PRAZO: RS 462.40

OU 4. RS 
"tlJSO MENSAIS

Ou__nt__ 100 PK»

TV BAYSONIC 20"
EM CORES CB-20A
COM VHFAJHF E
CONTROLE REMOTO
Controle remoto com múltiplas
tunções. sistema PAL-M.
PAL-NeNTSC. voltagem
automática 110/220 volts, a»va-_____....^^^_v-

itlSLlaat^
RS378,00 ÀVSTAOUENTRADARS 35,20

+15. RS 35/2,0 MENSAIS TOTAL A PRAZO: R$ 563JO

OU 4. RS ÍM*5© MENSAIS 381ACRÉ8CMO

TV BAYSONIC 17"
PRETO E BRANCO

PV-1797 COM VHFAJHF
Ouant: 100 p^M

¦ ¦it^-w
-4=__í_________________iF^ ila

Placa de vídeo com 512 bytes Monuor de video
14- SVGA color- 0.23 mm dot P"Çh^

éi mmmnhm moftmmwmm ié tmmtmimomm .WMSOOS622- WINDOWS
tor Worgroups 3 11-WmFan Lite. -_

n L498J0O ÀVBTA OUBURADA IV 139,9»
+15. r» 139,40 mensais
total a prazo: rj 2_2s0.40

^4.**374J5Dvb£*>s

MONITOR 
*¦

^^ OuanL: 100 p_*«

TV CCE14" EM CORES
HPS-1481 COMVHFAJHF
E CONTROLE REMOTO

Rt 338100 ÀVBTA
oub«traoaR$3I,50

+15» B$ 31,50 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 504,00

M ^84,50
MENSAB SEM ACRÉSC»»

_______F^ ¦________.
K'M GARANTIA II
¦| DE 3 ANOS y. 9MW

_______ Bíik: - '¦ "__*_sl___B

¦ GARANTIA ¦
¦ I DE 1 ANO M
^^^^Ê^^m^—m^—^^^^mmmm RS 13&00 ÀVBTA

OU BÍTOADA R$ 12J90
+15. RS 12,90 MENSAIS

TOTAL A PRAZO: RS 20&40

OU4.l»<3*^50llP«SABSa_IACTé8CaMO

GARANTIA
DE 1 ANO

/• ^.'m^mà.i*%s4*r&+^mmk': •¦mmmmmmtCa\s¥mrm\mmm:: 1
\:Z':Ê^ÍÊ^m^S^^\\wmmmm^-. m^m^mm m^0mmaw I
I _^~" •-___¦ '_»__¦ ___«*__r^____> _4TA" _***4__k___> I

IISP*^ >^ JÉT <jfl '"I
. , ^^^r Mm ..-íí^sp 1

">^ _______¦ ^—1 ¦^T-^jÉJÍ

^^^^^^^^^^^^^^# __^M Bfe^tTTJ. Jj^.uJ^ÜSWBM//-^¦í^#^T-;if _mmmwi^^:titi''('-. ¦' ¦ â=^t Hí Jsa?^í__IW^PIei__V-*^_f_i.i~,*:'^^
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TV CCE 20" EM CORES
HPS-2080 COM VHFAJHF
E CONTROLE REMOTO

OuM_1It««l

HS398,00 ÀVBTA
OU BITRADA R$37,00

+15.R$ 37,00MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 592,00

Ou4_Rs5f5»>5V
MENSAB SBM ACRÉSOMO

^Fffl/SMtititi: HA

¦ >MIEm B^^K

ft_ ^P IV

VIDEOCASSETE
CCEVCR88XCOM

CONTROLE REMOTO
__ r«39&00àvcta oubiti»daRS37,00

+15.r$37,00mensais total a prazo: rs 592.00

OU 4. RS 99,50 MENSAB

VIDEO CASSETE
SYMPHONIC VCR ÇB-401COM CONTROLE REMOTO
0u__nt__100p«ç« Mamata*

RS398,00 ÀV_STA0UENTRADARS37,CIU
+15. RS 37,00 MENSAIS TOTAL A PRAZO: R» 592,00

ou 4. n99J50 mensab aaa Acw_i»qM0

Z&ti<&&33&^

'imMxmGSomJ?aZ2£s& i.^/y//-
__! ^m_.m__bm«oaidb5l>«itoe»prfaoco>i»pw_<»l^
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SYSTEM
LENOXX CB-520

COM DUPLO DECK
Ouant.: 100 p^a»

RS 156,00 ÀVBTA
OU BflRADA RS 14,60

+15. Rí 14,60 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 233.60

OU 4. R$ 399UU
MENSAB SEM ACRÉSOMO

TV PHILCO 14" EM CORES
PC-1445 COM VHFAJHF

Funções na tela em português tela azul.
pausa sonora, antena telescóprca interna e

30 posiçôesde memória para canais.
RS 344,00 ÀVBTA

OU ENTRADA RS 32,00
+15. R$32,00 MENSAB
TOTAL A PRAZO: R» 512,00

OU 4. RS 86,00 MENSAB

SYSTEM SONY LBT-N255
COM DUPLO DECK,

DISC LASER -.
E CONTROLE REMOTO

Qumt: 100 ptçaa

MSCUSER
MtA5CD'S

___l ¦ 9

Quant:
teoptçm

£^1^-1445C*M
^/Ul« CONTROLE REMOTO

canal timer até 255 minutos
antena interna telesoópca.
rs 386^00 àvbta

OU BflRADA RS 3SJ90
+15. RS 35^90 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 574.40

OU 4. RS 96J50 MENSAIS

RS 1248,00 ÀVBTA
OUEN1RADA RS J 16,10 _

+15. RS 116,10 MENSAIS TOTAL A PRAZO: RS 1.857.60

,312,00 MENSAB!

TV PHILCO 20" EM CORES
PCM-2046 COMVHFAJHF

E CONTROLE REMOTO
ícones na tela. 181 canais PAl-M/NTSC-

rimer até 250 minutos, entradas para auo»
video. canal timer até 255 minutos

Qu__nt: 100 taça.

RS 458,00 ÀVBTA
OU BITOADA RS 42,60

?15. RS 42,60 MENSAB
TOTAL A PRAZO: RS 681.60

ou 4, rj 114,501
SEMACRÉSCMO

Gesreamüâea Geasens Bahia
•Produto importado * Rronta cntrcg'

ANTENA
PARABÓLICA
SANTA RITA 170
COM
RECEPTOR
MANUAL
Qu.nl: 100 |_»Ç<N>

R$378,00 ÀVBTA
OU BITOADA RS 3&\20
?15. RS 35V20 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: HS 563,20

0U4,RS!M*5D MENSAB SEM ACRÉSC_HO

^^<ZZzJh7^r

TVKIREY20"EM
CORES ICfV-2020
COM VHFAJHF E
CONTROLE REMOTO
RS378,00 ÀVBTA
OU ENTRADA RS 35JM

+15. RS 35^0 MENSAIS

ou 4. rs 94*50

I CMUNIM I
I SAAlOAlt I
1 Jf*fI-2WI ¦

TOTAL A PRAZO: R» 56^20

^^^^H

GARANTIA
ZENITH

Dã 3 AMOS

TV ZENITH 29" EM
CORES 2953BT

STEREO COM
VHFAJHF E

CONTROLE
REMOTO

HS 860.OO A VETA
OU4XI

Ou__nt:
100

I
TV PHILCO 21" EM CORES
PCM -2146 COM VHFAJHF

E CONTROLE REMOTO
Ícones na tela 181 canais PAL-M/NTSC-

timer até 250 minutos, entradas para áucSo vídeo,
canal timer até 255 minutos

RS 494,00 àvbta
CWBtTRADA RS 46,00

?15. RS 46,00 "ENSAIS
TOTAL A PRAZO: R» TSfcOO

OU 4. RS 123,51*
SEM ACRÉSOKI

1« PAGAMENTO DIA 10-12-96 «*|*f-gg
T> PAGAMENTO DIA 10-01-97 f***£°°
3» PAGAMENTO DIA 10-02-97 *"« •"*>«*»
4» PAGAMENTO DIA 10-03-97 P»2I5^K'

TOTAL: Ht8£0.00 OU ENTRADA RS 80,00

?15« RS 90,00 MENSAIS TOTAL A PRAZO: RS l-*>0.OOR chc toa —o» — -j——

\^Mm%

SUPORTE
PRASFORMA

TV/VÍDEO SBR 1.2

vídeo cassete
phlc0pvo2h10
com controle

REMOTO
amm:t»f*tm

^36^ÕÕTTtA OO ENTRADA RS54.00 +15. RS 34,00 MENSAB

TOTAL A PRAZO: RS 544.00 OU4.RS91,50 MENSAB SEMACRÉSCMO

22,00

VIDEO —
GAME DYNACOM
RADICAL 4

fS 126,00 ÀVBTA
ou4__rs31*50

x-*,00'^• TOTAL: rs 126,00

TELETONEIBRATEL
PADRÃO DECAOICO

E MULTIFREQUÉMaAL

1*25,00 ÀVBTA

FITA PARA
VIDEO

PHHJPS
T-120

CMl: 10» ftçmt I

ÀVBTA m

ta.a t Fi~_KÍo-.nlo: 6% oo ml.. IOF induu,. nào cobromo. la.o d. ab.rturo d. Crldih.
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CALCULADORA

AGENDA
TCE C-706
Ouant 100 ptÇlt

rs 27,00
AVISTA

CALCULADORA
DE MESA
CT-CELL

LP-12
Ouant: 100 f»ç».

Cada:
RS 84,00 À VISTA

ou4«Rs21,00 JJ Ü-J-J
mensas sai acnÈscaao _IL- -J-JLJ

TOTAL: RS «4,00 QLi ÜÜU
UüUUL,

_L_

Consuk
Quant.: lOOpaçaa

1m

¦oeiANO

Ou«*.:
100 p«Ç»»

™^" I :w@s§©

aaaH' Xa» £
^aaaaaaaaaaaaW^ aa
Vai í* aaaaaT
^aaaVaVaVaH ^LaaVHLaaVaff ali

^ Z^^^^^l aWáTX

SEM A«ÉSOA4€>.

«ate
«*<*¦

- "jHaVaw,' ¦¦¦&BmMsí

Ouant.:
100 p*Ç»

ara
FOGÃO CÔNSUL
CFA-50A 4 BOCAS

Mesa inox. íampa de vidro temperado..

fS 196,00 AVISTA

OU 4xRS 49,00 MENSAIS
SEM ACRÉSCIMO

TOTAL: RS 196*00
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MÁQUINA DE ESCREVER BROTHER
ELÉTRICA AX-310/25

Memória de correção automática, correção automática de
carlcter.palaOra. sublinhado automático negrito. • .

centralização almnamento de margem direita, parágrafo
automático e marganda que proporciona qualidade

profissional em alta definição.
Cada: RS 237,00 Ã VISTA

OU ENTRADA RS 22, IO

+15x RS 22, IOmENSAS
TOTAL A PRAZO:R$353,60

ou 4» RS 59, 2 Jmensas sem acréscimo

KIT FERRAMENTAS
TOOLS 101 PEÇAS

Quant.: 100 picas

RS 57,00 À VISTA
ou4x

ml£25
MENSAS

SEM ACRÉSCIMO
TOTAL: RS 57,00

m^Continenta/
Quant.:

lOOpaçaa

tifaa I'¦'ÉSBè H
r-ílaa1 ¦
119 ¦

H

À VISTA £M 4 PAGAMENTOS

SENDO A ENTRADA PARA Ò DIA ?t> 12-96

É OS DEMAIS A CADA 30 DIAS APÓS O I« PAGAMENTO.

CENTRÍFUGA
DE ROUPAS ARNO

RS 208,00 AVISTA
OU ENTRADA RS 19,40

+15x
RS 19,40 MENSAIS

TOTAL A PRAZO: RS 310,40

Ou4« RS 52,0Oa=NSAIS
SEM ACRÉSCIMO

MINI ASPIRADOR
COMPACTO
ABCJ3207C

RS 32,00'
AVISTA

OU 4x RS «9, 00 MENSAIS SEM ACRÉSCIMO

TOTAL: RS 32,00

.."¦"Á-rJtM Laaãhaaãããa aaaa—

'£^^mmW£BBBmm^^ Quant
*$§* BBSf**9^^^ lOOp^as

taaaa m^^àaWW r^r^

MACACO
HIDRÁULICO
FLOOR JACK

2 TONELADAS
COM MALETA

Ouant: 100 p»9ÇM

RS 54.00
À VISTA

OU 4x RS 13,50
MENSAIS SEM ACRÉSCIMO

TOTAL: RS 54,00

100 ptçmt aaaaaaap .--lBBBBBBBBBa|

FURADEIRA BOSCH
SUPER HOBBY COM KIT

RS 88.00 A VISTA

OU 4. RS 22,00 MEN«.S .EMACflÉSOMO

TOTAL: RJ 88,00

la**flaT*»^ff*^^ff^»^^^?^íx?-jIJs«£ÍS

FOGÃO DAKO MAGISTER 6 BOCAS
Mesa inox. tampa de vidro temperado, acendimento

automático total e forno auto-limpante.
Pi 428,00 avista

ou entrada rs 39J80
+15xRS 39,«fOMENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 63t\80

r«.4.« 107,00
MENSAIS SEMACRESCSVJO

(1+15), rpagcrnentonoato
. baixos.

FOGÃO DAKO
MAGISTER
4 BOCAS

Mesa inox. tampa de
vidro temperado.

acendimento
automático total

e forno auto-limpante

FOGÃO
CONTINENTAL

PRINCE6BOCAS
Mesa inox. tampa de vidro

temperado, acendimento automático total.
e forno auto-limpante

RS 432,00 AVISTA
OU 4l MENSAS SEM ACHÉSCSVO

r mrnsTtTrr--'-** °* 108,00
rrnmanTiri -—¦» 108,00
r nfimrrmr mn-r-—" °» 108,00
+ ma*ÊBim o* womm 108,00

TOTAL: R$ 432,00
OU ENTRADA RS 40,20

+15» RS 40,20 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 643J20

aaaaT 'JBB1

|*^"****^alaaa_sj "**¦

B^BS»^^ ioop»«»«

aaaaaaT'-' -J^aLai¦ |s| i
yHH^^^^^^^^^^^H Quant.:

^B 100 peças

,CAPACIDADE
I *fe S 1

PARA

ESO
RB

¦/!.
,;¦

LAVA LOUÇA
ENXUTA AUTOMÁTICA

Ouant.: 100 parcas

rs 328,00 ã vista
ou entrada rs 30j5o

+15. RS 30, SO MENSAIS

TOTAL A PRAZO: RS 48b\00

ou 4.RS S200 MENSAIS
SEM ACRÉSCIMO

enguta

LA
PL
GF
/ai

í

RS 308,00 À VISTA
ou entrada rs 28,70

+15xr$28,70mensais
total a prazo: rs 459^0

ou 4« RS 77,00
MENSAIS SEMACRÉSCWO

FORNO ELÉTRICO FISCHER
DIPLOMATA 45 LITROS

RS 208,00 Ã VISTA
OU ENTRADA RS 19,40

+15XRS 19,40mENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 310,40

ou 4» RS 52, 00
MENSAIS SEM ACRÉSCIMO

Quant 100p*>ça»

uaiBmw-bbbbbbbbbbH
'^mWÊBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBm

FORNO MICROONDAS
PANASONIC NN-7956B

41 LITROS COM DOURADOR
Descongelamento automático, digital,

prato giratório,sensor de reaquecimento
automático e auto sensor.

Quant.: 100 pafa*

rs 678,00 A vista
Ou4kMENSA6 sem acréscimo

f ninriaaTíTrn* w-iaas rs 169.50
r rwniaaTiTrn- —-¦-»¦» J69J50
r raflissrrrr mr"""-»— 1€9£0
r runfisaTiTT r* ——* °* 169.50

TOTAL: RS 67a,0O
OU ENTRADA RS 63,10

?15xRS 63,10 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 1-009.60

Quant 100 peça*

¦uáãí - __
aa r'^ -— SaF 1
bH aama^^ El *** Inil lii
|U li

r.l 11 H^

FORNO MICROONDAS SANYO
EM-904T DIGITAL COM

PRATO GIRATÓRIO
45 Litros cooigo de segurança ajuste rápido.
10 níveis de potência, timer para programação.

relog.o digitai e trava de segurança

rs 398,00 A vista
OU ENTRADA R$37,00

+15x RS 37,OOMENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 592,00

ou A,»99,50^£HS»B SEM ACRÉSCIMO

INSTANTÂNEO, RÁPIDO
E SUPER FACILITADO.

COMPROVE

SECADOI
BRASTFJ

.ST*-' COMPACTA LU)ioo ç^m BSC24ENC

RS 676,00 A vista
OU 4l MENSAS SEM ACRÉSCaVC

r mninn—* — •"• •** °* 16*9,0
r rannas-wm mr —t •" °* 169,0
r moiMnrrr n* ——•• °* 169,0
r mr itsTfrr — ——¦» — 169,0

TOTAL: RS 676,00
OU ENTRADA RS 62,90

?15. RS 62,90 MENSAK
TOTAL A PRAZO: RS 1.00*"r.4C

Ouant: [^H,00P^" JP

SUPORTE BRASFORMA
PARA FORNO

<« _M.4ar«»C^/* vista



ED Electrolux

Ouant.: 100 p*ç*«

LAVADORA
ELECTROLUX
PROSDÓCIMO

DBB LE06
Capacidade 6kg.

gabinete lodo

\ yti^~ de água.
vS*> totalmente automática.
maxicentnfugaçâo 

'DISPENSER' para
distribuição automática de amaciante.

suoer filtro coletor de fiapos
GARANTIA DE 1 ANO.

RS 748.00 AVISTA

OU ENTRADA RS 69,60

+15xRS 69,60 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 1.113,60

OU 4xRS XO7,00 MENSAB
SBIACRÉSCMO

| 
^ 

-1w^—s^' 
âL||| MÁQUINA DE UMPEZA VAPORETTO

Sistema de limpeza por Jato à vapor.
utiliza apenas água

dispensando o uso de
qualquer produto químico,

limpa e higlêniza a casa inteira.
Disponível em 110/220 votts.

rs 549,00 avista
ou entrada rs 51,10

^ ^^+15«rsSJ,J0mensais
y_^LW TOTAL A PRAZO: fíS 817,60m TOTAL * PMMU: "» ewmm,v%r

OU 4xRS 137,25 MBBAE

ESCORR0X» \U"-::—-r-~-, , 
' 

fremovível | ! ti ": ---ti- 1
Quant: i ¦ :.;.--.¦. - .

REFRIGERADOR ELECTROLUX
PROSDÓCIMO 27L 270 LITROS

Quant: 100 peças

rs 478,00 A vista
OU ENTRADA RS 44,50

+15x RS 44,50MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 712,00

u4.R$l 19,50 MENSAB SBÍ ACRÉSCIMO

EC Electrolux

LAVADORA

GRAN LUXO AUTOMÁTICA
Timer para programação. 8 programas de ¦

lavagem, seletor de carga de roupas de 2 a -
kg entrada automática de água. 2 molhos
automáticos, enxague automático, iava cor

turpilhonairento vertical 4kg de
roupas Proteção anti-corrosão.

2 ANOS DE GARANTIA
m 232,00 avista

OU ENTRADA RS 21,60

+15»RS 2J,60mENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 345,60

ou 4iHS58,00 MENUS S£M*CPÉSCMO

Quant.: 100 paça» m^-

FREEZER
ELECTROLUX
PROSDÓCIMO
H-15
152 LITROS

DUPLA AÇÃO
lâáfiKB

DEMMNTU

I

IORA
IT-MP
.UXO
•ND/F

\
MO
9,00
9.00
9,00
9,00

SAIS

.40

LAVADORA

TANQUINHO PRINCESS

RS 99,00 À VISTA

OU ENTRADA RS 8J30

+15x RS 8,30 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 132,80

OU 4xRS 22,25 MENSAIS
ACRÉSOMO

rs 498100 A vista
OU ENTRADA RS 46^40

+15xRS 46,40 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 742,40

Ou4xRS 124,50 MENSAB
SEMACRÉSCMO

Quant
100 peça*

IA

AR CONDICIONADO
ELECTROLUX
PROSDÓCIMO

7500 FRIO 110/220 VOLTS

RS 528,00 À VISTA

OU ENTRADA RS 49,10

+ 15xR$49,10mENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 785,60

OU4XRS 132,00 MENSAIS

SEM ACRÉSCIMO

FREEZER ELECTROLUX

PROSDÓCIMO F-21 210 LITROS

Quant 100 paça»

RS 609.00 À VISTA

OU ENTRADA RS 56^70

+15x R$56, 70 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 907,20

OU 4xRS 152,25 MENSAIS
ACRÉSCIMO

REFRIGERADOR.
ELECTROLUX/PROSDÓCIMO

D-44 440 LITROS

RS 1.048,00 AVISTA
OU ENTRADA RS 97,50

+15x RS 97,50 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 1.560,00

XI 4xRS 262,00 MENSAB
SEM ACRÉSCIMO

CENTRIFUGA
WALITATUTn

FRUTTI
RS 112,00 A VISTA

OUÍxHi2S.OO
MENSAIS

sem acréscimo
total: rs 112,00

J^*V Ouam.:

ü

ASPIRADOR
PORTÁTIL ARNO

APAC

•MMS
Ou4x

rs 29.50
MENSAIS

SEMACRÉSCStO
TOTAL: RS 118,00

ENCERADEIRA
SUPER NOVA ARNO

Ouant.: 100 paçaa

RS 146,00 AVISTA

OU 4i RS 30±*JV
MENSAIS

semacréscmo
total: rs 146,00

ESPREMEDOR
WAUTA

SELECT POLPA

RS 42,00 Ã VISTA

Ou4xR$ 10,50
MENSAIS

SEM ACRÉSCIMO
TOTAL: RS 42,00

MULTIPROCESSADOR
ARNO

Quant: 100 í*çm

RS 122,00 A VISTA

OU 4x RS 30,5U
MENSAIS SEM ACRÉSOMO
TOTAL: RS 122,00

l^l l

' *
MmmTt*
te ^^'"íIIbISs

<£yti~-

ti I

ií'; gnn i

OuM.:inp^a>

REFRIGERADOR
ELECTROLUX/PROSDÓCIMO

D-33 327 LITROS
RS 898,00 AVISTA

OU ENTRADA RS 83,60
+15x RS 83, 60 MENSAIS

TOTAL A PRAZO: RS 1.337,60

ou 4x 224,50meHsajs sem acresciso

1 _ W _ ^^^í* 
,0Opw'

FORNO WAUTA
MICROCHEF LUXO

Quant 100 paçaa

RS 129.00 ÀVBTA

OU 4x RS 32,S*&
MENSAB

SEM ACRÉSCIMO
TOTAL: RS 129,00

'-' 
BATEDEIRA

MALLORY
GIROMASTER

RS 78,00 AVBTA

ou4xrs 19,50
MENSAB SEM ACRÉSOMO

TOTAL: RS 78L00

FERRO ARNO
AUTOMÁTICO

22,00
ÀVBTA

CAFETEIRA
SIELD.

20 CAFÉS

DUPLA AÇÃO
Eâ<a2í3í?

DE GARANTIA

83 Electrolux
Liôei muna*! em eletrodomesK-0;.

FREEZER ELECTROLUX
PROSDÓCIMO H-40 399 LITROS

rs 785.00 A vista
OU ENTRADA RS 73,10

+15x RS 73,10 MENSAIS
TOTALAPRAZO: RS 1.169.60

OU 4x RS 196,25 MENSAB
SEM ACRÉSCIMO

SANDUICHEIRA
NKSST-004
Ouãnt: 100 p*ÇM

RS 50,00 ÀVBTA
Ou4xRS 1jz-51j

MENSAB
SEM ACRÉSCIMO

TOTAL: RS S0,00

/ ' 't&>çy
M Ouant:

INALADOR
ULTRA-SONICO
US-800 BIVOLT

RS 108.00 ÀVBTA

ou 4x rs a y, l/Cl
MENSAIS

SEM ACRÉSCIMO

TOTAL: RS 108100

RS 54,00 ÀVBTA
OU 4x

rs 13,50
MENSAIS S» ACRÉSOMO

TOTAL: RS 54,00

LIQÜIDIFICADOR
MALLORY

DUPLO CLEAN
RS 49,00 ÀVBTA

OU 4x RS 1Á,£5
MENSAIS SEM ACRÉSCIMO

TOTAL: RS 49,00

§H^!^§P
TURBO

CIRCULA DOR
MALLORY 30 CM

ou

RS 42.00 A VISTA

4.RS 10,50
MENSAB

SEM ACRÉSCIMO
TOTAL: RS 42,00

OuanL.
lOOpaç**

VENTILADOR
MALLORY 20 CM

rs 24.00
AVBTA ^B ks í



O NOSSO
PREÇO
A VÍSTA

Pagamentos 3 ¦> mmmW MA 10-12-96
Sem Acréscimo
e Sem Entrada

IÓ pagamentos |
1 compra e os dei

SYSTEM SANYO
DCX-850 COM DUPLO
DECK, DISC LASER,

CONTROLE REMOTO
ERACK

RS 898,00 ÀVBTA
OU ENTRADA RS 83,60

+1 Sx RS 83,60 MENSAIS
total a prazo:

rs 1337,60
ou 4x R$22450

MENSAIS SEM ACRÉSCIMO

Ouant: lOOpaça*

;^^^»l 
^^^^^

SYSTEM CCE SS-9000
COM DUPLO DECK,

DISC LASER,
CONTROLE REMOTO

ERACK
Ouant: 100 paças

RS44*00 ÀVBTA
OU ENTRADA RS 41,70

+15x RS 41, 70 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 667,20

OU 4, RS 112,00
MENSAIS SEM ACRÉSCIMO

fÇfmWikX. JOIfW

Quant: 100 paças

SYSTEM LENOXX
CTD-524 COM DUPLO

DECK, DISC LASER
ERACK

RS 298,00 àvbta
OU ENTRADA RS 27,80

+15x RS 27,80 MENSAIS
TOTAL A PRAZO:

R$444,80

ou4xr$74,50
MENSAIS SEM ACRÉSCIMO

»^^

mm *§»*

^m -f& Ouant

+15. RS 25,00 MENSAIS

Ou4*Rs67,UU MENSAIS SEM

DISC LASER
GRADIENTE

CDP AT-3 COM
CONTROLE

REMOTO
RS 268,00 àvbta

OU ENTRADA R$25,00
TOTAL A PRAZO: R» 400,00

ACRÉSCIMO

egm ^T*~»^*-^*»™^^*g JE IAUTO RÁDIO
TOCA FITAS
COUGAR
CS-825 DIGITAL
RS 78,00 À VTSTA qm: ,oo p*»

OU 4» RS 19+50 MENSAIS sai ACRÉSC*»

TOTAL: RS 78,00

RÁDIO
GRAVADOR

STEREO CCE
CS-2440 COM
DUPLO DECK

Ouant.: 100 paças

RS 70,00 ÀVBTA

OU 4x RS 19J50 MENSAfSSEM ACRÉSCIMO
TOTAL :r$ 78,00 ___

L 
"\ ^\

yÊMm *?BíÍb 
'""' '*,'"v"*J"*r

SINCER q|p

MAQUINA SINGEIT
2301/749 COSTURA
RETA COM MÓVEL

Ouant: 100 poças

R$258,00 ÀVBTA
OU ENTRADA R$ 24,00

+15xRS 24,00 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 384,00

0\jA,fí%64r^50 MENSAIS SEM ACRÉSCIMO

MÁQUINA DE COSTURA
SINGER ZIG ZAG
FACILITA 2343/749
COM MÓVEL
R$369,00 A veta
OU ENTRADA R$34,40
+15. R$34,40 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 550,40

-5 -----^

ÉÉJÉjgãBJíí

ou 4,Rt92y25 MENSAIS SEM ACRÉSCIMO
Ouant: 100 paças

RÁDIO GRAVADOR
STEREO CCE
CS-3600COM
DISC LASER
Ouant: 100 paças

R$17i%00
ÀVBTA

OU 4x RS 44y50 MENSAIS SEM ACRÉSCIMO
TOTAL :rs 178,00

GRAVADOR CCE
DR-2200

Quant: 100 paças

RS 30,00 ÀVBTA

OU 4x R$ 7J5Q MENSAIS
SEM ACRÉSCIMO

TOTAL :rs 30,00

SYSTEM COUGAR
MX-535/36/37 COM

DUPLO DECK E RACK

Cate RS 198,00 àvbta
OU ENTRADA R$ 18,50

+15» RS 18,50 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 296,00

OU 4, RS 49,50
MENSAIS SEM ACRÉSCIMO

MWgÊmam^MÊ]^^&MICRO SYSTEM
COUGAR MCD-9660
COM DUPLO DECK,

DISC LASER E
CONTROLE REMOTO

rs 575,00 àvbta
ou 4x mensais
SEMACRÉSCatO

18 PAGAMENTO DIA 10-12-96 RS 143,75
2° PAGAMENTO DIA 10-01-97 RS 143,75
3S PAGAMENTO DIA 10-02-97 RS 143,75
4» PAGAMENTO DIA 10-03-97 RS 143,75

TOTAL: HS 575,00 OU ENTRADA RS 53,50

+15« RS 53,50 MENSAIS TOTAL A PRAZO: RS 856,00

MICRO SYSTEM
SEMIVOX MS-3120K

Ouant:100 paças

R$78,00 ÀVBTA

OU 4» RS 19,50
MENSAIS SEM ACRÉSCIMO

TOTAL: RS 78,00

¦" 3S "~4
r-— _i ¦* Á . . I jj J

RÁDIO RELÓGIO
SEMIVOX

RS-221 COM LUMINÁRIA
Ouant: 100 pw

CADA RS 18,00
ÀVBTA

rs/s£Mn*ur

OuanL:100 paç»»

WALKMAN SEMIVOX
PS-1221/22

AUTO REVERSE

Cate RS 45,00a vbta

OU4.BS 11,25
MENSAIS Sai ACHÉSOMO

TOTAL: RS 45,00

Ouant: 100paçaa

KIT AUTO FALANTE
EUROSONIC 6TET TRIAXIAL

RS 50,00 ÀVBTA

OU4x RS 12J50 MENSAIS
SEM ACRÉSCIMO

TOTAL :rs 50,00

! 0M.0143 /

uant.: 100 paças o5K?3tty^

BICICLETA
BANDEIRANTE
BARBIEAR012

RS 75,00 ÀVBTA

OU 4* RS 1*3,75 MENSAIS
saiACRÉacwo

TOTAL: RS 75.00

BICICLETA CALOI
CROSS PRÓ ARO 20

RS 147,00 ÀVBTA

OU4xRs3€k,75 MENSAIS
SEM ACHÉSOMO

TOTAL: RS 147,00

! 070 0096 a**"^C^^ f

Quant : 100 paças ^tÜtÈ-B

8ICICLETA HARPY
ST-2000 18 MARCHAS

ARO 26

RS 189,00 ÀVBTA

OU 4« RS 47^*55 MENSAIS
SEM ACRÉSCIMO

TOTAL: RS 189,00

Ouant:
íoo p«çm

FITA CASSETE
PHILIPS C-60

CadezmlJeZO ÀVBTA
Quant: 100 paças

mm\*^^MM

TjKK/
BICICLETA
ERGOMÉTRICA i
MIRALAGO M-28

R$258,00 ÀVBTA
OU ENTRADA RS 24,00

4-15> R$24,00 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 384,00

OU 4, RS 64,50 MENSAIS
SEMACRÉSCMK)

Ouant:
100 paçaswf-51

aiaooM |

BICICLETA VETTORE
ARO 20

Quadro em aço, pintura laser,
câmbio shimano, 18 marchas.

RS 178,00 ÀVBTA

OU 4x RS 44,50 MENSAIS
SEM ACRÉSCIMO

TOTAL: rs 178,00

CASAS _BAMIA
ctodioaoâo MoJowooé

^ACCAr^AM^HZpM^^^i^7^ • TERESÓPOUS: R. Dolfln Moreira. 252/258 MINAS GERAIS :

116-201B
Visconde de PlraJa. 4B

JUIZ DE FORA: Av. Barão do Rio Branco, 2.257


