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Secretária dàir ~ 
m

se diz Inocente
Marta de Vasconcelos Soares (D),
ex-secretária de Paulo César Farias,
negou no Supremo Tribunal Federal
que assinasse conscientemente cheques
de contas bancárias fantasmas ^movimentadas pelo Esquema PC
durante o governo Collor. "Vinham

muitos cheques para mim e não sei dizer
direito que cheques preenchi", afirmou
ao ministro limar Galvão. (Página 7)
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Receita inicia combate à sonegação

A Polícia Federal realizou
devassa fiscal em quatro grau-
des usinas na Região de São
José do Rio Preto (SP). Foram
descobertas 800 mil notas fis-
cais frias de venda de açúcar á

Zona Franca de Manaus, en-
volvendo trilhões de cruzeiros
sonegados. A Receita Federal
estuda nova prorrogação para
entrega do Imposto de Renda,
marcada para o próximo dia

21. O órgão aplicará multa de
35 Ufir (Cr$ 1 milhão) por cor-
rentista aos bancos que não en-
viarem ao Fisco dados cadas-
trais dos clientes.

Até o final do mês, o Cade será

transformado em autarquia inde- Executivo usará o dinheiro obti-

pendente, capaz de identificar do com os cortes no Orçamento

punir os abusos cometidos pelos para pagar as despesas da Previ-
setores oligopolizados. O gover- dência de pessoal e manutenção
no evitou ontem a votação do de hospitais. (Páginas 3 e 5 e
IPMF, por temer uma derrota. O Negócios e Finanças, páginas 1 e 3)

! Filho d0 Meury

1 e»çapa de .assalto
• Tentativa de assalto ao cátudante LuV/. ;
j . Felipe; }5 anos, filho do'governador iíe
I São Paulo, Luiz Antônio fleury,'• .!

•I , terminou em tiroteio àntronteiti â hoi^'^.
• na Z,óoa Sul da capúàljjaulista;'Lími

I I dòs assaltantes fói morto pela escoíta v»
; policial que acompanhava o jovem. Os
; ladrões aparentemente pretendiam
i roubar o carro no qual estava Luiz
j Felipe. (Página 9)

A ação dos aliado»

que não se falam
Página 2
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Rubem Tobeleiti, da Bicho Solto Ecologia, e a turista Whilhelmiiui Schultz sao cercados por Sergio (D) e Paulo Cesar, armados

Luiz Morier

.fifepÇZh*^ '<4.

Rubem Tobelem, da Bicho Solto Ecologia, e a turista WhilJwlmina Schultz são cercados por Sérgio (D) e Paulo César, armados

Trio assalta

turistas

na Floresta

O que prometia ser uma amena
reportagem sobre turismo eeoló-
gico acabou se transformando
num documento-verdade sobre os
riscos que cercam os turistas no
Rio: uma equipe do JORNAL
DO BRASIL integrava o grupo
de cinco turistas da AJrica do Sul
e Holanda, mais o dono da em-
presa Bicho Solto Ecológico, as-
saltado ontem de manhã por três
ladrões - - um deles, soldado da
PM na Floresta da Tijuco.
Quando o fotógrafo Luiz Morier
se preparou para registrar a visita
à Cachoeira dos Macacos, surgi-
ram dois homens armados que,
com a cobertura de um terceiro,
roubaram tudo. Morier conseguiu
retirar o filme antes de entregar a
comera aos bandidos, presos meia
hora depois pelo detetive José
Ronaldo no Elevado Paulo de
Frontin. Paulo Maurício de
Araújo, o PM, Paulo César OU-
veira de Souza e Sérgio Monsorcs
César usavam um Escort rouba-
do. Fies estão presos e lodo o
produto do roubo foi recuperado e
devolvido às vítimas. I Págs. 16 e 17/

tempo : ¦
No Rio c em Niterói,
céu nublado passando a
encoberto com possihi-lidade de chuvas espar-
sas. Temperatura em li-
geiro declínio. Máxima
registrada em Bangu e
mínima no Fundão.
Mar calmo, com visibi-
lidade moderada.

127,4°
Fotos do satélite e mapas do tempo, página 20.
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CPI sobre

a privatização

irrita Itamar

Uma audiência pública do presidente
da República com os 17 integrantes da
CPI mista que investiga o programa de
desestatização se transformou ontem
num bate-boca entre Itamar Franco e
parlamentares que queriam chamar sua
atenção para possiveis irregularidades na
privatização de empresas estatais. "Não

permitiremos que nos confundam com o
outro governo. Aqui ninguém tem mão
suja. Apontem onde está a corrupção
dentro do governo. Digam agora", es-
bravejou Itamar. O senador Amir Lando
(PMDB-RO), relator da CPI, respondeu:
"Pensar 

que não existe corrupção no go-
verno é ser complacente." Em sua única
intervenção, o ministro da Fazenda, Fer-
nando Henrique Cardoso, fez uma súpli-
ca: "Pelo amor de Deus, não criem uma
situação que dificulte ainda mais a vi-
da da economia brasileira." (Página 2)

Ex-sacerdote

acusa Campeio

de tortiirador
O funcionário da Secretaria de Agri-

cultura de Alagoas José Antônio Mon-
teiro, 53 anos. assegurou ao JORNAl.
DO BRASIL que 

"o secretário de Poli-
cia Federal. João Batista Campeio, e
torturador". Monteiro era padre no in-
terior do Maranhão, em 1970, quando
foi preso por Campeio, acusado de utili-
/ar a Igreja para fazer subversão. Foi
torturado, afirma, em interrogatórios
comandados por Campeio, que confir-
ma a prisão mas nega a tortura: "Eli

apenas o entre\istei". disse. (Página 7)

______ Brasilia — Jamil BittarBrasilia — Jamil Bittar

Lando (D) foi reprimido por Itamar por divulgar trechos do relatório da CPI da privatização

cleito I I
o melhor jogador ^ < IJ 

' 
j gravidez, Vera Fischer

devoleido | ' • ; agitou a Cinelandia, na
mundo. As redes . X,, = madrugada de' I^'
Bandeirantcs jvlI quinta-ieira, ao gravar
Globo 4 | as primeifas cenas de sua HI IJHI
transmitem, It- J I' ! volta a TV. A atriz Mjflu
partir das 21h30, f. f~H" j..., • reaparecera na j|j
o futebol brasileiro |' r j- |- v4j-. I • -y--1—,-j- ' j mihisserie Agosto, ||||
na Copa America. : contracenando com dois **
(Pags.2l,23e24) jk Wbmw  ! Joses, Mayere Wilker.

I Sèmlo.Pubho

||o.inellK^
do mundo
Marcelo Negrão,
20 anos (à :
direitaX foi eleito
o melhor jogador
de vôlei do
mundo. As redes
Bandeirantes e
Globo
transmitem, a
partir das 21h30,
o futebol brasileiro
na Copa América.
(Págs, 21,23 e 24)

De liivas e vestido preto,'
deslumbrante ém seus 43
anos e após a segunda
gravidez, Vera Fischer
agitou a Cinelândia, na
madrugada de
quinta-feira, ao gravar
as primeiras cenas de sua
volta à TV. A atriz
reaparecerá na
minissérie Agosto,
contracenando com dois
Josés, Mayere Wilker.
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Pingue-pongue

Roberto Serra
#?<£&?*. -M'.»»$K*Ií ¦¦• - : r-—N)fclllh KOIÇÀO A RKVI8TA

na boca
Festivais gàstronomicos
movimentam a cidade

Adriana Lorette •

? G filho.de Ingmar
Bergman, Daniel (à
direita), fala dc Crianças
de domingo, baseado em
roteiro autobiográfico de
seu pai. 0 filme, que entra
em cartaz no Rio. marca a
estréia dele na direção de
longa-metragens.
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Coluna do Castello
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A açao dos

que não se falafii
Página 2

Onde e quando usar
cartão de crédito
O roteiro de como pagar a crédito sem
perder dinheiro em restaurantes, bares,
boates, motéis^ farmácias,' bütiques e
supermercados (foto).

neste fim de semana.
Há delícias para todos •

os paladares: de rãs
e ca vaquinhas a
omeletes especiais e
guloseimas feitas à base
dc morango.

P

Receita inicia combate à sonegação

, A Polícia Federal realizou
devassa fiscal em quatro gran-
des usinas na Região de São

José do Rio Preto (SP). Foram
descobertas 800 mil notas fis-

cais frias de venda de açúcar à

Zona Franca de Manaus, en-
volvendo trilhões de cruzeiros
sonegados. A Receita Federal
estuda nova prorrogação para
entrega do Imposto de Renda,
marcada para o próximo dia

21. O órgão aplicará multa de
35 Ufir (Cr$ 1 milhão) por cor-
rentista aos bancos que não en-
viarem ao Fisco dados cadas-
trais dos clientes.

Até o final do mês, o Cade será

transformado em autarquia inde- Executivo usará o dinheiro obti-

pendente, capaz de identificar do com os cortes no Orçamento

punir os abusos cometidos pelos para pagar as despesas da Previ-

setores oligopolizados. O gover- dência de pessoal e manutenção

no evitou ontem a votação do de hospitais. (Páginas 3 e 5 e

IPMF, por temer uma derrota. Negócios e Finanças, páginas 1 e 3)

tempo ¦¦
No Rio c cm Niterói,
céu nublado passando a
encoberto com possibi-
lidade dc chuvas espar-
sas. Temperatura em li-
geiro declínio. Máxima
registrada em Bantiu e
mínima no Fundão.
Mar calmo, com visibi-
lidade moderada.

I MIN.
MAX. X I 4 co

Cotos do satélite e mapas do tempo, página 20
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CPI sobre

a privatização

irrita lia mar

Uma audiência pública do presidente
da República com os 17 integrantes da
CPI mista que investiga o programa de
desestatização se transformou ontem
num bate-boca entre Itamar Franco e
parlamentares que queriam chamar sua
atenção para possíveis irregularidades na
privatização de empresas estatais. "Não

permitiremos que nos confundam com o
outro governo. Aqui ninguém tem mão
suja. Apontem onde está a corrupção
dentro do governo. Digam agora", es-
bravejou Itamar. O senador Amir Lando
(PMDB-RO), relator da CPI. respondeu:
"Pensar 

que não existe corrupção no go-
verno é ser complacente." Em sua única
intervenção, o ministro da Fazenda, l er- .
nando Henrique Cardoso, fe/. uma súpli-
ca: "Pelo amor de Deus. não criem uma
situação que dificulte ainda mais a vi-
da da economia brasileira." (Pagina 2)

Ex-sacerdote

acusa Campeio

de torturador
O funcionário da Secretaria de Agn-

cultura de Alagoas José Antônio Mon-
teiro. 53 anos. assegurou ao JORNAL
DO BRASIL que 

"o secretário de Poli-
cia Federal. João Batista Campeio, é
torturador". Monteiro era padre no in-
terior do Maranhão, em 1970, quando
foi preso por Campeio, acusado de utili-
zar a Igreja para fazer subversão. Foi
torturado, afirma, em interrogatórios
comandados por Campeio, que conlir-
ma a prisão mas nega a tortura: "Eu

apenas o entrevistei", disse. (Pagina 7)

Ruben?ToLtelem. da (D) *

Luiz Morier

RulwirTTobelem, da Bich^^^^S^a^^S^^S^SS^^^^S^térgio (D) arnwdos

Trio assalta

turistas

na Floresta

O que prometia ser uma amena
reportagem sobre turismo ecoló-
gico acabou se transformando
)uim documento-verdade sobre os
riscos que cercam os turistas no
Rio: uma equipe do JORNAL
DO BRASIL integrava o grupo
de cinco turistas da África do Sul
e Holanda, mais o dono da em-
presa Bicho Solto Ecológico, as-
saltado ontem de manhã por três
ladrões — um deles, soldado da
PM — na Floresta da Tijuca.
Quando o fotógrafo Luiz Morier
se preparou pura registrara visita
à Cachoeira dos Macacos, surgi-
ram dois homens armados que,
com a cobertura de um terceiro,
roubaram tudo. Morier conseguiu
retirar o filme antes de entregar a
càmera aos bandidos, presos meia
hora depois pelo detetive Jose
Ronaldo no Elevado Paulo de
Frontin. Paulo Maurício de Arai)-
jo, o PM, Paulo César Oliveira de
Souza e Sérgio Monsores César
usavam um Escort roubado. Lies
estão presos e todo o produto
do roubo foi recuperado e devolvi-
do às vitimas. (Páginas 16 e 17)

Brasilia — Jamil BittarBrasília — Jamil Bittar

Lando (D) foi reprimido por Itamar por divulgar trechos do relatório da CPI da privatização

Sérgio Publlo

A volta da 1

deusa loura% ? 'i -jjíFJir 1 , -Í. &,
De luvas e vestido preto,
deslumbrante em seus 43
anos e após a segunda
gravidez, Vera Fisçher t
agitou a Cinelândia, ha
madrugada de . - ,
quinta-feira, ao gravar
as primeiras cenas de sua
volta à TV. A atriz
reaparecerá na
minisserie Agosto.
contracenando com dois
Josés. Mayére Wilker.

ESPORTES V-
:;9Íeàiito#i

ò melhor
domundo
Marcelo Negrão.
20 anos (à
direita), foi eleito
o melhor jogador
de vôlei do
mundo. As redes
Bandeirantes e
Globo
transmitem, a
partir das 21h30,
o futebol brasileiro
na Copa America.
(Págs.21.23 e 24)
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COLUNA DO CASTELLO

MARCELO PONTES

Os novos

guerrilheiros

Uma 
inacreditável

aliança entre Lula,
Maluf e Antônio Carlos
Magalhães tem sido res-
ponsável pelas dificulda-
des do governo na apro-
vação do IPMF nu
Câmara dos Deputados.
Os três grandes lideres,
naturalmente, nào se fa-
Iam, mas as suas ban-
cadas atuam muito afina-
damente numa guerrilha
de obstrução de lazer in-
veja às mais aguerridas
bancadas oposicionistas.

"Aprendi com eles,\
diz a mais nova revelação
de guerrilheiro do plená-
rio, o deputado Luís
Eduardo Magalhães, filho
de ACM e lider do PFL,
divertindo-se com a inver-
são de posição: no gover-
no Collor, ele sofria com
essa arma típica das mi-
norias, a obstrução, usada
na época por boa parte
dos que estão hoje alinha-
dos com o Palácio do Pia-
nalto.

Os outros dois chefes
de guerrilha são os depu-
tados Aloizio Mercadan-
te, pelo PT, e José Luís
Maia, pelo partido de
Maluf, o PPR — este últi-
mo com um estilo pró-
prio: nào fica muito na
linha de combate, mas
sempre é instigado por
uma das mais ágeis e ve-
nenosas cobras do Con-
gresso, o deputado Delfim
Netto.

E preciso que haja um
quorum muito alto de
presença na Câmara para
anular as artimanhas des-
ses grupos. O próprio
Luis Eduardo reconhece
que com 400 deputados
no plenário o governo ga-
nha qualquer parada.
Com 350, já é arriscado.

Na votação que deu ao
IPMF a chance de escapar
de todas as comissões e ir
diretamente ao plenário,
no regime de urgência re-
dundantemente urgentis-
sima. havia 401 deputados
em plenário. O governo
ganhou por 298 votos a
103. Esta é a correlação de
forças verdadeiras, no
momento, na Câmara,
quando o quorum de pre-
sença é alto e os ministros
procuram provar que lo-
ram escolhidos com base
em critério de representa-
ção parlamentar: três vo-
tos para o governo, um
para a oposição. Com boa
vontade, em algumas si-
tuações, a oposição pode
chegara 120 deputados.

Mas essa maioria é
muito vulnerável a dois ti-
pos de interferência. Pri-
meiro, a qualquer leve to-
que no ponteiro da
balança fisiológica, aque-
Ia que revela o peso e pre-
ço de cada voto na tabela
dos cargos de segundo e
terceiro escalões do gover-
no. Segundo, ás manobras

Correndo

O presidente Itamar
Franco passou nova reco-
mendaçào a todo o Minis-
tério para que dê força to-
tal ao ministro Fernando
Henrique Cardoso.

E os ministros, um a
um, estão gravando pro-
nunciamentos a favor do
Plano de Ação Imediata.

regimentais para protelar
as votações.

As duas turbulências se
somaram esta semana no
caso do IPMF. Houve di-
ficuldades internas em al-
gumas bancadas que
apoiam o governo, como
a do PMDB de Minas Ge-
rais. Negociações neste ti-
nal de semana tentarão
sarar as feridas. Já a tática
da obstrução foi desenca-
deada com um objetivo
específico: esticar ao má-
ximo as sessões para bai-
xar cada vez mais no pai-
n e 1 o número de
deputados presentes.

Ontem, quando havia
apenas 273 deputados no
plenário, seria suicídio pa-
ra o governo colocar em
votação a lei do IPMF,
que precisa de 252 votos
(maioria absoluta) para
aprovação. A Câmara
tem funcionado apenas
um dia na semana, a
quarta-feira, para as vota-
çòes de grande importân-
cia.

A próxima quarta-feira
terá uma complicação a
mais para o arraial do go-
verno. Será véspera de
São João, uma festa que,
por prazer ou necessidade
política, pode reter no in-
terior um razoável núme-
ro de deputados do Nor-
deste. Mas mesmo que o
drama do Tesouro Nacio-
nal fale mais ao coração
do que os folguedos juni-
nos, os caminhos a per-
correr até a aprovação fi-
nal do IPMF estão todos
minados.

Os novos guerrilheiros
do plenário pediram des-
taque para votação em se-
parado de todos os artigos
da lei. Para cada destaque
serão necessários os mes-
mos 252 votos exigidos
para aprovar o esqueleto
da lei. que depois ainda
terá que ser apreciada pe-
lo Senado, onde o PFL
está decidido a nào permi-
tir que o IPMF tramite
dentro do tal regime de
urgência urgentíssima.

E o recesso está á por-
ta. Começa em lü de ju-
lho, a nào ser que o Con-
gresso nào vote até lá a
Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) e que se
quebrem as resistências
dos parlamentares â idéia
de convocação de sessões
extraordinárias.

O IPMF, como se vê, é
um calvário para o gover-
no. Só uma aposta no fra-
casso de Itamar Franco,
para marcar posição de
oposicionista com o olho
arregalado em direção a
1994, explica a união de
interesses tão diferentes
como os de Lula, Maluf e
ACM. não obstante os ar-
gumentos que possam ter
contra a conveniência do
novo imposto.

por fora

Enquanto Brasília se per-
de no blablablá dos cortes
no Orçamento, o governo
corre por fora para ga-
nhar a opinião pública,
divulgando a pregação
dos ministros em emisso-
ras de rádio de todo o
pais.

Itamar discute e 
grita 

com 
políticos

Presidente se descontrola e bate na mesa em debate sobre privatização no Palácio

Suspeita irritou

o presidente

BRASÍLIA — "Não 
permitire-

mos que nos conlundum com o
outro governo. Aqui ninguém tem
mão suja. Aqui se tem uma vida
limpa de muitos e muitos anos. É
o único patrimônio que nós temos
aqui e nào vamos permitir que
quem quer que seja venha a jogar
lama nele. Se quiserem jogar, jo-
guem de frente. Nào procurem a
imprensa. Nào vamos permitir
que qualquer congressista, seja ele
quem for, pertença a que partido
Ibr, venha levantar qualquer dú-
vida sobre o governo. Apontem
onde está a corrupção dentro do
governo. Digam agora", berrava
o presidente Itamar Franco, ver-
melho, dando socos na mesa, para
o espanto de 17 deputados e sena-
dores. Com diálogos duros, gritos
e dedos em riste. a audiência pú-
blica convocada pelo presidente
para receber as denúncias da CPI
que investiga o Programa Nacio-
nal de Desestatizaçào se transfor-
mou num autêntico bate-boca en-
tre Itamar e deputados.

Ao tomar conhecimento de
que os parlamentares da CPI da
Privatização queriam entregar-lhe
um oficio, pedindo que suspen-
desse temporariamente o leilão de
privatização da Petroquímica
União e da Ultrafèrtil, Itamar
mandou chamar os deputados e
senadores. No Salão Oval do Pa-
lácio do Planalto, convocou jor-
nalistas. fotógrafos e cinegrafistas
e. ao lado dos ministros Fernando
Henrique Cardoso, da Fazenda,
Alexis Stepanenko, do Planeja-
mento, e do consultor-geral da
União. Alexandre Dupevrat. pro-
moveu uma sessão pública.

Ultrafèrtil — A reunião foi
aberta por Jacques Wagner (PT-
BA), que apontou irregularidades
no leilão da Ultrafèrtil. "'Se liou-
ver algum erro. o meu governo
nào permitirá que aconteça. Se
fatos determinarem que o gover-

Caderoo

Seu Bolso

no modifique o seu rumo. ele o
fará. O governo é um governo do
diálogo", prometeu Itamar."Queremos fatos. Nào queremos
acusações falsas contra o gover-
no. Se as privatizações estiverem
sendo feitas contra os interesses
do pais. nós pararemos", garan-
tiu. Itamar passou a discorrer so-
bre a privatização da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN) e
lembrou seu atrito com o gover-
nador do Rio de Janeiro, Leonel
Brizoia. "Nós mudamos muitas
vezes as regras da privatização. Se
precisar, mudamos mais", avisou."O 

governo tem a linha de priva-
tizar, sim", insistiu.

"Não 
podemos

permitir que se levante

suspeiçâo sobre esse

governo. Esse governo

é honrado."

(Presidente Itamar

Franco)

Discursos — Em seguida,
começaram os discursos. "O se-
nlior nào tem conhecimento das
coisas que estão acontecendo no
Programa Nacional de Desestati-
zaçào. A CPI do PC fica a dever",
afirmou Haroldo Lima. Muito ir-
ritado, Itamar interrompeu. "Eu
não sei se essa CPI è igual ou pior
do que a do PC. Só peço que nào
se confunda esse governo. Ele é
muito diferente do anterior", re-
bateu. "As ve/e.i na própria lami-
lia da gente as coisas acontecem
sem que tenhamos conhecimento.
Imagina na administração de um
pais", provocou Paulo Ramos. E
acrescentou: "Se o ex-senador Ita-

mar Franco tomasse conhecimen-
to dessas denúncias faria inúme-
ros pronunciamentos. Existe
corrupção no governo e está sen-
do comprovada. Se o governo for
encarado como um todo. eu nào
sei qual no futuro será a parcela
considerada podre".
Itamar perdeu de vez a calma:"Nào 

podemos permitir que se
levante suspeiçâo sobre esse go-
verno. Esse governo é honrado. O
presidente é um homem honrado.
Nào vou permitir que nenhum
congressista venha levantar sus-
peitas. Se as tem. que levante nes-
se instante. Nào adianta dizer que
nào falou na imprensa e quando
fala á imprensa depois manda bi-
lhete para o presidente dizendo
que nào falou. Nào duvide da
honradez do governo porque isso
eu nào vou permitir", disse. Sem
saber que o relatório da CPI ain-
da nào está pronto. Itamar orde-
nou que ele lhe fosse entregue
imediatamente, "naquele segun-
do". O senador Amir Laudo
(PMDB-RO). relator da comis-
são. explicou a Itamar que nào
tinha o relatório e levou uma re-
primenda por ler divulgado o tex-
to parcial.

Lando respondeu irritado. "Se
eu devo me calar, de\o renunciar
a meu mandato e voltar para ca-
sa. Mas nào me calo", afirmou."Pensar 

que nào existe corrupção
no governo é ser complacente",
emendou. "Nào 

posso permitir
que um senador da República di-
ga que há corrupção. Aponte pa-
ra que eu a estanque", esbravejou
Itamar. lembrando aos parlamen-
tares que estavam dentro da sede
do Executivo. "Aqui no governo
a coisa è diferente", apontou. Os
ânimos só se acalmaram com a
intervenção do senador Élcio Al-
vares (PFL-ES). "Nào viemos
aqui para debater corrupção",
lembrou ele.

Foi tão desastrosa a reunião do
presidente Itamar Franco com a
Comissão Parlamentar de Inquèri-
to sobre as privatizações que 

"me-
llior seria que nào tivesse ocorri-
do", resume o senador Élcio
Álvares (PFL-ES). Ele acha que a
comissão "nào honrou a tradição
de cordialidade" da Câmara e do
Senado. Participantes da reunião
reconhecem que a comissão errou
ao permitir que a suspeita de cor-
rupçào no governo tomasse o lugar
das irregularidades nas privatiza-
çòes.

O deputado Paulo Ramos
(PDT-RS) "foi 

pouco hábil", co-
mentou seu colega Haroldo Lima
(PC do B-BA): pôs em dúvida a
honradez do governo nas privati/a-
çòes. "O 

presidente se julgou acusa-
do." A discussão ficou reduzida a
corrupção, em vez de discutir os
critérios de privatização, que po-
dem ser legais mas permitiram irre-
gularidades. 

"Se há indícios de irre-
gularidades. a comissão deveria por
tudo no papel e remeter ao presi-
dente", pondera Élcio Álvares.
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Caiado (ao micro/one) chamou Miro (E, embaixo) parajora doplenario durante o emocionado debate

Brasília — Gilberto Alves

Votação do IPMF é adiada 
para 

evitar riscos

¦ Roberto Freire mantém cautela e só pretende colocar o projeto em votação quando achar que aprovação estará garantida

BRASÍLIA — 0 governo deu on-
tem mais um passo em sua cautelo-
sa estratégia para regulamentar o
Imposto Provisório sobre Movi-
mentação Financeira (IPMF). De-
pois cie garantir a tramitação do
projeto em regime de urgência ur-
gentissima. o líder do governo na
Câmara. Roberto Freire (PPS-PE),
obteve ontem aprovação para que
o projeto, do deputado Luís Rober-
to Ponte (PMDB-RS), tenha priori-
dade na votação. Mesmo assim,
Freire preferiu não correr riscos e
evitou colocar o projeto em vota-
ção. temendo uma derrota pela au-
sência de muitos aliados. Embora
estivesse registrada a presença de
mais de 380 parlamentares na Cã-
mara. havia em plenário somente
273. dos quais apenas 222 votavam
com o governo.

O texto de Ponte, aprovado pela
Comissão de Finanças e Tributa-
ção. é considerado pelo governo
melhor que o da comissão de Eco-
nomia Indústria e Comércio, do de-
pulado Max Rosenmann (PFL-
PR). Este mantinha intocado o sigi-
lo bancário e isentava os estados e
municípios da tributação, pontos
criticados pelo governo.

A discussão loi adiada para ler-
ça-leira. Freire só pretende colocar

Caiado (ao microfone) chamou Miro (E, embaixo) para fora doplenário durante o emocionado debate

o projeto em votação quando a
aprovação estiver garantida: 

"A

preocupação com o tempo pode co-
locar o principal em risco. Vou vo-
lar na hora em que eu quiser, e não
quando a oposição desejar", afir-
mou o líder, que precisa de 252
votos. "Os 

passos da oposição não
interessam, nós é que temos que
conseguir a maioria qualificada.

Quando tivermos, vamos votar",
justifica Freire. Ele diz que só arris-
cará o voto quando houver pelo
menos 360 deputados na Câmara.

A aprovação do substitutivo de
Ponte não garantirá a forma defini-
tiva do IPMF. Ele estará sujeito a
mais de trinta emendas que estão
sendo apresentadas pelos parla-
mentares, a maioria modificando as

regras do sigilo bancário. Mesmo
depois que se chegue a um texto
definitivo na Câmara, haverá nova
discussão no Senado Federal, onde
o IPMF poderá sofrer mais modifi-
cações. Neste caso, passará por
mais uma rodada de discussão na
Câmara, antes de ser enviado para
sanção do presidente Itamar Fran-
co.

Confusão no 
plenário

¦ Caiado tenta

agredir Miro, que
reage com ironia

ITAMAR GARCEZ

RASÍLIA — Arrastada
por lobbies poderosos, a

votação do IPMF chegou à tem-
peratura máxima ontem, no pie-
nário da Câmara. Irritado com a
intervenção do deputado Miro
Teixeira (PDT-RJ), Ronaldo
Caiado (PFL-GO) foi contido
pelos colegas antes de marchar
contra o oponente. "No meu es-
tado, a honra se lava com san-
gue", disse Caiado. Desafiado
para 

"acertar as contas" fora do
plenário, Miro Teixeira reagiu
com ironia: "Eu não. Não quero
ser visto com você".

Na origem do desentendi-
mento, dois discursos. Pratini de
Moraes (PPR-RS) acusou o go-
verno de "comprar votos em
Brasília e Rio de Janeiro" em
troca de apoio ao novo imposto.
Caiado, em apoio â intervenção
anterior, seguiu o mesmo cami-

nho: "Isso é uma negociata es-
candalosa, essa negociata de
compra de votos". Ambos cita-
ram os US$ 26 milhões garanti-
dos pelo governo federal às
obras do metrô de Brasília
(atendendo o governador .loa-
quim Roriz e a bancada do PP) e
os US$ 13 milhões da Linha
Vermelha (obra do governador
do Rio, Leonel Brizola PDT).

Em um dos instantes em que
Caiado discursava, houve a im-
pressão de que o ânimo recru-
desceria até chegar à agressão
física. Numa atitude preventiva,
os deputados Odacir Klein
(PMDB-RS) e Armando Costa
(PMDB-MG) postaram-se entre
uma maleta entreaberta e Caia-
do (seu proprietário), que ocu-
pava um dos microfones do pie-
nário. A intenção era evitar que,
eventualmente, uma arma fosse
sacada e, pior, utilizada.

Caiado negou a existência de
arma. Da maleta assegurou, a
única coisa que pretendia sacar
era um recorte de jornal denun-
ciando o que ele chamou de "ne-

goeiata".

Bancada do

PP é o fiel

da balança

I KANKI.IN MARTINS

Brasília 
— a aprovação

do pedido de urgência ur-
gentissima para o projeto que re-
gulamenta o Imposto Provisório
sobre Movimentação Financeira
(IPMF). na quarta-leira. deixou
claro que o governo, para assegu-
rnr uma maioria tranqüila na Cá-

mara dos Deputados, precisa dos
votos da bancada do Partido Pro-
gressista (PP). O pedido obteve
296 votos, 46 a mais que o neces-
sário à aprovação. Sem os 28 vo-
tos do PP teria passado por estrei-
ta margem, que desapareceria se o
PDT. que é oposição e tem mais
de 30 deputados, não tivesse vota-
do com o governo.

Outra conclusão da votação de
anteontem, que foi o primeiro tes-
te para o Programa de Ação lme-
diata do ministro da Fazenda.
Fernando Henrique Cardoso, é
que às vezes o governo têm mais
votos entre os adversários do que

entre os aliados. O PPR, por.
exemplo, que obedece à liderança
do prefeito de São Paulo, Paulo
Maluf, deu 17 votos para o pedi-
do de urgência urgentíssima. O
PRN, ao qual pertenceu o ex-pre-
sidente Fernando Collor, contri-
buiu com cinco votos — número
de seus parlamentares presentes.
Dos 86 deputados do PFL, ape-
nas 20 seguiram a orientação do
lider Luís Eduardo Magalhães e
se opuseram à urgência. Em com-
pensaçâo, os seis deputados do
PC do B. que ocupa posições im-
portantes no governo, como a se-
cretaria-executiva do Ministério

_da Saúde, votaram em bloco con-
tra o pedido.

O governo conta hoje, na ava-
liação de especialistas em plená-
rio, com aproximadamente 280
votos. Desse total cerca de 90 vêm
do PMDB, 55 do bloco capita-
neado pelo PFL, 40 do PSDB, 25
do PP, 20 do PTB, 15 do PPR, 10
do PFL, 8 do PSB, 5 do PSD, e 3
do PPS. Essa maioria, bastante
folgada para votações ordinárias,
torna-se pequena em questões que
exigem maioria absoluta da Cã-
mara (252 deputados), como em
leis complementares. Nesse caso,
tudo depende da mobilização pa-
ra garantir o quorum.

Alternativa dos bancos
A Federação Brasileira das As-

sociações de Bancos (Febraban)
já negocia com o governo e os
parlamentares um texto alternati-
vo à quebra do sigilo bancário.
Com o aumento das chances de o
governo aprovar o projeto, os
banqueiros preferem ter como al-
ternativa alguma versão mais
amena de abertura fiscal, para
não perder totalmente a batalha.

O texto, que está sendo nego-
ciado com o Ministério da Fazen-
da e os líderes do PMDB, permite
aos bancos entregarem informa-
çòes à Receita Federal, com o
detalhamento do imposto pago

por cada contribuinte, mas sem
identificá-lo.

Segundo o deputado Josc Ma-
ria Eymael (PDC-SP), este deverá
ser o texto de consenso a ser vota-
do na próxima semana. "O texto
também funde os artigos 11 e 12
do projeto, que tratam do sigilo.
Da forma como estava, se o go-
verno vetasse o Artigo 11. cairiam
as garantias contra o sigilo e a
Receita ficaria autorizada pelo
Artigo 12 a investigar as contas
sem autorização judicial", explica
o deputado paulista, um dos
coordenadores da negociação.
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Fleury e Cardoso acertam contas em

¦ Ministro e governador selam acordo político sobre a dívida de São Paulo com a União, encerrando três dias de desencontros

BRASÍLIA — Um almoço de ho-
ra e meia foi suficiente para que o
ministro da Fazenda, Fernando
Henrique Cardoso, e o governador
de São Paulo. Luís Antônio Fleury.
anunciassem ontem um acordo po-
litico. encerrando três dias de guer-
rilha contra a intenção, contida no
Plano PAI, de se cobrar dívidas
atrasadas de estados e municípios.
"O 

plano está no caminho certo, e
jnossos técnicos agora vão sentar
«para um encontro de contas. Se São
«Paulo estiver devendo, iremos rene-
-gociar a dívida", disse o govern-"daor, 

que foi levado à portaria do
ministério por Fernando Henrique.
No Congresso, Fleury disse depois
que é necessário acabar com o jogo
de faz-de-conta, "em 

que o governo
faz de conta que pagam, e os gover-
nadores fazem de conta que rece-
bem". Ele defendeu uma definição
precisa dos compromissos de cada
lado.

No almoço, o gelo foi quebrado
quando o ministro afirmou que. se

o "encontro de contas" mostrar ser
a União é devedora do estado de
São Paulo, o Ministério da Fazen-
da pagará até o último centavo.
"Para nós foi fundamental o Minis-
tério da Fazenda reconhecer que
tem dívidas com São Paulo", expli-
cou mais tarde Fleury. Ele contes-
tou com veemência que São Paulo
deva á União USS 13,6 bilhões,
como foi publicado pela imprensa,
citando como fonte a Secretaria do
Tesouro Nacional.

Sem pressões — O governa-
dor acredita que a dívida vencida
esteja próxima de USS 1 bilhão,
levando cm conta que São Paulo
pretende receber USS 5,1 bilhões
devidos pela União ao estado e a
suas empresas estatais. O governo
paulista admite uma dívida com o
Tesouro Nacional de USS 6.2 bi-
lhões. Fleury. com a concordância
do ministro, disse não conhecer
pressões dos governadores contra o
PAI. "Até mim não chegou nenhu-
ma pressão e, se chegasse, seria inú-

til, porque o que tiver de ser cotado
será cortado, simplesmente porque
não há dinheiro para tudo", assina-
lou Fernando Henrique. Apesar da
troca de gentilezas entre os dois,
nem tudo são flores no relaciona-
mento de Fleury com o governo
federal. O governador disse que
ainda há muitos pontos a serem
discutidos. Ele fez duras críticas aos
repasses do governo federal para a
área de Saúde. "São Paulo teve um
corte de CrS 422 bilhões, em março,
o que nos levou a fazer um corte de
58% nos serviços municipais de
saúde".

Fleury disse que defende a rola-
gem da dívida dos estados "desde

16 de março de 91" e que, agora, vê
"vontade 

política do ministro da
Fazenda de resolver esse assunto de
forma absolutamente transparente,
colocando também as questões re-
lativas á dívida do governo federal
para com os estados".

almoço

Brasília — Josemar Gonçalves

Munhoz se
BRASÍLIA — O advogado pau-

lista José Antônio Barros Munhoz,
ex-secretário de Agricultura de São
Paulo, assumiu ontem o Ministério
da Agricultura prestigiado pela pre-
sença do governador paulista, Luiz
Antônio Fleury Filho (PMDB), e
das principais lideranças de seu
partido, o PMDB, além de 300 con-
vidados, no Palácio do Planalto.

Munhoz declarou-se "ministro

do PMDB" e prometeu acabar com
a crise gerada pela tumultuada sai-
da de Nuri Andraus. Participaram
também da posse, o líder do gover-
no no Senado, Pedro Simon (RS),
os lideres do PMDB na Câmara,
Genebaldo Correia (BA), e no Se-

¦ nado. Mauro Benevides (CE), e o
•deputado Odacir Klein (PMDB-

RS).
Munhoz considerou o convite

ilo presidente Itamar Franco "uma

convocação irrecusável", mas não
descartou a possibilidade de se lan-
çar como candidato â sucessão de
Fleury. "Deixei de pensar em 1994.

1 li uni problema a que vou talvez me
: dedicar daqui a cinco ou seis meses.
: se tiver condições para isso", decla-

rou. Fleury voltou a dizer que não
; indicou Munhoz e que resistiu à
; perda de seu secretário.

Equivalência — Munhoz
• adiantou que vai tocar o projeto de
; equivaléncia-produto. pelo qual os

empréstimos aos agricultores são
corrigidos pelos preços dos produ-
tos no mercado e não pelos índices
oficiais. O novo ministro contestou
a afirmação de Andraus de que foi
derrubado do cargo pelos banquei-
ros por ser autor do projeto equiva-
lência-produto. "O 

presidente já
acolheu a idéia, que não era do
ex-ministro nem minha. E bandeira
do setor agrícola", definiu.

"A solução para o Ministério da
Agricultura foi amplaniantc pacill-
cadora". avaliou o senador José
Fogaça, presidente do PMDB. que
le/ ontem sua meu culpa pela crise

em torno da escolha de Andraus.
que assumiu sem revelar ao presi-
dente estar sendo processado por
assassinato e sonegação. "Assumo

a responsabilidade pelo que aconte-
ceu. Tínhamos a obrigação de co-
nheeer os latos e analisar com o
ministro, antes de sua posse, suas
possíveis conseqüências", disse.

Munhoz enumerou cinco priori-
dades para a pasta: melhoria do
crédito rural, reduzir os tributos no
setor, consolidar uma política de
garantia de preço mínimo, mellio-
rar o seguro rural c apoiar a pesqui-
sa agropecuária.

Parlamentares batalham 
por

emendas mas apoiam cortes

: i LÃuniA Hoi ni.vi
O Instituto Brasileiro de Estu-

dos Políticos (Ibep) resolveu fazer
¦ uma pesquisa-relâmpago no Con-

gresso Nacional e. na terça-feira,
das l)h ás 21 h, entrevistou 114 par-
lamentares (97 deputados e 17 se-
nadores) sobre o plano econômico
do ministro Fernando Henrique
Cardoso, anunciado no dia ante-
rior. O resultado foi surpreendente:
apesar de batalharem nos bastido-
res por suas emendas ao Orçamen-
to. 72.8% dos parlamentares se de-
clararam favoráveis ao corte de
USS 6 bilhões e 83.3% estão con-
vencidos de que o Congresso apro-
vará o projeto de rolagem das dívi-
das dos estados com a União.

Além disto. 58.8% acreditam
que a nova política econômica terá
êxito. Maso governo não deve en-
tender este resultado como indica-
dor de um trabalho fácil no Con-
gresso Nacional. A maioria dos
parlamentares favoráveis ao corte,
por exemplo, quer que ele seja ne-
gociado de modo "seletivo e erite-
rioso". O mesmo acontece em rela-

. çào á rolagem da divida dos
estados. Os parlamentares querem: negociar caso a caso. de acordo

: com a realidade de cada estado.
Trabalho árduo,

li Pressão — Dos que são con-
: trários a estas duas medidas, pou-

cos se dispuseram a apontar os la-
tores que podem mudar suas
posições. Mas. em relação ao corte
orçamentário, a orientação da dire-
ção de seus partidos e a pressão
popular são fundamentais. O que
pensam os prefeitos não parece ser
muito relevante, já que apenas
9,8% dos entrevistados os apontam
como bons interlocutores para ne-
gociar com o governo. E. no que se
refere á rolagem, o importante é a
opinião dos governadores. Mesmo

alguns parlamentares que são con-
tra a rolagem das dívidas estaduais
não têm dúvidas de que o projeto
do governo será aprovado. Dos en-
trevistados. 80.7% são favoráveis à
aprovação e 83.3% acreditam que
ela ocorrerá.

Quanto ao percentual de com-
prometimento das receitas dos esta-
dos com o pagamento de suas dívi-
das, a tendência é que os
congressistas se fixem em 7%. Por
enquanto, o Ibep constatou que
eles ainda estão abertos a informa-
ções e lobbies diversos. Até as I3h
de terça-feira, a maioria dos entre-

vistados achava que este percentual
deveria se situar entre 9% e 12%.
Mas. à medida em que os parla-
mentares eram informados sobre os
detalhes do projeto e conversavam
com funcionários de governos esta-
duais, sobretudo de São Paulo, o
percentual ideal ia caindo.

O Ibep ouviu os parlamentares
também sobre a resolução do Con-
selho Monetário Nacional que
proíbe os bancos oficiais de fazer
empréstimos aos tesouros esta-
duais. Ela deve ser rigorosamente
obedecida na opinião de 85,1 % dos
entrevistados.

Arte/J B

E a favor do projeto
sobre rolagem da dívida
dos estados?
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Contratações

sem concurso
SÃO PAULO — A secreta-

ria estadual de Agricultura
informou ontem que na ges-
tão de José Antônio de Bar-
ros Munhoz foram contrata-
dos 2.896 funcionários, sendo
2.590 por concurso e 306 em
caráter temporário, através
do Baneser (Banespa Serviços
Técnicos). Segundo a secreta-
ria. as contratações pelo Ba-
neser não são irregulares e
foram feitas em caráter de
emergência, para reaparelhar
cinco institutos de pesquisas
em condições precárias.

A Secretaria de Agrieultu-
ra explicou que dos contrata-
dos pelo Baneser. 247 ainda
não foram substituídos por
funcionários concursados.
São 34 pesquisadores de nível
superior, com salários de CrS
18 milhões: 49 técnicos de ni-
\el médio, com salários de
CrS 9.6 milhões: 88 funcioná-
rios administrativos, com sa-
lários de CrS 7.5 milhões; e 76
ajudantes gerais, com salários
de CrS 5.3 milhões. De a cor-
do com a secretaria, eles se-
rão substituídos em breve,
tão logo sejam feitos novos
concursos para preencher es-
sas vagas.

Britto dá

recado 
para

seu partido
Três dias depois de ter lan-

çado Fernando Henrique
Cardoso candidato a presi-
dente da República, o minis-
tro da Previdência. Antônio
Britto, recuou e se irritou
quando perguntado, ontem
no Rio, se mantinha essa po-
sição. Ele qualificou de "fu-
trica" o interesse pela suces-
são de 1994, mas aproveitou
para mandar um recado ao
seu partido, o PMDB — que
criticou suas declarações —
avisando que não se sente su-
bordinado a questões parti-
dárias."O 

que eu disse foi que o
discurso foi magnífico. E o
meu desejo é de que o minis-
tro Fernando Henrique seja
um magnífico ministro. Eu
não estou preocupado com
questões partidárias para de-
sejar sucesso ao meu país. E
também não me sinto subor-
dinado a questões partidá-
rias", afirmou.

Na segunda-feira, Britto
disse que 

"se o pronuncia-
mento (do Fernando Henri-
que) tivesse sido transmitido
pela televisão, não precisaria
nem de eleição presidencial
no ano que vem". Ontem,
alegou que estava apenas de-
sejando sucesso ao ministro.

"Confundir torcida por
sucesso com lançamento de
candidatura, não só é um er-
ro, como é um desserviço.".
Pouco antes, em São Paulo,
Britto já tinha se corrigido:
"Eu fico com o candidato do
PMDB para presidente". O
ministro da Previdência pro-
pôs um "grande acordo na-
cional" para que só se fale em
candidaturas em 1994.

Reabertura de 3 bancos
O ministro da Fazenda. Fernan-

do Henrique Cardoso, lez ontem o
primeiro acordo para reabertuta
dos bancos do Piauí. Rio Grande
do Norte e Paraíba. Por este acor-
do. Fernando Henrique compro-
meteu-se a assinar hoje uma resolu-
ção do Conselho Monetário
Nacional (CMN) prorrogando por
seis meses um empréstimo-ponte de
CrS 300 bilhões para a reabertura
dos três bancos. O dinheiro do em-
préstimo foi previsto no orçamento
de 1992 e está depositado no Banco
do Brasil, cm função da não-rea-
bertura dos bancos até agora. Os
governos dos três estados, em tro-
ca. vão renunciar a transferências

negociadas do orçamento da União
equivalentes a USS 8.5 milhões, ls-
so permitirá ao governo conceder
empréstimo no mesmo valor, para
o pagamento das dividas trabalhis-
ias dos bancos. O empréstimo esta
previsto no orçamento deste ano.

O acordo foi acertado ontem á
noite, em reunião que o ministro
teve com os governadores do Rio
Grande tio Norte. Agripino Maia.
da Paraíba. Ronaldo Cunha Lima.
e do Paiui. Freitas Neto. Segundo
Agripino Maia. o novo empréstimo
entrará no valor da divida a ser
relinanciada de acordo com o pro-
jeto em tramitação no Congresso.

Pemedebistas indóceis

u Bancada quer
mais atenção

dos ministros

Nem 
os cinco ministérios

que controla impedem o
descontentamento generalizado
da bancada do PMDB. A insa-
tisfação é tamanha que o líder
na Câmara. Genebaldo Correia
(BA), pediu uma audiência ao
presidente Itamar Franco para a
próxima semana. "Vou levar ao
presidente o sentimento da ban-
cada", disse Genebaldo.O en-
contro só acontecerá depois da
v otação do IPMF.

Para resolver os problemas
entre os ministros do partido e a
bancada. Genebaldo vai promo-
ver reuniões dos deputados com
cada um dos ministros pemede-
bistas."As inquietações têm várias
procedências", disse Genebaldo,
admitindo que os problemas vão
de pleitos não aceitos, pedidos
de audiência não atendidos e de-
mora nas nomeações para ear-
gos federais.

O comportamento dos minis-
tros Alberto Goldman, dos
Transportes, e Coutinho Jorge, do
Meio Ambiente, é o que mais in-
comoda a bancada. "O Coutinho
marca, depois não atende, des-

marca, protela", contou um pe-
medebista. "O Goldman acha que
é ministro do Itamar". reclamou o
presidente do PMDB paulista, de-
pulado Roberto Rollemberg.

Britto — Também o minis-
tro Antônio Britto. da Previdên-
cia Social, não escapa das críti-
cas. Uma parte da bancada do
partido, especialmente a paulis-
ta. ficou do lado do ministro
Jamil Haddad na disputa pelas
verbas do INSS. "O 

que adianta
os velhinhos receberem um pou-
co mais de aposentadoria, se
quando forem procurar os lios-
pitais não terão atendimento?",
criticou o deputado Marcelo
Barbicri (SP).

Os paulistas estão irritados
também com a noticia de que
Britto teria apoiado o nome de
Fernando Henrique Cardoso á
Presidência. Britto. preocupado,
desmentiu a declaração.

Se depender dos deputados
estaduais do PMDB. o partido
não vai engolir ministro escolhi-
do pelo presidente Itamar Fran-
co que tenha se filiado apenas
uma semana antes, como foi o
caso de Nuri Andrauss. A pro-
posta surgiu durante reunião
dos líderes do PMDB em oito
Assembléias Legislativas.

O rio Araguaia
possui numerosas
ilhas e praias de
areia branca e fina,
ótima para acampar
e pescar.

is**To \ Para saborear
fartas porções de
comida caseira à beira-
rio você gasta US$ 3.
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Pegue o seu e boa viagem.
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O ministro Munho: (a esquerda) quer aumentar o credito rural
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Previdência e hospitais terão mais verbas

¦ Governo vai cobrir despesas do INSS com pessoal e manutenção de hospitais usando o dinheiro que cortará do Orçamento

BRASÍLIA — 0 Executivo vai
usar o dinheiro obtido com os

..cortes no orçamento para pagar
as despesas da Previdência de pes-
soai e de manutenção de hospi-
tais. subestimadas em USS 11,5
bilhões na proposta original, in-
formou ontem o novo secretário
de Orçamento e Finanças, Auré-
lio Nonô Valença. Até o fim desta

.semana, o governo decide se o
miniorçamento revisado vai tra-
duzir o remanejamento parcial ou
global dos valores ou se a suple-
mcntaçào das dotações básicas se-
rá enviada posteriormente, na
forma de crédito adicional.

Preocupado cm esclarecer que
os recursos obtidos com o corte
de USS 6 bilhões das dotações
orçamentárias destinadas a invés-
timentos públicos não seriam uti-
lizadas para financiar novos gas-
tos do governo, as autoridades da
área econômica transmitiram.

quando divulgaram o Programa
de Ação Imediata (PAI), a idéa de
que havia divergência entre os
discursos dos técnicos da Fazenda
e os do Planejamento. "Em abso-
luto. explicou Valença, o que pre-
tendemos deixar claro é que os
projetos cortados não poderão ser
recompostos mesmo que haja um
aumento de receitas".

'Rombo' — O remanejamen-
to dos recursos obtidos com o
cancelamento ou redução das do-
taçòes para investimentos e algu-
mas outras despesas correntes,
permitirá que o Executivo cubra
parte do rombo preliminarmente
estimado em USS 11,5 bilhões. O
eventual aumento de arrecadação
resultante da recuperação econô-
mica, mais a receita de USS 3,6
bilhões que o governo espera ob-
ter com o Imposto Provisório so-
bre Movimentação Financeira
(IPMF) e os demais itens incluí-
dos no esforço fiscal, garantirão

os outros USS 5,5 bilhões neces-
sários á obtenção do equilíbrio
orçamentário, asseguram os espe-
cialistas.

Os ministros da Fazenda, Fer-
liando Henrique Cardoso, e do
Planejamento, Alexis Stepanenko,
reúnem-se hoje com o presidente
Itamar Franco para apresentar as
sugestões de cortes globais por
pasta. Uma vez definidas as quo-
tas de sacrifício viáveis, os valores
serão submetidos aos ministros.
Caberá a eles decidir, em conjun-
to com as lideranças dos diversos
partidos, que projetos serão man-
tidos e quais serão cancelados. Os
dados consolidados pela SOF se-
rão remetidos ao Legislativo até
dia 29 próximo.

A decisão de encaminhar a
proposta de cortes junto com a
reprogramação total ou parcial
dos USS 6 bilhões será tomada
pouco antes desta data limite.

Ismar Ingber

Ação social 
perde USS 1 bilhão

O Ministério do Bem-Estar So-
ciai perderá metade dos USS 2.2
bilhões previstos no orçamento
deste ano. informou ontem o titu-
lar da pasta. Jutahy Magalhães
Júnior. "Nossas receitas foram
superestimadas. Vamos voltar ao
projeto original do Executivo e
cortar USS 1.1 bilhão de um di-
nheiro que não existe", disse. Na
lista de cortes estão programas de
reciclagem e coleta de lixo. com-
pra de veículos e construção de
estações de tratamento, merca-
dos. matadouros e quadras espor-
tivas. As verbas de saneamento ta
bém sofrerão redução de 50%.

Ficarão apenas os seguintes
projetos na administração direta
do ministério: Programa Habitar
Brasil, no valor de USS 300 mil,
destinado á habitação popular;
tratamento de água e drenagem,
no valor de USS 700 milhões; ge-
ração de renda, emprego e pro-
moção humana, no valor de USS
100 mil. Também será mantido o

Jamil Bittar — 23/10/92

Jutahy: recursos si

Procege, programa de saneamen-
to básico que recebe USS 350 mi-
Ihões do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), e que
não está incluído no orçamento
de USS l.l bilhão formado por
recursos do Tesouro. Para evitar
que algum projeto prioritários fi-
quem sem verbas por frustração
de receita, o ministro pretende
formar uma espécie de caixa úni-
co no ministério.

O líder do governo na Câmara,
deputado Roberto Freire (PPS-
PE), afirmou que o Executivo não
mexerá nos programas em con-
clusão e nos projetos geradores de
emprego. Jutahy Magalhães in-
formou que o programa de habi-
tação popular no Acre receberá
USS 3 milhões, valor pequeno se
comparado ao montante do país."Mas é suficiente para manter
quatro meses de encomendas nas
olarias da região de Rio Branco.
É o tipo de programa que não
pode ser cortado", explicou.

f~1 Atendendo ao apelo do presi-
dente Itamar Franco para não
brigar mais com o ministro da
Saúde, Jamil Haddad, através da
imprensa, o ministro da Previ-
dência, Antônio Britto, anunciou
ontem, no Rio, que as divergên-
cias sobre o repasse de verbas de
sua pasta para a Saúde serão re-
solvidas pela comissão criada an-
teontem e que terá membros do
Congresso, do governo e da socie-
dade. "Como ninguém defende ti-
rar do aposentado e dar para o
doente, só existe a saida de bus-
car formas de aumentar o cober-
tor", disse, completando que essa
tarefa caberá à comissão. Britto
adiantou, porém, que o presidente
está empenhado no anúncio de
medida emergencial para o paga-
mento à Saúde, este mês. O mi-
nistro negou que tenha levado um

puxão de orelhas de Itamar por
causa de recentes discussões.

Comissão

estuda crise

de hospitais

BRASÍLIA — O Presidente Ita-
mar Franco assinou decreto crian-
do Comissão Especial para propor
em 15 dias medidas objetivas e
emergenciais para a solução do
problema de assistência médica e
hospitalar. A comissão será inte-
grada pelo senador Élcio Álvres
(coordenador), pelo deputado
Eduardo Jorge (PT-SP). presiden-
te da comissão de Seguridade da
Câmara; pelo empresário Antônio
Ermírio de Morais, representante
das Santas Casas de Misericórdia
e da Rede Hospitalar Beneficiente;
Clóvis de Barros Carvalho, do
Ministério da Fazenda; Elias An-
tòiiio Jorge, do Ministério da Saú-
de; Sérgio Cutolo dos Santos, da
Previdência Social; c Luiz Augus-
to Paranhos. da Advogacia-Geral
da União.

Recuo 
"na

cabeça do

Delfim"

BRASÍLIA— O líder do go-
verno na Câmara. Roberto
Freire (PPS-PE). rebateu as
críticas de que a liberação de
recursos para a Linha Verme-
lha. 110 Rio. e para o Metrô de
Brasília seja um recuo no pro-
grania de ajustamento da eco-
nomia. "Isto sô coloca o plano
em cheque na cabeça do Del-
fim e dos conservadores. Mas
ele não ê ministro da Fa/enda
e espero que não volte a ser em
94". Segundo Freire, os cortes
não atingirão programas gera-
dores de emprego ou em fase
de conclusão. "Paralisar não é
vantagem, pois traz desecono-
mia. Isto é sintomático para
mostrar a diferença entre este
ajuste fiscal e o ajuste dos con-
senadores", desabafou Freire.

t

Leblon Business Centec

No 
ponto 

mais valorizado do LeMon,

para 
valorizar você e a sua empresa

LEBUH

BUSTESS

era

A vida toda você investiu no seu nome, na sua profissão, na sua empresa. E todo grande profissional exige um grande
endereço: Leblon Business Center. O seu melhor cartão de visitas. Salas, grupos de salas e andares corridos no ponto
mais valorizado do Leblon. Na esquina da Av. Ataulfo de Paiva com R. Gen. Venâncio Flores, o Leblon Business Center
tem lojas no térreo de frente para a rua, garagem, moderno sistema de segurança, garagem rotativa exclusiva para seus
clientes, auditório com bar de apoio e fachada em granito e vidro fume. Tudo isso você compra na planta, para usar
ou investir, com a qualidade e garantia SERVENCO. Com seu nome, sua profissão e um vmi.iv . „m,u

espaço no Leblon Business Center, todo mundo vai valorizar o seu cartão. PAGAMENTO
EM 72 MESES, 20% NA ESCRITURA E MENSALIDADES A PARTIR DE USS 415,00*. mgõOO ^í™tnco|•S.ilor cm dólar paralelo. u>nn> simples rctciauia (As condisse- clt- pagamento pnili-ra.» mt .duradas sem aviv> previu) ( leu I SiM

CORRETORKS NO I.OCAL

AV. ATAULFO DE PAIVA, ESQUINA COM R. GEN. VENÂNCIO FLORES. A 
i A

7Itrusnco

C

ISI ei

01oo

ro

o

01



sexta-feira. 18/6/93
POLÍTICA E GOVERNO——— - ——' • • • ^ 1 VJ w vy

;'i — —— —¦
JORNAL DO BRASIL

INFORME JB

CELIA CHAIM com sucursais I

Os 
auditores fiscais do Tesouro Nacional reúnem-se hoje,

em assembléia em Brasília, para decidir a volta à greve na
próxima segunda-feira, último dia de apresentação da declara-
ção do Imposto de Renda.

, A folha de pagamento de junho será fechada hoje, e até a
noite de ontem não havia indicação de que incorporaria o
reajuste negociado com o ministro Fernando Henrique Cardo-
so quando a greve anterior foi suspensa, há duas semanas.

Nessa negociação, o governo prometeu transferir por decreto
recursos de um fundo chamado Fundap para compensar nos
salários dos auditores o fato de o aumento de 85% dado ao
funcionalismo federal incidir apenas sobre o salário-base da cate-
goria, o que, na prática, representou aumento de apenas 11%.

Se os auditores voltarem à greve na segunda-feira, não
funcionará no último dia o plantão fiscal que presta orientação
sobre o preenchimento de declarações do Imposto de Renda.

E fica ameaçada a blitz que a Receita Federal pretende
desencadear contra sonegadores de impostos.

Sedução
O governo brasileiro tomou

conhecimento ontem de uma de-
cisão do governo da Argentina
que põe cm risco a estabilidade
do Mercosul.

Discretamente, os argenti-
nos baixaram uma resolução, em
maio. que reduz para zero a ali-
quota de importação de bens de
capital e, de quebra, garante um
bônus dc 15% para quem com-
prar essas máquinas e os equipa-
mentos naquele país.

A intenção da Argentina,
obviamente, é atrair fabricantes
estrangeiros c compradores para
o pais. O problema c que essa
decisão contraria totalmente as
regras do Mercosul.

Nessa área. o Brasil queria
uma alíquota de 20%.
Apoio

O presidente do PMDB. Jo-
sc Fogaça, o líder do governo no
Senado. Pedro Simon, e o minis-
tio Antônio Britto prestigiam
hoje a posse do secretário ex-
traordinário dc Captação dc Re-
cursos na prefeitura de Porto
Alegre. João Carlos Brum Tor-
rcs. um velho quadro do parti-
do.

prefeito é do PT: Tarso
Genro.

Apesar disso, os dois parti-dos vão brigar nas eleições do
ano que vem e continuam adver-
sários na Câmara dos Vercado-
rcs.
Espaço

A filiação do prefeito de
Natal. Aldo Tinoco, ao PSDB,
que seria hoje. foi adiada.

Tinoco está entrando no
partido pelas mãos do senador
Mário Covas.

anibém está praticamente
certa a entrada 110 partido do
ex-governador do Rio Grande
do Norte Geraldo Mello.

O destino partidário da ex-
prefeita de Natal Wilma Farias é
incerto.
Vida longa

O presidente do PMDB. Jo-
sé fogaça, disse que não deu
importância â preferência do mi-
insiro Antônio Britto pela candi-
datara de Fernando Henrique â
Presidência da República.

O desejo dc Fogaça é queFernando Henrique continue
por muito tempo 110 Ministério
da Fazenda, que esteve carente
dc pessoas nos últimos tempos.
Surpresa

O ministro das Comunica-
çòcs. Hugo Napoleão. está mes-
1110 empolgado com o serviço
dos Correios. Fie descobriu esta-
semana que é possível remeter
até um carro pelo correio.

O líder Humberto Luccna
loi ao gabinete do ministro e
apresentou várias contas com-
provando que fez economia ao
despachar seu carro da Paraíba a
Brasília via Sede.x.
Escolar

O que estaria fazendo uma
Toyota do Ibama. cor branca,
sem placa, novinlia em folha, pe-

Ia Rodovia Amaral Peixoto, na
altura de Tribobó, em São Gon-
çalo (RJ), às seis e meia da ma-
nhã de ontem?

Seguia, a mais ou menos 70
quilômetros, com dois adultos
na frente e três crianças sentadi-
nhas no banco traseiro, unifor-
mizadas, como se estivessem in-
do para a escola.

Por coincidência, estava
marcada para ontem uma supe-
roperação de repressão ao des-
matamento da Mata Atlântica.
Contra-ataque

Brincadeira que tem diverti-
do os banqueiros paulistas nos
últimos dias:

— O banco que derrubou o
ministro Nuri Andraus foi o
banco dos réus.
Rede ampla

O lançamento nacional da
campanha contra a miséria e a
fome, quarta-feira que vem, em
Brasília, terá uma marcha da ci-
dadania da sede da OAB ao
Congresso, com transmissão di-
reta da manifestação para todas
as capitais, em 52 auditórios di-
lerentes, uma colaboração da
Embratel ao movimento lidera-
do pelo sociólogo Betinho.

Até segunda-feira estarão
prontos os quatro filmes que vão
divulgar a campanha pela TV.
Simpatia

O ministro Alberto Gold-
man surpreendeu 60 empresários
da Câmara Brasil-Israel dc Co-
nicrcio e Indústria com uma
análise inesperadamente simpá-
tica da campanha eleitoral e dos
primeiros meses da administra-
ção de Fernando Collor.

— Ninguém pode negar a
habilidade de Collor ao levantar
a bandeira da modernidade e ao
fazer o diagnóstico do Estado
brasileiro — observou.

Goldman lamentou, em se-
guida, que a podridão do gover-110 não tenha dado condições a
Collor de levar adiante suas
idéias.
Preferências

Circulou, ontem, em Brasi-
lia e São Paulo, a informação de
que já estava definida a substi-
tuição de Paiva Muniz — recen-
temente falecido — pelo depu-
lado Gastone Righi na
presidência do PTB.

O ministro José Eduardo de
Andrade Vieira reagiu, mandan-
do dizer que o assunto só será
decidido na reunião do partido,
dia 24.

Muniz vinha negociando a
fusão do PTB com o PDT em
torno da candidatura de Brizola.
Vieira prefere a candidatura de
Jaime Lerner.
Rapidez

Quando Nuri Andraus, o
breve, tomou posse na Agricul-
tura — para se demitir dez dias
depois —, anunciou que seria
ministro do PMDB, partido ao
qual acabara de se filiar.

Ontem, seu substituto assu-
miu declarando-se também mi-
nistro do PMDB, partido ao qualse filiou há um mês.

LANCE-LIVRE
A colônia dc gaúchos de Brasília queraproveitar a tradicional festa dos estados,

que está começando. para provar que sepa-
ratismo e coisa de minoria.

O presidente Itamar abre, dia 8 de selem-
bro. eni Brasília, o Io encontro dos governosmunicipais com o povemo federal.

Carnaval na cidade do Rio de Janeiro
sera o lema de um dos cursos de informa-
çòcs sobre a cultura do Rio. de 5 a 9 de
julho, promovido pela Rioture Abav.

Para o deputado Delfim Netto existem
doLs PP: um do Paraná e outro do Paranoá.

Uma leitora, incrédula, conta que lelefo-
11011 para a Comlurb para fazer uma recla-
inação e loi atendida pelo presidente da
empresa — que ouviu suas queixas.A Sociedade Psicanalitica do Rio de Ja-
neiro promove hoje e amanhã, em sua sede,
um ciclo de palestras sobre a obra do famoso
psicanalista inglês W.R. Bion.

Alguns secretários estaduais garantem

que o governador Brizola se referiu em tom
de brincadeira à degola dc alguns deles.

Um grupo dc pessoas está morando
entre a rocha e a parede do Túnel Velho,
que une Copacabana c Botafogo.

A reforma do secretariado do governoBrizola vai dar um chega pra lá no deputado
Eduardo Mascarenhas.

O deputado Ibsen Pinheiro (PMDB-RS)fez palestra, ontem, na Universidade deWashington, sobre as relações entre Brasil
e EUA. com ênfase para a nova lei das
palentes.

Recorde histórico. Para concorrer a 1.800vagas para delegado, agente e perito daPolicia Federal, estão inscritos 280 candida-
tos.

O ex-prefeito Jaime Lerner falou ontem
para mais de S50 prefeitos 110 31" Congres-
so Mundial das Autoridades Locais, cmToronto.

Começou a guerra contra os sonegadores.
Haja munição!

(GRATUITA)

A Universidade Estácio de Sá oferece serviço
de creche para os filhos de seus alunos matriculados
no Campus I - Túnel Rebouças.

Idade - de 1 a 5 anos
Horário - 7h às 23h

VESTIBULAR

A creche funcionará, inclusive, durante o
período de Vestibular, para atender todos os
candidatos que prestarem concurso.

Informações:

o Nivm s I o A or
EsthcioqeSh

(Ao lado do Túnel Rebouças)
Tel.:293-3112 - Ramais: 242/257/284

VESTIB(ILfíR|
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Campos II - Barra da Tuuca Turno
DIKHO jy
Educagao Fislca ZZZZ.Z.Z.Z.ZZ. W
Relates Internationals ZZZZZZZZ.Z. N

CampusI
Túnel Rebouças Turno
Administração M/N
Arqueologia
Ciências Contábeis N
Ciências Econômicas.... M/N
Comunicação Social M/N
Direito M/N
Educação Artística 7"
Educação física M
Engenharia Elétrica (ênfase
em Computação) M/N
Executivos N
Fisioterapia m
Fonoaudiologia T/N
Hotelaria N

Campus I
Túnel Rebouças Turno
Letras
Matemática M
Museologla
Música
Pedagogia r
Processamento
de Dados M/N
Psicologia M/N
Radiologia N
Relações Intemxlonals N
Secretário Executivo
Bilíngüe /v
Técnicas Digitas N
Telecomunicações N
Turismo M/N

Campus I - Túnel Rebouças
Rua do Bispo, 83

tel.: 293-3112

Campus II- Barra da Tijuca
(Em frente ao BarraShopping)

R. Gal. Felicíssimo Cardoso, 841
Tel.. 325-3553
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PTB no Sul se rebela

contra Gastone Righi
- 

Trabalhistas exigem 
"postura 

moral"
PORTO ALEGRE — Delegados

do PTB do Rio Grande do Sul,
Paraná, Santa Catarina e Mato
Grosso realizam uma intensa mo-
bilização visando impedir a reelei-
ção do atual presidente, deputado
Gastone Righi, na Convenção
Nacional do partido, marcada pa-
ra a próxima semana, e que é
promovida "por malufistas, collo-
ridos e fisiológicos. O PTB não
conseguirá sobreviver sem boa
postura moral e ética".

As afirmações são de um dos
líderes do movimento, o deputado
estadual Sérgio Zambiasi —
maior fenômeno eleitoral da his-

16 HORAS POR DIA

PASSE 05 DIAS
NA INGLATERRA

SEM SAIR DO BRASIL
* US$99,00 P/DIA

INCLUÍNDO:
HOSPEDAGEM COMPLETA

EM SUITE INDIVIDUAL
MATERIAL DIDÁTICO

PRÓXIMO PROGRAMA:
22 A 27 DE JUNHO

ürfifôato

USS TURISMO USADO COMO REFERÊNCIA

tória da Assembléia Legislativa
gaúcha. Ele está convicto de que
impedirá a reeleição de Righi. Ca-
so contrário, entre outras consè-
qüências, Zambiasi e outros filia-
dos no estado sairão do partido
em peso, na busca de novos cami-
nhos, que poderão ser o PDT ou
o PSDB.
A imagem nacional do PTB, de
um partido fisiológico ou cliente-
lista, segundo Sérgio Zambiasi,
difere completamente do PTB
gaúcho, ligado ás origens traba-
Ihistas. Zambiasi foi eleito e ree-
leito com votações na faixa dos
400 mil votos.

PDT 
gaúcho

perde deputado
Em protesto contra a política

adotada 110 Rio Grande do Sul
pela secretária de Educação. Neu-
za Canabarro. mulher do gover-
nador Alceu Collares, o deputado
estadual Sérgio Jockymann dei-
xou ontem o PDT. Ele vai para o
PMDB, que passara a ter a maior
bancada, com 14 deputados.

Com a saída de Jockymann, o
PDT perde o terceiro parlamentar
em dez dias. Na semana passada,
o deputado Eden Pedroso e o de-
putado estadual Antônio Barbedo
— este já no PMDB — deixaram
o partido.

VESTIBULAR

SANTA ÚRSULA

Administração
Arquitetura
Biblioteconomia
C. Biológicas
c. Contábeis
C. Econômicas
Direito PROVAS: 14 E 15 DE JULHO

Letras
História

Engenharia
Matemática

Nutrição
Pedagogia
Psicologia

LIGUE 551-5542 PARA INFORMAÇÕES
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ DIA 2

Campus USU - R. Fernando Ferrari, 75 - BotafogoCurso Unidade CPI - Av. Copacabana, 819 - Sobreloja
Colégio MV1 - Rua Pareto, 55 - Tijuca

SESflT^
SOCIEDADE DE ¦
ENSINO SUPERIOR E™
ASSESSOftIA TÉCNICA I

VESTIBULAR / T SEMESTRE 93

FACULDADES INTEGRADAS ANGLO-AMERICANO

BOTÂNICO - administração - empresa e comércio exterior
Dw IHTUvTU - secretariado executivo

- TECNÓI0G0 EM PROCESSAMENTO DE DADOS

FACULDADE ANGLO-AMERICANO

BARRA 
- TECNÓL0G0 EM PROCESSAMENTO DE DADOS

Inscrições até 13/07/93
Horário das 16:00 às 21:00 Horas
Rua General Severiano, 159-Botafogo
Tel 295-3099

A TECNOLOGIA CAMPEA DO MU

RENAULT -
v

A PARTIR DE US$ 25.800, DÓLAR COMERCIAL DO DIA
VFNDAS: R. FRANCISCO OTAVIANO, 41 TFL S 21 -4488 - FAX: 521 -99)8.

llv.

VENDA CAMPEA DE PREÇO.

SEDAN 4 PORTAS E CAMIONETA 7 LUGARES
EM EXPOSIÇÃO PARA PRONTA ENTREGA NA

HANSAUTO
GARANTIA Pt 12 MESES. OFICINA E PEÇAS.

VENDASEASSIST TFCRVISC DE CARAVELAS, 5 5. TEL 264-5162-FAX: 266-4444.

JORNAL DO BRASIL
Avenida Brasil. 500 —CEP 20949-900 —Caixa Postal 23100 — São Cristóvão ( I I' :iw;;.«)70Rio dc Janeiro —• Tel.: (021) 585-4422 • Telex (021) 23 690 — (021) 23 262 - (0211 21 -sx

TELEFONES
REDACAO 585-4422

DEPTO COMERCIAI
NOTICIARIO 585-4566
REVISTAS 585-4479
CLASSIFICADOS 580-4049

ANONCIOS POR TELEFONE 580-5522
NOVAS ASSINATURAS GRANDE RIO 585-4321
NUMEROS ATRASADOS 585-4377
ASSINATURAS E
CLASSIFICADOS (FORA DO RIO) (0211 800-4613
ATENDIMENTO AO ASSINANTE 589-5000

SUCURSAIS
ENDEREÇOS CEP TELEFONE TELEX
SCS Quadra IV BI. A Ed. Israel Pinheiro 5a (70398-9001 061-223 5888
Av Paulista.777/15°e 16° (01311-914) 011-2848133
Av Alonso Pena. 1500/7» (30130-921) 031-273 2955
R Jose de Alencar. 207/501-502 (90880-4811 051-233 3666
Rua Aurora. 295/Sala 1216 (50050-901) 081-231 5060
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LOJAS DE CLASSIFICADOS
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S PAULO. SP
BELO HORIZONTE. MG
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SALVADOR. BA
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37516
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1247

CENTRO
COPACABANA
HUMAITAIPANEMA
MÉIER
NITERÓI
TIJUCAILHA
SEDE

Aw Rio Branco 13b
Av Copacabana 610R Vol. da Patria 445
H Vise. Piraia 580R Dias da Cruz 7dR Conceição 188R General Roca 801Est. do Gaieào 2701Av Brasil 500

L| C - 232-43/2732 43,'3
L|C 235 5539
l| D - 22b 81.'0

Sl 221 204 4101
L|Ü 5?4-171bL j 12b - 717-9900 722-2030

B 254 899?SI 205 - 462-0161
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LOCAL
PREÇOS DE VENDAAVULSA EM BANCAS
DIAS

: ÚTEIS

PREÇOS DE ASSINATURAS
DOM. PERÍODO

RJ

MG.ES.SP

PR.SC,RS,GO,MS,MT,AL, SE,BA,PE
Demais estados

30000.
30000.

35 000.
50000.
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O seavtario Camnc/o neaa tcr sido o torturcidor H

Ex-padre acusa o secretário da PF

João Campeio é denunciado como o chefe da equipe que em 70 torturou o então religioso em São Luís

Delegado diz que
CELSON I RANCO

BRASÍLIA — "O secretário de
Polícia Federal. João Batista Cam-
pelo. é um torturador". A afirma-
ção é do funcionário da Secretaria
de Agricultura de Alagoas José An-
tônio Monteiro, de 53 anos. Ele era
padre no interior do Maranhão em"1970. 

quando foi preso por Campe-
Io na cidade de Urbano Santos, sob
a acusação de utilizar a Igreja para
fazer subversão. Durante o período
em que ficou incomunicável na Su-
pcrintendcncia da Polícia Federal
— cerca de 20 dias — foi torturado
várias vezes no pau-de-arara, levou
socos no estômago e bofetões.
Quem comandava os interrogató-
rios. assegura Monteiro, era Cam-
pelo. 

"Eu o conheço bem. cie foi
meu colega no Seminário Menor de
São Luís", contou.

'Pau-de-arara1 — Monteiro
diz que Campeio não bateu nele.
"Ele ajudava a me colocar no pau-
de-arara e me interrogava". Queria
saber qual era "a organização" do
religioso pertencia. 

"Meu 
grupo é a

Igreja", respondeu. Monteiro lem-
• bra que seus interrogadoras, entre
eles um agente chamado Neri. pu-

¦ seram uma bacia de álcool embaixo
dele, que estava pendurado no pau-
de-arara. e ameaçaram queimá-lo."Eles me batiam, me levantavam
pelo cabelo, me xingavam", rccor-
da-se o cx-religioso. que foi julgado
e absolvido por um tribunal mili-
tar.

Um dia após a prisão de Mon-
teiro foi preso também o padre
francês Xavier de Maupeou, hoje
reitor do Seminário Maior Santo
Antônio, em São Luís. Ele foi leva-
do à Polícia Federal pelo arcebispo
Dom José da Mota, já falecido.
Maupeou se lembra bem do que
aconteceu. "Eu entrego o padre
Xavier em bom estado físico e men-
tal", disse o arcebispo ao agente de
plantão, 

"ü 
que o senhor quer di-

zer com isso?", perguntou o poli-
ciai. "O senhor sabe o que eu quero
dizer", respondeu o arcebispo, que
já tinha conhecimento da tortura
sofrida pelo padre Monteiro. Mau-
peou não foi torturado. "Eu vi o
Monteiro com as mãos e o rosto
inchados", disse o padre francês,
que dividiu a cela com ele.

CEBs —Os dois padres traba-
lliavam com comunidades de base
em Urbano Santos e São Benedito
do Rio Preto. O reitor do Seminá-
rio Santo Antônio lembra que fo-
ram acusados de receber dinheiro
da União Soviética e de utilizar o
púlpito para fazer proselitismo po-
lítieo. O delegado Campeio teria
acusado também o padre francês de
ler leito curso de guerrilha na Argé-
lia.

A prisão e tortura do ex-padre
José Antônio Monteiro — ele dei-
xou a batina depois de libertado —
foi confirmada também pelo mon-
senhor Hélio Maranhão. Ele fora
encarregado de procurar e dar as-
sistência aos dois religiosos presos.

Jamil Bittar — 25/5/93

só 
'entrevistou'

ex-padre

O secretário da Polícia Federal.
João Batisia Campeio, confirmou on-
tem que prendeu o padre José Antò-
nio Monteiro em 1970, mas nega tê-lo
torturado: "Não sei qual a motiva-
ção política dessa pessoa agora. A
denúncia é leviana e desproposita-
da". Monteiro não foi sequer interro-
gado, acrescentou o secretário: "Não
digo cjue eles sofreram nem um inter-
rogatorio, mas entrevistas, eu os en-
trevistei", afirmou falando também
do padre francês Xavier Maupeou.

João Batista Campeio disse que
reconheceu o padre José Antônio
Monteiro assim que o viu na casa
paroquial de Urbano Santos, quando
foi prendê-lo: 

"Tínhamos uma rela-
ção de amizade, vivemos um bom
período juntos no seminário menor
de São Luís. entre 62 e 63". contou o
delegado. "Quando ele chegou, com
dois PMS e um agente, o reconheci
na hora", conta Monteiro.

O delegado reclamou: "Agora 
pa-

rece moda nos acusarem de tortura".
Citou o ex-superintendente no Reci-
fe, Roberto Porto, e o diretor-geral
da Policia Federal. Amary Galdino.
acusados de torturar presos políticos
duraute o regime militar. Porto foi
exonerado. Galdino continua che-
fiando a Polícia Federal.

O ministro da Justiça, Maurício
Corrêa, está na Europa, participando
da Conferência Mundial da ONU so-
bre Direitos Humanos, e volta segun-
da-feira ao Brasil: "Quando chegar
vou me informar. Vamos ouvi-lo pii-
meiro."

Ex-secretária de PC nega ter sido 
'fantasma'

GalvãoKRASil IA — A ex-secretária de
Paulo César Farias na Brasil Jet.
Marta de Vasconcelos Soares, em
depoimento prestado ontem no Su-
premo Tribunal Federal, negou que
tivesse ligação com as contas ban-

'cúrias fantasmas movimentadas pe-
Io esquema PC no governo do ex-
presidente Fernando Collor. Mo-
nossilábica e nervosa, cie em nada
lembrava a secretaria arrogante
que. no ano passado, depôs na CPI
do caso PC.

Acusada de lalsidadc ideológica.
:Marta admitiu ter preenchido al-
guns cheques. mas negou que tives-
se assinado em nome da correntista
fantasma Regina Silva Bonfim. Ela

• negou também ter entregue dólares
ao motorista Francisco F.riberto'França, 

que trabalhava para Ana
a Acioli. secretaria de Collor.

Com as mãos trêmulas. Marta'encarava sua advogada Maria do
Carmo Rodrigues Prado toda vez
que se sentia insegura para respon-
deras indagações do ministro limar
(jalvào. relator do processo. Numa
tentativa de desmentir o paisagista
José Roberto Nehring. que afirmou

Feijão no

prato leva 
paz

ao Amazonas
MANAI A chegada ao Ama-

zonas de 70(1 toneladas de feijão
doadas pelo governo federal foi ca-
pa/ de selar um acordo de paz entre
o governador Gilberto Mestrinho
(PMDB) e o prefeito Amazunino
Mendes (l'PR). Estremecidos poli-
ticamente desde a eleição do ano
passado, os dois se encontraram
anteontem num galpão da Secreta-
ria Estadual de Educação, onde o
feijão estava estocado, e começa-
ram a falar em "esforço conjunto"

v "integração".
Acusada por Amazomno Men-

eles. na campanha eleitoral, de tro-
car alimentos por \otos com o atual
presidente da Comissão de Consti-
tuiçào e Justiça da Câmara, depu-
lado José Dutra (PMDB), apoiado
por Mestrinho. a pnmeira-dama
M aria Emilia Mestrinho desautori-
/ou ate o búzios que os declararam
inimigos eternos. "As cartomantes
tem errado muito", disse Maria
Emilia.

O prefeito saiu do encontro com
ar de vitorioso, levando a primeira
contribuição efetiva do governo á
sua gestão —- I3S toneladas de lei-
jao. 1 odos os demais 64 municípios
amazonenses receberam sua porção
de leijào. incluindo 12 onde o go-
\erno estadual reconhece não exis-
tir pobreza absoluta.

A iminente aproximação entre o
governador e o prefeito pode colo-
car na oposição o ex-prelcito de
Manaus Artur Virgílio Neto

t PSDB), queja anunciou sua dispo-
siçao de nao matutar. Virgílio c
Amazomno são candidatos decla-
rados ao governo do estado

ter recebido de Marta cheques para
pagar despesas de reforma da Casa
da Dinda. ela afirmou que nunca
entregou "qualquer encomenda" a
ele. Insatisfeito com as explicações
de Marta, o ministro Galvão inda-
gou várias vezes sobre a assinatura
de cheques fantasmas. Para todas
elas, a resposta sempre era nega ti-
va. Aadvogada Maria do Carmo
disse, ao final da audiência, que
pretende pedir nova perícia técnica
para comprovar que Marta não as-
sinou os cheques.

? O ministro limar Galvão ante-
cipou para I" de julho o início das
audiências das testemunhas e infor-
mantes relacionados pela acusação.
Us depoimentos das testemunhas
de acusação estavam, inicialmente,
previstos para agosto, e os das de
defesa para setembro. Preocupado
com as críticas à lentidão do pro-
cesso, Galvão decidiu encurtar os
prazos. Os advogados de Collor,
Kvaristo de Moraes Filho e Fernan-
do Neves, foram surpreendidos pela
decisão do relator.

Brasília — Josemar Gonçalves
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'tosa, Marta perdeu a arrogância exibida na CPI do PC

desconfiado
Numa demonstração de que não

estava convencido com as respostas da
secretária Marta de Vasconcelos, o mi-
nistro limar Galvão questionou-a inú-
meras vezes. A seguir, os principais
trechos do interrogatório:

Galvão — A senhora assinava
cheques em nome de Regina Silva
Bonfim?

Marta — Não.
Galvão — Preenchia cheques em

nome de José Carlos Bonfim?
Marta — Ministro, vinham mui-

tos cheques para mim e não sei dizer
direito que cheques preenchi.

Galvão — Não tem medo de ser
desmascarada pela perícia?

Marta — Não. porque não assinei.
Galvão — O senhor Paulo César e

o senhor Jorge Bandeira pediram pa-
ra que assinasse algum cheque?

Marta — Não, senhor.
Galvão —- A senhora atendeu al-

gum telefonema de pessoa pedindo
para alugar carro para dona Ana Ac-
cioli?

Marta — Para Ana Accioli? Não.
Galvão — Quem alugava os car-

ros?
Marta — Olha ministro, essa par-

te comercial não era comigo.

O Bradesco

ganha 
o

Prêmio Abamec

Por adotar uma política de transparência
na divulgação de suas informações e demonstrações financeiras

•
Por ter sido a primeira Empresa a instituirá distribuição

mensal de dividendos
•

Por ser considerada uma Companhia que se comunicou exemplarmente com o Mercado
e manter uma relação muito aberta com os profissionais desse mesmo Mercado

•
Epela atenção que dedica aos seus milhões de Acionistas

•
Em votação direta dos Analistas do Mercado de Capitais

de todo o Brasil o Braclesco foi escolhido vencedor do Prêmio ABAMEC.
Edição 1992, na Categoria COMPANHIA ABERTA.
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#w policiais I^iilit iio Tadeu pcrc^r//^ em busca de hospital•iais militares. Àntôniofculeü peregrinou por quase 12 horas em busca de hospital

Belo Horizonte — Waldemar Sabino

Hospitais

recusam

mendigo

BELO HORIZONTE — 0 mcn-
digo Antônio Tadeu, desnutrido e
doente, que foi encontrado nu pe-
la PM, na madrugada de ontem,
transformou-se num exemplo vi-
vo da falência do serviço público
de saúde. Durante quase 12 horas,
ele foi submetido a uma via sacra
por quatro hospitais.

A história começou por volta
das 2h da madrugada de ontem,
quando a PM registrou a desço-
berta de um cadáver na esquina
das avenidas Valdomiro Lobo e
Cristiano Machado. Ao chegar ao
local, a RP-3026, comandada pelo
sargento Márcio Ribeiro Bento,
percebeu que o homem não estava
morto. Os soldados providencia-
rani roupas para ele, deram-lhe
comida e começaram a procurar
hospital.

Antônio Tadeu foi recusado
pelos hospitais Dom Bosco. São
Francisco e São José. Por volta
das llh. levado para o Hospital
João XXIII, mais uma vez ele foi
recusado. "No João XXIII procu-
rei a dra. Betli, coordenadora do
hospital. Antes de ela ver a pes-
soa, já falou que não ia atender",
acusou o sargento Bento.

Diante da insistência dos poli-
ciais, o diretor do hospital, Marí-
lio Malaguth, reafirmou que ele
não seria atendido ali. Mas negou
que se tratava de omissão de so-
corro. "Tem 

que respeitar o cida-
dão e parar com demagogia e co-
brar da rede particular que atenda
estes casos também", afirmou.

Depois de muita discussão, foi
dada uma guia de internação para
o paciente, que foi levado para a
Santa Casa de Misericórdia, onde
foi atendido.

Fleury 
paga pensão

¦ Mãe e filha

pegaram Aids em

hospital público

SÃO 
PAULO — O gover-

na dor Luiz Antônio
Fleury Filho antecipou-se à
decisão da Justiça e determi-
nou o pagamento, em caráter
excepcional, de uma pensão
provisória para a menina Lu-
ciane, de cinco anos, e sua
mãe, Lucidia Antônio, porque
ambas contraíram Aids, em
1987, durante transfusão de
sangue no Conjunto Hospita-
lar de Sorocaba (CHS), perten-
cente ao estado. Na época, a
mãe da menina estava no oita-
vo mês de gestação.

A família recorreu à Justiça,
exigindo pagamento de indeni-
zação, mas o processo ainda
não foi concluído. Fleury co-
nheceu Luciane durante visita
a Sorocaba e determinou o pa-
gamento imediato da pensão
provisória, que será arbitrada
pela juíza Helena Takeda, da
1J Vara Civil da cidade. Segun-
do Maira Lucila Magno, do
Grupo de Estudos e Prevenção
á Aids de Sorocaba, o gover-
nador comprometeu-se a não
recorrer da decisão da juíza.

Luciane foi abandonada pe-
la mãe ao nascer e viveu quase
um ano no ambulatório do
CHS. Ela foi adotada por uma
família pobre, que passa por
dificuldades financeiras.

Deputados denunciam

propaganda 
enganosa

RECIFE — Vinte deputados
estaduais de diferentes partidos e
várias entidades sindicais entra-
ram ontem com uma representa-
ção, no Tribunal de Contas do
Estado, contra o governo de Per-
nambuco. Eles pedem a suspen-
são de anúncios no rádio e TV
nos quais é dito que o estado
promove atualmente "a maior
reforma agrária do Brasil".

Os parlamentares acusam o go-
vernador Joaquim Francisco (sem
partido) de autorizar a veiculação
de propaganda mentirosa e pedem
que o tribunal faça uma auditoria
no Programa Terra e Comida,
criado pelo governo para assentar
agricultores pobres em terras to-

madas de usinas contadas por
sonegação de impostos estaduais.

Os anúncios do Terra e Comi-
da afirmam que o governo já as-
sentou 2.200 famílias em 10 mil
hectares. Uma comissão formada
por deputados e dirigentes da Fe-
deração dos Trabalhadores na
Agricultura de Pernambuco (Feta-
pe) percorreu fazendas da região
mencionada e não encontrou si-
nais dos assentamentos. Um vídeo
sobre a visita também foi entregue
ao Tribunal de Contas, para refor-
çar a acusação de "propaganda

enganosa".
A secretária interina de Agricul-

tura, Tereza Dueire, disse que as
denúncias são "jogada 

política".

VENHA DAR

UMA ABASTECIDA

NO SEU

BOM HUMOR

Os trabalhos dos melhores e mais divertidos
cartunistas brasileiros esíâo em exposição
no Centro Cultural Itaipava, em frente ao
Parque da Catacumba. De 2- a sábado, de
10 às 22 horas, e aos domingos, de 10 às 20

Itaipava

Posto 24 Horas

horas, você pode curtir as serigrafias da série
"Bar", assinadas por artistas como Miguel
Paiva, Caulos, Ique, Jaguai; Fortuna, Lan e
Nani. Não deixe o seu bom humor chegar na
reserva. Venha logo visitar esta exposição.

Itamar 
pode perdoar 

faltas de

servidores 
públicos grevistas

¦ Presidente veta projeto de abono, mas admite dar anistia

BRASÍLIA — O presidente Ita-
mar Franco informou que o go-
verno poderá perdoar as faltas ou
pagar alguns dias da greve dos
servidores públicos realizada no
mês passado por melhores salá-
rios. A possibilidade foi admitida
pelo presidente na mensagem que
enviou ao presidente do Congres-
so, senador Humberto Lucena
(PMDB-PB), justificando seu ve-
to total ao projeto de lei aprovado
no Legislativo que abonava as
faltas.

Na mensagem, o presidente
considera o projeto inconstitucio-

nal e contrário ao interesse públi-
co, conforme parecer do Ministé-
rio do Trabalho, que afirma que o
direito de greve do servidor de-
pende da regulamentação do Ar-
tigo 37 da Constituição Federal.
O presidente assinala na mensa-
gem que 

"o Poder Executivo pode
reconhecer uma situação de con-
flito coletivo do trabalho de seus
servidores e tolerar, na oportuni-
dade, que esse fato seja tratado
com benevolência, em favor da
paz trabalhista imediata".

Nesse caso, segundo afirma a
mensagem presidencial, 

"em no-

me da eqüidade, creio que ele (o
Executivo) pode ir até o ponto de
admitir como relevante o motivo
da ausência e, excepcionalmente,
mandar pagar um dia ou alguns
poucos dias dc ausência".

Segundo o presidente, essa se-
ria "uma conduta equitativa no
sentido aristotélico, aderente ao
fato concreto, absolutamente in-
capaz de constituir precedente ou
instituir regra". A mensagem pre-
sidencial termina dizendo que o
único modo de estabelecer regra
indulgente para com greve incons-
titucional "é a anistia".

Procuradoria descobre fraude

na 
promoção 

de funcionários

BELO HORIZONTE — Os pro-
curadores da República em Minas
descobriram que promoções co-
mo a de um ascensorista a técnico
judiciário, de uma copeira a auxi-
liar de laboratório ou de um agen-
te de portaria a agente adminis-
trativo não são casos raros em
órgãos como o Tribunal Regional
do Trabalho, o Tribunal Regional
Eleitoral, as universidades fede-
rais de Minas e de Ouro Preto e o
INSS. Por isso, foram abertos di-
ferentes processos, já encaminha-
dos à Justiça Federal (que tam-
bém é citada), envolvendo mais de
duas mil pessoas beneficiadas por
ascensão funcional irregular.

A investigação começou, se-
gundo o procurador Álvaro Ri-

cardo de Souza, no final de 1992.
Ele explica que a Constituição
proíbe a ascensão de funcionários
públicos sem concurso. No entan-
to, a determinação constitucional
está sendo burlada pela maioria
dos órgãos federais no estado.

Mais de dois mil funcionários
federais passaram a ocupar car-
gos diferentes daqueles para os
quais foram concursados. Em
grande parte dos processos, as
promoções irregulares atestam
casos de nepotismo. Só no pro-
cesso que investiga o Tribunal
Regional do Trabalho foram
identificados 170 réus, inclusive
parentes próximos, como filhos,
de juizes ocupando cargos indevi-
damente. O INSS é o campeão de

promoções irregulares, com cerca
de 250 pessoas citadas. Até mes-
mo na Justiça Federal, responsa-
vel pelo julgamento dos proces-
sos. a lei foi descumprida.

Na Universidade Federal de
Minas Gerais (UI MG) estão sen-
do investigados cerca de 120 ser-
vidores. Este é o único processo
cm que já houve uma decisão ju-
dicial. Em abril passado, o juiz
Antônio Francisco determinou
que a diferença de salário tio car-
go inicial para o ocupado após a
promoção dos funcionários pro-
movidos irregularmente deve ser
depositada em jui/o. A UFMG
recorreu da decisão, mas a Justiça
manteve a medida.

Auditoria investiga TRT mineiro

O Tribunal Superior do Traba-
lho (TST) vai realizar uma audi-
toria no Tribunal Regional do
Trabalho de Minas Gerais (TRT-
MG), a partir da próxima segun-
da-feira, para apurar as denúncias
de corrupção, nepotismo e outras
irregularidades, envolvendo juizes
e funcionários do órgão, feitas pe-
lo seu diretor de Distribuição, Ari
Cézar Portilho. O anúncio foi fei-
to ontem pelo presidente do TRT
mineiro, juiz Michel Melin, que
solicitou a auditoria ao presidente
do TST, Orlando Teixeira da
Costa.

O procurador da República
José Geraldo de Abreu Assis en-
caminhou ontem oficio à Polícia
Federal, pedindo a abertura de
inquérito para apurar as denún-
cias apresentadas por Ari Porti-

lho, especialmente as que dizem
respeito a concessões de diárias
irregulares e contratação de fun-
cionários do TRT feitas de forma
indevida. A Procuradoria da Re-
pública em Minas está apurando
as irregularidades no TRT-MG
em outras três frentes, que têm
como objetivo verificar contrata-
ções de parentes de juizes e fun-
cionários, promoções de servido-
res sem concurso e criação de
cargos sem amparo legal.

Segundo o presidente do TRT-
MG, Michel Melin, não há prazo
para a conclusão da auditoria do
TST, que vai verificar as contas e
procedimentos da casa, e fazer as
recomendações das providências
a serem adotadas. Até a elabora-
ção do laudo conclusivo da audi-
toria, o juiz não tomará nenhuma
medida punitiva.

Menores matam 
por

ordem de 
pai-de-santo

PORTO ALEGRE — A polícia
de Caxias do Sul pediu a prisão
preventiva do pai-de-santo João
Claudionir Anastácio, de 19 anos,
que, num ritual de magia negra
em homenagem a Exu, mandou
um casal de menores matar uma
mulher e uma criança, para que o
bebê dos assassinos, ainda em
gestação, sobrevivesse. S.L.S.. dc
17 anos, A.A.F.S., de 15 e grávida
de três meses, mataram Salete Fá-
tima de Azevedo, de 32, com 25
facadas e sua filha Daniela, de
três anos, com cinco facadas.

O crime ocorreu na localidade
de Criúva, distrito de Caxias do
Sul. Salete e Daniela foram mor-
tas em sua casa.O outro filho de
Salete, Daniel, de quatro anos,
escapou porque se escondeu de-
baixo da cama. O relato posterior
de Daniel ao pai, o funcionário da
prefeitura de São Marcos Ademir

Azevedo, levou á descoberta do
crime pela polícia, que prendeu os
três envolvidos.

Ao ser detido, o pai-de-santo
João Claudionir confessou que
trabalha com sete linhas de magia
negra e faz trabalhos com uso de
sangue para seus rituais. Na casa
dele, a policia apreendeu estatue-
tas de Exu Caveira, papéis com
nomes escritos, bonecas, fotogra-
fias de crianças e uma fita-cassete
na qual estava a inscrição "Pon-

tos de Saravá para Filha de Sale-
te".

O casal de menores admitiu o
crime, alegando que foi uma or-
dem do pai-de-santo que, caso
fosse descumprida, levaria á mor-
te do filho que estão esperando. O
pai-de-santo é dono do Terreiro
de Lúcifer, situado no bairro San-
ta Fé.

Lixo recolhido com fraude
O juiz da 3a Vara da Fazenda

Pública de Porto Alegre, Irineu
Mariani, determinou ontem que
disquetes da empresa Cores se-
jam guardados no fórum da ca-
pitai até que sejam periciados. A

Meninos de rua
O 4o Batalhão Logístico do

Exército, em Santa Maria (RS), vai
oferecer alfabetização e ensino pro-
fissionalizante, além de três refei-
ções diárias e assistência médica e
odontológica a 30 meninos de rua.
O convênio entre representantes do
Exército, prefeitura e Conselho dos
Direitos da Criança será assinado
na próxima semana.

empresa é responsável pelo reco-
lhimento de lixo em Porto Ale-
gre e a prefeitura denunciou
fraude no peso do material reco-
lhido diariamente, com prejuízo
de CrS 7 bilhões.

Queda de árvore
Um eucalipto com dez metros

de altura caiu ontem sobre um
carro da Companhia Habitacio-
nal de Pernambuco, matando
duas pessoas. O acidente ocorreu
entre Recife e a cidade de More-
no. Morreram o gerente de recur-
sos humanos da empresa, Alfredo
Luís de Albuquerque Maranhão,
e o motorista José Otávio Souza.

I I O Minas (7c rais, diário oficial
do estado, publicou ontem a exone-
ração de três diretores de Juntas de
Conciliação e Julgamento do TRT-
MG, acusados por Ari Portilho de
terem sido nomeados irregularmen-
te. Foram exonerados a veterinária
Adriane Lacerda Barbatto Cunha,
filha da juíza do TRT Ana Etclvina
Lacerda Barbatto, que era diretora
da 24" junta; Carlos Alberto Alves
Pereira - ex-juiz classista e que
ocupava a Junta de Montes Claros
e Jairo Lacerda, que era diretor da
junta de Almenara e que respondia
a sindicância interna, aberta 20
dias após sua nomeação. O presi-
dente do TRT-MG, juiz Michel
Melin, disse que as exonerações na-
da têm a ver com as denúncias.

Acidente de

ônibus mata

duas pessoas
PORTO ALLGRli — Duas pes-

soas morreram e 42 ficaram feri-
das, todas turistas provenientes
do Rio Grande do Sul, no aciden-
te que envolveu dois ônibus, ás
2h30 da madrugada de ontem, no
Km 75 da RS-Í5S, em Cunhapo-
rã, no oeste de Santa Catarina.
Um dos ônibus, da empresa Fre-
ditur, trazia 39 passageiros que
voltavam do Paraguai para o Rio
Grande do Sul. O outro, da Sul-
travei, transportava 27 passagei-
ros para Foz do Iguaçu e foi co-
lhido de frente pelo primeiro, que
bateu numa barreira de pedras e
passou para a outra pista na con-
tramào.

Morreram no local Etclvina
Machado, de Palmeiras das Mis-
sões, e Isaura Selezer. de Cruz
Alta, que estavam no ônibus da
Freditur, de Frederico Westpha-
len (RS), placas 01-8506. As par-
tes dianteiras dos dois veículos
ficaram completamente destruí-
das e muitos feridos ficaram pre-
sos nas ferragens e demoraram a
ser retirados, inclusive pela chuva
que caia no local.

O motorista do ônibus da Sul-
travei (placas AK-4772). da capi-
tal gaúcha, Adão Prado, viu
quando o outro coletivo quis des-
viar das pedras caidas na pista,
perdeu o controle e veio de encon-
tro ao seu ônibus.

Quatro ambulâncias e vários
carros particulares ajudaram a
transportar os feridos para hospi-
lais de Cunhaporà. Chapecó, Pai-
mitos e Caibi. iodos em Santa
Catarina, e em Passo Fundo e
Frederico Westpha len. no Rio
Grande do Sul.

F1

V 0

W

El

E]



JORNAL DO BRASIL BRASIL
sextíi.-rcira, 18/6/93 9

Morbach suspeito de ser clief ão da cocaína

¦ Polícia Federal e Procuradoria suspeitam que ex-garimpeiro e sonegador confesso seja homem forte do cartel de Cali no país

SÃO PAULO — A Polícia Fede-
ral e a Procuradoria da República
suspeitam que o ex-garimpeiro e
hoje empresário Augusto Mor-
bach Neto — suposto dono dos
USS 4 milhões apreendidos pela
Polícia Federal e denunciado por
envolvimento no tráfico interna-
cional de cocaína — seja atual-
mente o homem forte do Cartel de
Cáli no Brasil. Ele seria o respon-
sável pelo comando das operações
da droga colombiana que sai do
estado do Pará para diversas par-
tes da Europa e Estados Unidos.
Dessa região saíram cerca de qua-
tro toneladas de cocaína apreen-
didas no Brasil e Espanha nos
últimos dias.

Atualmente sob investigação
fiscal, Morbach está também en-
tre os 15 maiores sonegadores do
fisco no Brasil: ele mesmo confes-
sou. num programa de televisão,
em Belém do Pará, que deverá ser
multado em cerca de CrS 400 bi-
lhões por ter deixado de recolher
tributo nos últimos quatro anos
como pessoa física e jurídica. E o
alvo mais exposto para o progra-
ma de caça aos sonegadores
anunciado esta semana pelo mi-
nistro da Fazenda, Fernando
Henrique Cardoso.

Ex-assessor — O elo que
liga Morbach à recente operação
da Polícia Federal no Pará é o
empresário Jacintho Vasconcelos
Moreira de Castro Júnior, denun-
ciado pelo procurador Moacir
Guimarães Morais Filho, de Be-
lém, junto com a quadrilha que
tentava exportar mais de uma to-
nelada e meia de cocaína, apreen-
dida na Ilha do Marajó e em Alta
Floresta (MT). Jacintho é um dos
que se encontravam com Mor-
bach no Hotel Maksoud Plaza,
em São Paulo, em setembro de
1991. onde o empresário recebeu
o ex-assessor da Presidência da
República Fábio Araújo Montei-
ro e dois traficantes do Cartel de
Cáli, Diego Palácios Gutierrez e
José Antônio Palou, o Don Pcpc,
um dos donos de 1.124 quilos de
cocaína apreendidos no México.

Documentos apreendidos pela
Polícia Federal confirmam que
Morbach pagou também as des-
pesas de Jacintho. Ele foi ouvido
em depoimento, mas acabou não
sendo denunciado no inquérito
sobre a apreensão dos USS 4 mi-
lhões porque faltaram provas. Ja-
cintho, Morbach e o coronel re-
formado da Aeronáutica Nélson
Leite da Silva, envolvido em con-
trabando de cocaína, são vizinhos
no centro de Belém.

Mafioso italiano

vai para casa

BRASÍLIA — O ministro Mar-
co Aurélio, do Supremo Tribunal
Federal, converteu em prisão do-
micilar a detenção de Antonio Sa-
lamone, acusado de integrar a
Máfia e de tráfico de drogas já
condenado pela Justiça da Itália a
IX anos de reclusão. Não se pro-
nunciou sobre a extradição pedi-
da pelo governo italiano. Salamo-
ne estava preso, na Polícia
Federal, em Brasília, e ficará,
agora, em sua casa. em São Paulo.
Ele saiu às 20h 10 e disse que não
falaria "nada sobre a Itália".

A decisão levou em conta que
o acusado naturalizou-se brasilei-
ro em 1970. constituindo família
em São Paulo; tem 75 anos de
idade: e que não há reciprocidade,
já que a lei da Itália proibe a
extradição de italianos. O mafioso
ítalo-brasileiro fica obrigado a
permanecer em seu domicilio pau-
lista, sem direito a viajar.

Suspeito de ser do comando da
Máfia. Salomone foi preso quan-
do voltava de uma corrida no
Parque Ibirapuera, em São Paulo.
Após seis meses de investigações,
a Polícia Federal identificou o si-
ciliano de Palermo que há quatro
anos morava no Brasil. Na Itália,
as acusações contra Salomone in-
cluem 119 assassinatos, tráfico de
drogas e porte ilegal de armas.

O carro com Luiz pára no sinal e os rapazes se aproximam; do Parati, seguranças atiram; um rapaz foge e o outro, atingido, c socorrido

Filho de Fleury escapa de assalto

¦ Escolta mata

delinqüente em

troca de tiros

SÃO 
PAULO — Uma tentati-

va de assalto ao carro em que
se encontrava um dos filhos do
governador Luiz Antônio Fleury
Filho, Luiz Felipe, de 15 anos,
anteontem à noite, na esquina da
Avenida Santo Amaro com Rua
Dr. Cardoso de Mello, na Zona
Sul da capital, terminou em tiro-
teio entre a escolta do Palácio dos
Bandeirantes e os três ladrões.
Um deles, Ernesto Silvério de Go-
doy, de 17 anos, com passagens
pela Febem por furto e roubo, foi
atingido por três tiros e morreu.

Quando o tiroteio começou, o
Versailles azul, placa GBG-0007

(São Paulo), ocupado por Luiz
Felipe e os soldados da PM Antô-
nio dos Santos Sobrinho e Júlio
Andrade Pompeu, deixou o local
em alta velocidade. Uma bala es-
tilhaçou o vidro traseiro do carro
e outras duas atingiram o capô da
Parati usada pela segurança do
governador, mas Luiz Felipe e os
soldados não foram atingidos.

O tiroteio envolveu os ladrões
e os soldados da PM Sérgio Or-
tins Pino e Sílvio Guedes Cardo-
so, integrantes da escolta da famí-
lia do governador, que estavam
na Parati. Embora o boletim de
ocorrência do 15° DP faça refe-
rência a apenas dois assaltantes,
os soldados sustentaram, em nota
distribuída pelo Palácio dos Ban-
deirantes, que, além de Ernesto,
havia outros dois ladrões. Um de-

les foi descrito como sendo um
rapaz negro, l,70m de altura, ves-
tindo roupas escuras — que con-
seguiu escapar.

Voz de prisão — Os PMs
afirmam que os três se aproxima-
ram do Versailles de armas em
punho, ordenando que os ocu-
pantes descessem. Nesse instante,
os policiais da Parati entraram em
ação, dando voz de prisão aos
assaltantes, que teriam reagido a
tiros. O revólver que Ernesto teria
usado, segundo os dois soldados,
desapareceu do local durante a
confusão.

O tiroteio aconteceu ás 18h20.
mas a ocorrência só chegou ao 15"
DP às 21 h40 porque os policiais
tentaram socorrer o assaltante. O
delegado Orlando Martins, titular
do 15° DP, determinou a instau-

ração de inquérito sobre o inci-
dente, registrado como tentativa
de roubo, seguido de resistência e
morte. Martins pediu exame resi-
duográfico nas mãos do menor
morto, para confirmar se o rapaz
disparou contra a escolta de Luiz
Felipe. O delegado considerou um
procedimento normal da estrato-
gia de segurança a fuga dos ocu-
pantes do Versailles. "Era 

preciso
garantir a integridade do rapaz",
justificou. 

"Foi uma ocorrência
comum, que acontece com qual-
quer cidadão. A diferença é que a
vítima é filho do governador",
disse o delegado Orlando Mar-
tins. No boletim de ocorrência, a
ação dos policiais lbi descrita co-
mo uma ação para salvaguardar a
integridade do filho da autoridade
máxima do estado.

Fleury recorda

èxperiência
BRASÍLIA — O governador

Luiz Antônio Fleury ao comen-
tar ontem o incidente com seu
lllho na noite de quarta-feira,
em São Paulo, disse que se trata
de "um risco dos que residem
numa cidade grande". Fleury
relatou que ele mesmo foi viti-
ma de uma tentativa de assalto
em Nova Iorque e que sua mu-
lher, Ilka, também passou pelo
mesmo transtorno em Roma.
Ele disse que não pretende ado-
tar medidas adicionais de segu-
rança para si ou seus familiares."A segurança portou-se de for1
ma absolutamente correta, im-
pedindo a ação dos crimino-
sos". afirmou.

O governador não quis jul-
gar se foi uma tentativa de as-
salto ou de seqüestro, preferiu-
do aguardar as investigações.
Bastante tranqüilo, ele contou'
que seu filho. Luiz Felipe, de-
15 anos, salvou-se ileso dos três
tiros disparados contra o car-
ro. porque abaixou-se no ban-
co. Explicou que o carro nào
tinha qualquer identificação.-
embora oficial, refutando que
isto poderia ter facilitado a
ação dos criminosos. O Ver-
sailles que conduzia seu filho
de um treino de basquete para
o Palácio Bandeirantes era des-
caracterizado, sua cor era de
fábrica e sua placa comum.

Recuperação da Dutra

custará US$ 200 milhões

BRASÍLIA — A rodovia Presi-
dente Dutra, que liga o Rio de Ja-
neiro a São Paulo, deverá receber
investimentos de USS 200 milhões
da iniciativa privada, nos próximos
quatros anos. Para a manutenção
da rodovia, o DNER, que já abriu
licitação para administração da Via
Dutra, pretende entregar a empre-
sas privadas uma concessão com
validade entre 20 e 30 anos, para
exploração da estrada com direito a
cobrança de pedágio.

Ontem, o presidente da comis-
são de licitação da Dutra, Maciste
Granha Mello Filho, rebateu as
denúncias de que o edital benefi-
cia grandes empreiteiras. A Asso-
ciação Nacional das Empresas de

Transportadores de Carga (NTC)
teria ficado descontente com os
critérios técnicos exigidos na pré-
qualificação dos licitantes. O edi-
tal exige que as empresas atestem
ter executado obras com 518,4 mil
toneladas de concreto betuminoso
usinado, além da construção de
37,5 mil metros quadrados em
viadutos e pontes.

O ministro dos Transportes, Al-
berto Goldman, declarou em São
Paulo que não vai cancelar o edital
de concorrência para administra-
ção da Dutra, porque não identifi-
cou as irregularidades denunciadas
pela NTC. "Exigimos metade das
condições que a nova lei de licita-
ções permite exigir", disse.
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AVISO AOS ASSINANTES

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO

Em prosseguimento ao seu Programa de Modernização e visando a
melhoria da qualidade dos serviços prestados aos seus clientes, a TELER J
informa que a partir de 18/06/93, a LOJA DE SERVIÇOS do Flamengo,
situada à Rua Senador Vergueiro, 157, estará funcionando em novas
instalações na Praia de Botafogo, 166, sobreloja.
ATENDIMENTO: de 2" a 6a feira.
HORÁRIO: das 8:30 às 16:30 horas.
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IQUE

A Batalha do Sigilo

As 
dificuldades do governo para aprovar no

Congresso a regulamentação do IPMF
não se devem apenas à maior capacidade de
articulação confirmada pelos poderosos adver-
sários do imposto sobre cheques, sob a lideran-
ça do deputado Basilio Villani (PRN-PR), o
bancário que foi um dos articuladores do cen-
irão na Constituinte.

A resistência ao IPMF conta com o descon-
forto natural do cidadão e das empresas. Etimo-
logicamente, imposto significa contra a vontade.
Um imposto com o alcance do IPMF afeta
atividades de grande faturamento mediante che-
ques, na economia formal e na informal.

Cobrado sobre as transações em cheque de
pessoas físicas e jurídicas, o IPMF permitirá à
Receita Federal verificar, mediante cruzamento
de informações de seu próprio cadastro, a
quantas anda a sonegação de outros impostos
diretos e indiretos pelo contribuinte.

A possibilidade de radiografar a sonegação
é que está criando tanta resistência ao IPMF. A
batalha do sigilo bancário faz parte da estraté-
gia: eliminada essa proteção, o governo pode-
ria obrigar os bancos a fornecerem diretamente
aos computadores do Banco Central cópia do
movimento dos CICs e CGCs dos clientes.

Com o acesso automático a essa lista (basta-
ria interligar os computadores do BC aos do
Serpro, que processam as informações fiscais), a
Receita Federal teria condições de sair rapida-
mente no encalço dos sonegadores. Pelas esti-
inativas de que a economia informal (que não
declara impostos federais, estaduais e munici-
pais. nem recolhe contribuições ao INSS, ao
PIS e ao FGTS, porque não registra os empre-
gados) representa 30% do PIB, sente-se que a
cobrança do IPMF sobre os US$ 100 bilhões a
USS 150 bilhões do PIB oculto facilitará o
aumento na arrecadação de todos os impostos.

Ê preciso entender, no entanto, que as razões
da sonegação e da informalização da economia
estão intimamente ligadas à incapacidade do Es-
tado para atuar com eficiência na administração
de programas sociais e investimentos que deve-
riam ser custeados com o dinheiro dos impostos.
Cidadãos e empresas sabem há muito que o
Estado tornou-se um agente voraz do desperdício
da poupança brasileira.

Por instinto de sobrevivência, as empresas
recorreram aos escritórios especializados para
escapar - à sombra da lei - à cascata de impostos.
De outra parte, a estrutura tributária assentada
sobre uma torre de impostos indiretos, que são
repassados aos preços e arrecadam três vezes
mais que os impostos diretos, tornou-se um esti-
mulo à inflação e altamente injusta e prejudicial
para o consumidor, que não sabe o que é impôs-
to no preço final que paga pelos produtos.

Antes de incitar o contribuinte a ser fiscal

auxiliar da receita, exigindo a nota fiscal no ato

da compra, seria mais útil deixá-lo a par da
composição dos impostos nos preços dos produ-
tos e do destino que o governo dá ao dinheiro. A
atual estrutura fiscal estimula a inflação, ao am-

pli ficar os custos dos impostos para os preços nas
diversas fases de produção e comercialização dos

produtos, além de comprimir o poder de compra
do consumidor e acelerar a recessão, ao obrigar o
cidadão a restringir o consumo.

A batalha do IPMF é decisiva para o go-
verno. Além do reforço fiscal ao Orçamento,
fornecerá o mapa detalhado de quem paga
realmente imposto no Brasil. E permitirá ao

governo propor uma reforma tributária capaz
de simplificar a babel tributária e aliviar a
carga do consumidor.

Desafio nos Morros

incidente do Morro da Mineira, no Ca-
tumbi, onde os traficantes de drogas proi-

biram a construção de um Centro de Defesa da
Cidadania, põe a nu o sistema da marginalida-
de que controla sua área de ação exclusivamen-
te em proveito próprio. Durante muitos anos,
sociedade e governo se abstiveram de entrar
nos morros sob alegação de que eram terreno
exclusivo de um mundo de segunda categoria
— criando o vácuo de influência no qual o
crime organizado se estabeleceu.

Os resultados estão sendo colhidos agora,
quando o crime organizado, a cavalo na perife-
ria da sociedade, extravasa seu campo de atua-
çào e a partir dali invade todos os bairros da
cidade. Com a dialética de sempre, no caso do
Morro da Mineira, os traficantes manipulam
os próprios moradores para boicotar uma obra
que, sendo de inspiração governamental, pode-
rá interferir em seus negócios sujos.

Favelado não gosta de polícia, menos pela
função policial em si e mais pela imagem da
polícia como organização violenta e corrupta.
Para determinados favelados, traficantes e bi-
cheiros simbolizam uma ordem que no fundo
todos eles querem, mesmo com a perda da
liberdade e mesmo sabendo que não passam de
massa de manobra de quadrilhas.

A favela é aquele local onde as autoridades
não vão, a polícia custa a ir e os políticos só
sobem em época de campanha eleitoral. Fave-
lados são observados de longe como aliados dos
marginais porque todos fazem parte da mesma
incultura, de um meio social desagregado no
qual se cultua bandido como revolucionário,
apenas porque foge da polícia e usa arma —
embora bandidos e policiais não raro se aliem
no crime organizado.

Como observou a antropóloga Alba Za-
luar, os que ainda insistem em apresentar
traficantes e assaltantes como heróis do povo
e símbolos da resistência à ordem nunca se
indagaram como são repartidos os bens e os
lucros nessas empresas e como é usada a
mão-de-obra local. Por omissão da socieda-
de, estimula-se nas favelas a subeultura cri-
minosa na qual o bandido, bem-sucedido em
qualquer uma das atividades à sua disposi-
ção, é o exemplo a ser seguido pela nova
geração. O Rio está cheio de empreendedores
capitalistas, marginais bem-sucedidos, trafi-
cantes, bicheiros, cambistas, flanelinhas, que
ganham às vezes num dia o que um cidadão
honrado leva meses para receber.

Num sistema escolar fracassado, como dis-
se Alba Zaluar, resta aos meninos pobres a
ascensão social pelo futebol, música e tráfico.
Dos três, o tráfico é cada vez mais a via do
sucesso garantido. O traficante não depende
das benesses estatais, arrisca tudo e se dedica
integralmente ao seu ramo, e conquista dinhei-
ro, fama e mulheres bonitas. E ainda por cima
passa por herói da contracultura que agride
valores sociais pelo lado do assistencialismo
interessado apenas na manutenção do status
quo nos morros.

Na favela, um chefe se faz matando o
anterior. E toda favela tem de ter um manda-
chuva. O uso constante e manifesto da violên-
cia é o que mantém unidas as quadrilhas e
explica as guerras constantes entre elas. Há um
momento em que o crime organizado se sente
forte para desafiar o Estado.

A guerra da autoridade contra os anti-he-
róis marginais já começou. Ganhará quem
ocupar primeiro o espaço.

O 12° dia
l£m sua passagem meteórica

peio governo, o ministro Nuri An-
draus deixou uma acusação aos
banqueiros, batizados de 150 es-
pcrtalhòes, e nenhuma explicação
por seu envolvimento em sonega-
ção e assassinato. Revelou com
atraso fatal que ao entrar recebeu,
por intermédio de amigo que man-
teve no anonimato, o aviso de que
cairia em 12 dias. Antecipou-se e
caiu no décimo dia.

O PMDB ficou em cólicas cí-
vicas, e se recompôs ao jeito de
Pilatos: Andraus devia ter cienti-
ficado antes o governo. 0 minis-
tro, no entanto, não viu necessi-
dade porque, afinal, "qualquer

cidadão no dia-a-dia" está sujei-
to às mesmas suspeitas. Até
quando. Catilina?

Jagunços Fardados
O prefeito de Maceió, Ronaldo

Lessa, foi a Brasília pedir pessoal-
mente ao ministro do Exército, Ze-
nildo Lucena, a intervenção na Po-
lícia Militar de Alagoas, segundo
ele "o 

principal foco do crime or-
ganizado no estado".

Dos 600 assassinatos cometi-
dos em Alagoas no ano passado,
sob investigação do Ministério
da Justiça, 80% envolvem a par-
ticipação de PMs. O prefeito
acusa o major Manoel Francisco
Cavalcante de ser o autor das
ameaças de morte que vem rece-
bendo e de ser o mandante do
assassinato do delegado Ricardo
Lessa, irmão do prefeito. Chegou
a hora de dar um basta aos des-
mandos da terra dos Malta e dos
Bulhões.

Bicheiro
Eleição de bicheiro para cargo

público tem uma vantagem pecuniá-
ria inestimável: economiza comissões
da corrupção. O jogo do bicho abole
intermediários e passa à linha de
frente de ocupação de todos os espa-
ços disponíveis. Não é outra a con-
clusão a tirar da posse de um ban-
queiro do bicho, Luís Carlos Batista,
do PMDB, herdeiro do China da
Saúde, na Câmara dos Vereadores.
Ele alega ser apenas comerciante,
mas reconheceu que seu pai era bi-
cheiro. A juíza que concedeu liminar
contra a posse de Luís Carlos Batista,"por se tratar de pessoa que responde
a inquérito policial", estava com a
razão. Em vez de recorrer para ga-
rantir a posse do vereador, o PMDB
do Rio devia examinar melhor a fo-
lha corrida antes de registrar os seus
candidatos.

CARTAS

Piaget
Faz mais de 30 anos que nos che-

gou às mãos, em Fortaleza, um livri-
nho de um alemão (ex-discípulo de
Jean Piaget, em Genebra) chamado
Hans Aebli (Didatique psychologique),
obra hoje já traduzida para o portu-
guês (Editora Vozes). Já então vivia-
mos empolgados pelos problemas pe-
dagógicos, tentando experiências, a
partir das idéias englobadas na desig-
nação Escola Nova. Nossa bíblia era a
Introdução à Escola Nova, obra cie
Lourenço Filho, inovador da instru-
ção pública do Ceará (1922). (...) Com
a leitura de Hans Aebli, verificamos
que, apesar de não ser pedagogo, Pia-
get era o desaguadouro de todos os
inovadores em pedagogia (...), com a
vantagem de, pela primeira vez. poder-
se dar sólidas bases científicas aos pro-
cessos didáticos (...). Foi também o
criador de uma ciência chamada epis-
temologia genética, ciência que descre-
ve como o conhecimento é gerado no
organismo (...). A partir de Jean Pia-
get, criamos o método psicogenético,
inspirado nos estágios do desenvolvi-
mento mental. (...) Um grupo de pro-
fessores cearenses que foram apelida-
dos de Capita Plana (cabeças chatas)
aglutinou-se em torno da Inspetoria
Seccional, que comandávamos na oca-
sião (1958). (...) O Ministério da Edu-
cação convidou nossa equipe (...) para
dar cursos em várias cidades do país.
Foi uma espécie de Coluna Prestes:
missão altamente inovadora, mas tre-
mendamente hostilizada. (...) Final-
mente, as idéias de Piaget que eram
repudiadas pela classe acadêmica, co-
meçaram a tornar-se populares, agora
com o nome de construtivismo. (...)
Estamos assistindo às mais pitorescas
propostas pedagógicas feitas em nome
de Piaget (construtivismo). (...) Mas
não faz mal certa demagogia (o cons-
trutivismo já se tornou até bandeira de
um partido político). O principal é que
Piaget foi aceito, começando a ser es-
tudado nas faculdades, 30 anos depois
da descoberta do livrinho de Hans
Aebli. Lauro de Oliveira Lima, funda-
dor do Centro Experimental e Educa-
cional Jean Piaget — Rio de Janeiro.
Atentado

A cidade inteira ficou abalada
com o atentado perpetrado pela jovem
Denise Ferreira contra a menor Alexia
e sua avó, no Condomínio do Parque
Residencial Jardim Botânico. Como,
felizmente, não houve dano irrepará-
vel à menor e sua avó, nossa atenção
está voltada para a jovem agressora,
de apenas 18 anos, na tentativa de
conscientizá-la do seu tresloucado ges-
to. A nosso ver, Denise, que já esteve
internada na Feem, é mais uma vítima
dessa imensa legião de órfãos de pais
vivos levada ao gesto extremo de vin-
gança, motivada pela dupla perda: do
homem que amava e do filho, produto
de um amor proibido. (...) Claro, De-
nise será condenada pela lei dos ho-
mens. Esperamos, no entanto, que, no
recesso de sua prisão, recorrendo ao
livro dos livros (...), ela encontre ali o
consolo e a paz de que necessita, prin-
cipalmente nas palavras do Juiz Su-
premo dirigidas à mulher que havia
pecado: "Nem eu te condeno. Vai e
doravante não tornes a pecar". Arturo
Guilhen Moll — Rio de Janeiro.
Déficit

Graças à atuação de um ministro
disposto, o que se viu é que o finado
déficit da Previdência Social (que não
permitia o pagamento dos 147%) não
era déficit. Era sonegação das contri-
buições devidas ao INSS. Se o novo
ministro da Fazenda seguir o exemplo
de seu colega, o déficit público vai
desaparecer da mesma forma, haja vis-
ta a enorme sonegação de impostos no
Brasil, sem paralelo no mundo, e que é
estimada em cerca de 50% do total
que o governo deveria arrecadar. Aca-
bando a sonegação, acaba o déficit
público e também essa inflação que
temos e que não existe mais em ne-
nhum outro país da América do Sul,
para nossa vergonha. Fernando Salinas
Lacorte — Rio de Janeiro.

Dupla regência
Em resposta à carta da professora

Marta Mota Albuquerque publicada
por este jornal no dia 15/6, a Secreta-
ria Municipal de Educação informa
que a emissão da folha referente ao
pagamento da dupla regência está sen-
do realizada pela Secretaria Municipal
de Administração. Por isso solicita que
a professora providencie uma declara-
ção junto ao Distrito de Educação e
Cultura (DEC) discriminando o perío-

do em que a dupla regência está sendo
realizada e se dirija à Diretoria de
Administração da Secretaria Munici-
pai de Educação para que possa rece-
ber uma orientação correta. Élida M.
Vaz, assessora-chefe de Comunicação
Social da Secretaria Municipal de Edu-
cação — Rio de Janeiro.

Parabéns
Meus parabéns á Secretaria dos

Direitos da Cidadania que, juntamen-
to com o DPF, conseguiu mostrar
mais uma vez a burocracia e desorga-
nização em que vivemos. Em 8/6, um
amigo meu, de nacionalidade portu-
guesa, que já estava no Brasil há 13
anos, foi obrigado a retornar ao pais
de origem e, uma vez lá, dar entrada
de novo em seu pedido de permanên-
cia. Como uma pessoa que começou
sua vida aqui, estudou e se formou em
arquitetura e urbanismo na UFRJ,
possui excelente conduta e referências,
tem condições de auto-sustentar-se e
capacidade profissional comprovada,
tem agora que abandonar tudo e sair
do Brasil, quase que como expulso,
pois seu visto vencia no dia 12/6 e já
havia sido comunicado que sua per-
manência fora negada? O engraçado,
ou melhor triste, é que esse meu amigo
deu entrada pela primeira vez no seu
pedido de permanência há 13 anos,
junto com seus pais. A permanência de
seus pais foi concedida, mas a dele,
pasmem, teve o processo extraviado
em Brasília, ou melhor, na Secretaria
dos Direitos da Cidadania. E até hoje
ninguém soube localizar. Quando, por
motivos profissionais, justificados e
comprovados, não pôde, na data mar-
cada, comparecer ao DPF, ele virou o
errado e seu pedido de permanência
foi indeferido. (...) Sou totalmente
contra o que estão fazendo com os
brasileiros em Portugal, mas, com este
acontecido, estamos sendo bem piores,
uma vez que aqui quem age certo nun-
ca tem razão e os comprovadamente
errados nunca são punidos. Mariza
Bueno — Rio de Janeiro.

Escolas
(...) Espero, em nome de milhares

de pais assalariados, que no anteproje-
to sobre novos critérios para reajuste
das mensalidades escolares seja inclui-
do dispositivo que determine expressa
c claramente: o vencimento das men-
salidades se dará no último dia de cada
mês; é vedada a cobrança de muita
pelo atraso no pagamento; a cobrança
de correção monetária pelo atraso do
pagamento, pela TR ou outro indexa-
dor oficial só incidirá após o primeiro
dia útil do mês posterior ao do venci-
mento. Cobrar mensalidade escolar
em início de mês, multa e correção
monetária por aulas ainda não dadas,
de assalariados que só percebem seus
vencimentos no final do mês, corroi-
dos em 30, 60 e 100% pela inflação,
não só é injusto. É também inflacioná-
rio. Por acaso, colégios que recebem
mensalidades antecipadas pagam salá-
rio, água, energia, telefones, impostos
antecipadamente? Itamar Elmano M.
Silva — Salvador.

Auxílio-óculos
Gostaria de perguntar ao sr. pre-feito César Maia, que reclamou de seu

salário, se acha justo pagar aos profes-
sores um piso de CrS 5 milhões en-
quanto a prefeitura não cobra de
quem deve valores altos de IPTU em
atraso. Dinheiro há. mas está mal dis-
tribuido. Se diminuíssem o salário dos

políticos que têm legislado sempre em
causa própria sobraria um pouco mais
para pagar muitos professores que não
podem nem pagar um óculos bifocal,
que está em torno de CrS 6 milhões (só
as lentes). Uma lente desse tipo é uma
necessidade para nós, que precisamosolhar nossos alunos e acompanhar um
exercicio escrito quase ao mesmo tem-
po. No entanto, os políticos querem
auxílio-paletó, auxilio-dentista, auxí-
lio-não-sei-mais-o-que, dizendo ser ne-
cessidade do cargo que ocupam. Por
que não criam o auxílio-óculos para os
professores? Marlene da Silva Leal —
Rio de Janeiro.

Bancos
Noticiou o JB na edição de

(Negócios e Finanças) que o presidente
do Banco Central afirmou que "vai
adotar medidas radicais contra bancos
estaduais que voltarem a financiar
campanhas eleitorais, endurecendo a
fiscalização e ameaçando com novas
liquidações e demissões de seus funcio-
nários". Por que não pensa ele em
medidas judiciais e até processos cri-
minais contra diretores desses bancos,
em vez de penalizar apenas o patrimô-
nio que é da população dos estados e
de prejudicar, injustamente, os valoro-
sos e honrados servidores dos estabele-
cimentos? O Banco Central é o maior
responsável, em todos os tempos, pela
situação de dificuldades técnicas, ope-
racionais e administrativas dos ban-
cos, porque sempre cedeu a pressões
políticas de governadores e maus poli-
ticos. É chegado o momento de o pa-
triótico presidente Itamar resolver, de
vez, a situação anômala do sistema
financeiro oficial, nos campos federal e
estadual. Elton Paes Leme de Oliveira

São Paulo.

Humilhação
Fiquei indignado com as declara-

ções do sr. prefeito César Maia (JB de
Í/6) sobre as dificuldades de cumprir
suas obrigações familiares com o salá-
rio de CrS 115 milhões. E autorizou
rapidamente o repasse das despesas
referentes ao aluguel da residência ofi-
ciai aos cofres públicos. Isso é fácil,
não é sr. prefeito? Difícil é para nós,
pobres funcionários públicos munici-
pais, que temos que sobreviver com
nossos salários vergonhosamente
achatados por esta vergonhosa admi-
nistração que nos concede migalhas
mensais a título de reajuste e não defi-
ne uma política salarial digna. Como
vou explicar isto, sr. prefeito, ao meu
locador, ao colégio dos meus filhos, ao
supermercado? Tenho 45 anos, sou ar-
quiteto, trabalho duro, oito horas por
dia, e me sinto cada dia mais humilha-
do com o salário de CrS 21 milhões
que recebo. Dalton Junqueira Mattos

Rio de Janeiro.

Bicheiros
Vimos com bons olhos a extraor-

dinária matéria veiculada no dia 13,
página 25, nesse respeitável JORNAL
DO BRASIL, do qual orgulhamo-nos
de ser assinantes. Tratava-se de exem-
piar trabalho da jornalista Daniella
Scholl e cuidava-se de pesquisa reali-
zada pelo Ibope, trazendo á colação
pessoas havidas como "bicheiros" pela
Justiça do nosso estado. Como defen-
sores dos interesses do senhor Emil
Pinheiro, fomos honrados com a con-
sulta que nos formulou o operoso e
talentoso repórter/jornalista Roland
(...). Dia seguinte, ou seja, na data de
hoje (14/6), ao compulsarmos o JOR-
NAL DO BRASIL, tal qual o fazemos
diariamente, deparamo-nos com maté-
ria, intimamente ligada àquela, em
meio à qual vimos que ali foram inse-
ridas palavras e expressões, formando
frases e períodos, que jamais as pro-
nunciamos, tais como: "Murilo Peres,
que defende o bicheiro Emil Pinheiro,
disse, por sua vez, estar certo de que
seu cliente não tem qualquer envolvi-
mento com o tráfico de drogas. Ele,
entretanto, enfatizou que não pode ga-
rantir o mesmo para os outros bichei-
ros". (...) Jamais admitimos, mesmo
que por hipóteses, fosse o nosso cliente
ligado ao denominado jogo do bicho.
(...) Jamais teríamos induzido, dedu/i-
do, mesmo que por exclusão, pudes-
sem os demais processados estar liga-
dos a outra qualquer modalidade
delitiva, até para não nos afastarmos
das nossas linhas de princípios. (...)
Murilo Peres— Rio de Janeiro.

As cartas serão selecionadas para publicaçao
no todo ou em parte entre as que tiverem
assinatura, nome completo e legivel e endere-
ço que permita confirmação prévia.
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Os amigos do homem
RUI CASTRO *

O 
grande problema de nossos
governantes é que eles não

têm um bicho na residência oficial,
í Um bicho oficial, quero dizer. Um
" animal no antigo Palácio do Catete

ou no atual Palácio da Alvorada
: teria resolvido muitos problemas.

Além de dar um toque, digamos,
mais humano à administração, per-

; mitiria que, pela escolha do bicho
pelo governante, soubéssemos mais
sobre o dito governante durante a

' sua administração. Os analistas po-
líticos agradeceriam porque, não

, importa o animal, seu dono acaba
incorporando certos traços da sua
personalidade e reagindo como ele,
o animal, reagiria.

Os presidentes americanos são
impecáveis nesse departamento. Sai

> um presidente, entra outro, e um' bicho (geralmente um cachorro)
! adentra a Casa Branca com a nova

família e é entronizado sob grande
aparato. Talvez este seja um dos
artigos não escrito da Constituição
dos EUA: para tomar posse, o su-
jeito tem que levar um bicho a tira-
colo. No começo do ano, se você se
lembra, o mundo parou para acom-
panhar a posse de Socks, o gato de
Bill Clinton, no lugar de Millie, a
cadela de George Bush, nos jardins
da Casa Branca. Não faltou na' ocasião quem observasse o contras-

. te entre o olhar de Socks e o de
, Clinton — o de Socks, naturalmen-

te, muito mais esperto.
A saga dos mascotes da Casa

Branca nos reserva importantes li-
ções. O presidente James Buchanan,
por exemplo, que governou de 1856 a
1860. tinha um elefante. Quando o
elefante saía para dar uma voltinha
nos jardins, mobilizava um enorme
stqff de faxineiros, equipados com
pás e latões, para ir recolhendo os
despachos do bicho. Não admira que
Buchanan tenha perdido nas eleições
seguintes — para Abraham Lincoln.
O sucessor de Lincoln, por sua vez,
Andrew Johnson, mantinha uma fa-
mília de camundongos na Casa
Branca. O problema é que só ele via

esses camundongos. Seus assessores
suspeitavam de que esses camundon-
gos não existiam porque, no dia de
sua posse, Johnson mal conseguia
parar de pé para jurar a Constitui-
çào. E, para que ninguém tivesse dú-
vida de que estava ótimo, fez um
quatro.

Para se provar como a escolha
do bicho que o assessora pode in-
fluir no estilo do presidente, é só
tomar o caso de Teddy Roosevelt,
que governou no início do século.
Ele tinha um canguru na Casa
Branca. Na sua administração, os
EUA entraram em várias guerras e
anexaram o Havaí, Cuba, Porto
Rico, as Filipinas e o Canal do
Panamá. Esse ímpeto guerreiro de
Teddy Roosevelt talvez se explicas-
se pelo seu temperamento expan-
sionista, mas quem sabe ele não
estava apenas precisando de mais
espaço para o seu canguru?

Nossos presidentes preferem go-

vernar sozinhos, e é unia pena. Só
fazem lambança. De Getúlio Vargas
para cá4 o único presidente de quem
se soubre que era chegado a um
animal foi o inesquecível general
João Batista Figueiredo. O qual gos-
tava de cavalos. (Um de seus anteces-
sores, o general Costa e Silva, tam-
bém, mas só para apostar.) Os
historiadores do futuro, se forem es-
pertos, não desprezarão esse dado se
quiserem explicar melhor o estilo ru-
de e quase eqüino de Figueiredo.
Tivesse ele um chiquê por peixes ou
periquitos, e jamais teria conseguido
levar adiante a abertura.

Nossos presidentes não gostam de
bichos, mas, por algum motivo, du-
rante a sua temporada no trono, não
abrem mão de um amigo ou auxiliar
cuja fidelidade e dedicação salivam
mais que as de qualquer mascote.
Getúlio era um. De 1951 a 1954,
quando foi presidente constitucional,
vivia para cima e para baixo com seu
guarda-costas, ajudante-de-ordens e
ministro do Mar de Lama, Gregório
Fortunato, vulgo O Anjo Negro. A
própria dona Darcy Vargas, para
chegar a Getúlio, tinha de despachar
antes com Gregório. E ela era a pri-
meira-dama. Aliás, se pudesse adivi-
nhar que Getúlio ia dar aquele tiro
no peito. Gregório teria se enfiado no
pijama do presidente quando este pu-
xou o gatilho.

Bem, Juscelino tinha o marechal
Lott, seu ministro da Guerra. Jânio
Quadros teve o Zé Aparecido, seu
secretário. João Goulart tinha

Darcy Ribeiro — e, se você conhece
o Darcy de hoje, pode imaginar o
que significava alguém ter como
seu chefe da Casa Civil em 1964 o
jovem Darcy. Os marechais Castello
Branco e Costa e Silva tinham um
ministro da Justiça, Carlos Medei-
ros Silva, que era pau-para-toda-o-
bra em atos institucionais e consti-
tuiçòes a martelo. É dele a
Constituição de 1967. que o Con-
gresso, docemente constrangido,
foi obrigado a promulgar. Quando
ela saiu, Nelson Rodrigues ouviu
na rua um camelô gritando: "Saiu a
Nova Prostituição do Brasil!" Só
depois se deu conta de que tinha
sido vitima de um engano auditivo.
O fulano estava apregoando a nova
Constituição. Mas dava na mesma.

O general Geisel tinha o gene-
ral Golbery. E Figueiredo, além
dos cavalos, tinha seu ministro do
Exército, o general Walter Pires.
A qualquer movimento suspeito,
Figueiredo ameaçava: "Olha 

que
eu chamo o Pires!" O presidente
Sarney tinha o advogado Saulo
Ramos, o único brasileiro vivo
que leu Marimbondos de Jogo. E
Collor tinha, naturalmente, você
sabe quem.

E sempre muito arriscado. O es-
trago que um amigo pode fazer,
até sem querer, não se compara à
companhia de um querido irracio-
nal. Veja o presidente ILunar. Ele
tem o Hargreaves.

Jornalista e autor de O poder do mju humor

¦ DUAS VERSÕES DO PLANO F. H. C.

No rumo certo

ROBERTO FREIRE *

A 
simples constatação de re-
percussão positiva das me-

didas econômicas anunciadas se-
gunda-feira pelo ministro da
Fazenda, senador Fernando Hen-
rique Cardoso, demonstra o acer-
to do governo em buscar o ajuste
necessário ao setor público para
combater a inflação e prosseguir
em busca da retomada do cresci-
mento.

As medidas anunciadas pelo
governo federal, dentre elas os
cortes nos gastos da União e a
cobrança das dívidas dos estados
e municípios, além de tecnicamen-
te consistentes, têm nítido caráter
político. Elas exigem uma defini-
çào das forças políticas e sociais e
um novo consenso na sociedade
em relação ao combate à crise
eeonòmico-social e á inflação.
Exigem, também, uma definição
clara dos partidos políticos e de
suas bancadas no Congresso em
relação à política do governo.

Ao contrário do que vem sen-
do apregoado por opositores à
direita e à esquerda, não houve
uma mudança de eixo no caminho
da retomada do crescimento coni
uma distribuição mais justa da
renda. O chamado "Plano Verda-
de" não é a capitulação diante das
propostas de inspiração neolibe-
ral que pregam o "Estado Mini-
mo" e o "livre 

jogo do mercado"
como remédios para a crise. En-
ganam-se uns e outros.

O ajuste nas contas da União,
combatendo a sangria dos recur-
sos públicos, restabelece a autori-
dade do governo junto aos esta-

PAl1L SINGFR '

O 
pronunciamento do Ministro
Fernando Henrique preencheu

plenamente às expectativas e as rea-
ções mais ou menos entusiásticas de
aprovação também foram as espera-
das. Lamento ser estraga-prazeres
ainda mais que sou amigo de Fernan-
do Henrique, mas não dá para aceitar
o diagnóstico de que "a economia bra-
sileira está sadia, mas o governo está
enfermo". Que economia sadia é esta
que apresenta a mais desigual reparti-
çào de renda do mundo, que tem
enormes índices de desemprego em
suas principais cidades e que há 12
anos deixou de se desenvolver?

O problema básico do plano é queele parte de um diagnóstico falso:. "...
a causa fundamental da doença infla-
cionária... é a desordem financeira e
administrativa do setor público" (subli-
nhado no original). A causa funda-
mental da inflação é a forma descoor-
denada e eonflitiva com que os
agentes econômicos (tanto privadoscomo públicos) reagem a ela, repro-
du/indo-a e no mais das vezes am-
pliando-a. A inflação é produzidadiuturnamente por todos os que II-
\am valores nominais — preços, tari-
fas, aluguéis, juros, salários ele... Ca-
da valor nominal é determinado porum conjunto de custos, que são ou-
tros tantos valores nominais. Na me-
dida em que alguns valores nominais
sobem, outros são obrigados a subir
em seguida, o que enseja a subida de
mais outros e assim por diante. Ei um

dos e municípios e ao setor
privado e resgata sua credibilida-
de ante a opinião pública. Esta é a
condição para a gestão eficiente
da economia e a reorganização da
ação administrativa do governo.
E a premissa para que as políticas
públicas possam ser restauradas,
eliminando ao mesmo tempo a
dispersão e os desperdícios de re-
cursos.

Isso não tem nada a ver com a
aceitação de mitos conservadores
que elegem a carga tributária, o
déficit público, os salários e a de-
manda como causas da inflação.
As medidas do governo, equili-
brando as contas públicas, de-
monstrarão que o combate à in-
fiação exige medidas adicionais,
de maneira a inverter os atuais
fluxos de transferência de renda
do setor público para o setor pri-
vado, dos salários para os lucros
exorbitantes dos oligopólios e do
setor financeiro.

As "torneiras" 
que levam à fa-

lência o Estado brasileiro são a
sonegação e a corrupção, os sub-
sídios e incentivos fiscais, os juros
da dívida pública interna, e as
transferências vinculadas de assis-
tência e previdência. Há que de-
bater sem preconceitos cada um
desses temas e buscar uma políti-
ca fiscal e tributária democrática e
duradoura, sob pena de não equa-
cionar os elementos que estrangu-
Iam a nossa economia. Mais: há
que reconhecer o caráter financei-
ro do déficit público brasileiro, a
ser desnudado com os cortes or-
çamentários e o pgamento das dí-
vidas dos estados e municípios.

Há também transferências pa-
ra o setor externo: além do serviço
da dívida, herança do período di-
tatorial, existe subfaturamento de
exportações e superfaturamento
das importações, dumping dos
países industrializados, pressões
comerciais e protecionismo e pre-
ços deprimidos de nossos produ-
tos de exportação. Precisamos es-
tancar essa transferência de renda
da economia nacional para o ex-
terior e inverter o seu fluxo, inclu-
sive atraindo grandes investimen-
tos do capital externo.

Uma sociedade que se preten-
da moderna e democrática exige a
formulação da política econômica
sem pacotes e tecnocratas ilumi-
nados. Esta é uma condição bási-
ca para a recuperação da credibi-
lidade da política econômica e de
seus gestores. Um Estado moder-
no e democratizado, eficiente, ágil,
e enxuto, além da atribuição in-
trinseca de formulador de política
econômica, não pode abdicar de
seu papel indutor do processo de
desenvolvimento, utilizando in-
clusive o poder que lhe dá o invés-
timento público.

A propósito, uma economia
moderna e democrática precisa
crescer. Não pela via da exporta-
ções e da agropecuária apenas,
que reproduz a lógica perversa
deste nosso crescimento excluden-
te e concentrador, mas o cresci-
mento que tenha por fonte a ex-
pansão do mercado interno e dos
setores urbanos: indústria, comér-
cio, intermediação financeira, ser-
viços, entre outros. O crescimento
econômico é condição para o

O 
plano 

não basta

processo convulsivo, em que os que
pagam os valores aumentados algu-
mas vezes reagem, o que leva a confli-
tos distributivos; é um processo quedeteriora o funcionamento dos mer-
cados (onde os compradoa^ não con-
seguem mais distinguir o caro do ba-
rato). E necessário um esforço de
imaginação para dizer que a econo-
mia brasileira está sadia.

Quanto à desordem financeira e
administrativa do setor público, ela 6
inegável, mas não é recente. Ela resul-
ta de muita safadeza, não há dúvida,
mas também de muito eontlito distri-
butivo pelas verbas do erário. Se há
muito roubo, privilégio e desperdício
no manejo do recurso público, não dá
para esquecer que a modesta qualida-de de vida da maioria pobre da popu-lação depende também de serviços pa-
gos pelo erário público. E nas regiões
menos desenvolvidas a atividade eco-
nòmica só se sustenta com subsídios
governamentais. O diabo é que quan-do se praticam cortes de gastos públi-cos nada garante que os inocentes não
paguem juntamente com os culpados.
O estado lastimável do ensino c saúde
públicos mostram que possivelmenteos inocentes pagam mais do que os
culpados.

Nestas condições, não dá para
aceitar a exigência de um acerto de
contas entre União e estados e muni-
cipios. obrigando os últimos a resga-
lar parle de suas dividas sem obter
novos créditos. Trata-se de tini acerto
interno ao poder público, portanto,
não vai reduzir de um centavo o deli-

cit do setor público. E a provisão de
serviços sociais está hoje mais do quenunca a cargo dos níveis regional e
local de governo. Em nome de queestá se exigindo a redução de gastosestaduais e municipais, a não ser do
preconceito de que tudo o que gover-nos sabem fazer é gastança para favo-
recer parentes, apaniguados e cliente-
Ias eleitorais? Deve haver gastançamesmo, a julgar pelas muitas denún-
cias que vêm a público; mas, certa-
mente há muito mais gasto social legí-
timo e indispensável, que está sendo
garroteado, a pretexto de acabar com
a gastança.

Fernando Henrique em seu discur-
so proclamou a necessidade de gastarmenos e gastar melhor. Discordo:
acho que e preciso gastar mais e me-
lhor. E fundamental eliminar o des-
perdido, o privilégio, a roubalheira —
mas duvido de que esta tarefa possaficar a cargo do ministro da Fazenda.
Ela terá que ser realizada pela práticada democracia, pela vigilância da im-
prensa, pela intervenção da polícia e
dos tribunais e aperfeiçoamento da
legislação, a ser logrado pelo voto etc.
etc. Mas enquanto esta limpeza de
nossa vida pública não se completa (o
impeachment de Collor foi seu início),
não dá para aceitar a recusa da classe
capitalista de pagar mais impostos,
sempre tendo por pretexto os famosos"ralos da República".

Quanto ao mais, nada a opor: é
importante combater a sonegação de
impostos, assim como a inadimplèn-
cia entre entidades do próprio setor
público: convém disciplinar os bancos

equacionamento e solução dos
nossos problemas sociais, sob pe-
na de continuarmos distribuindo
miséria.

Uma política econômica mo-
derna e democrática exige eficiên-
cia e eficácia, produtividade. Pre-
cisamos gastar menos insumo e
mão-de-obra por produto final.
Precisamos minimizar a via do
crescimento extensivo e optar pela
tecnologia de capital intensivo.
Queremos desenvolvimento cien-
tífico e tecnológico, microeletrô-
nica, informática, robótica, tele-
mática, química fina, mecânica de
precisão, biotecnologia e novos
materiais. É ai que o Estado deve
intervir, em parceria com a inicia-
tiva privada, com o capital nacio-
nal e estrangeiro.

As medidas do governo bus-
cam mais racionalidade e eficiên-
cia na gestão pública. São, ape-
nas, um modesto passo no
caminho da reforma democrática
do Estado e na definição de um
novo modelo de desenvolvimento.
Mas podem representar um passo
de milhões. Ele exige transparèn-
cia, seriedade e firmeza adminis-
trativas. Requer definição política
clara e conseqüente das forças po-
líticas que apoiam o governo.
Pressupõe amplo apoio da socie-
dade, inclusive dos agentes econô-
micos. Exatamente por não ser
isolado é um passo decisivo do
governo, no rumo certo.

' Deputado federal (PPS-PE), líder do go-
verno na Câmara dos Deputados, preslden-

te nacional do Partido Popular Socialista

estaduais e as estatais e não tenho
dúvida de que Fernando Henrique te-
rá amplo apoio da opinião pública no
enfrentamento de interesses escusos,
particulares ou corporativos. Agora
no que se refere ás privatizações, não
dá para aceitar a generalização de que
as estatais "de público só têm o nome
e o ônus para o Erário". Há estatais
bem administradas e em qualquer pais
do mundo há empresas produtivas
pertencentes ao Estado. Não tem sen-
tido propor a privatização de empre-
sas apenas porque são estatais. Em-
presas que exploram serviços que são
naturalmente monopólicos, como as
fornecedoras e distribuidoras de ener-
gia elétrica funcionam melhor nas
mãos do governo do que de capitais
privados.

Finalmente, é necessário reconhe-
cer que o processo inflacionário não1
se origina apenas no setor público e
nem pode ser dominado amputando-
se o gasto público. Os que afirmam o
contrário - e dominam por interio a
media - têm a obrigação de mostrar o
mecanismo pelo qual a eventual elimi-
nação do défiet público viria a mudar
o comportamento dos agentes econô-
micos, acima descrito. A única res-
posta ofercida atae agora é que as
expectativas dos agentes são condicio-
nadas pelo saneamento do setor pu-
blico e que se este se der os agentes
espontaneamente começarão a reajus-
tar menos os valores nominais .Uri -
dite se quiser.
' Professor do Departamento de Economia

da USP

VILLAS-BÔAS CORRÊA

Coincidência demais

•'v-

A 
complica-
da tranii-

taçào parla-
me n t a r da
regulamentação
do IMPF, com
o interesse e a
importância
multiplicados
com a presença
de Fernando Henrique Cardoso
— o ai Jesus! da temporada —
como primeiro ministro na Fa-
zenda, alçou o noticiário sobre as
votações na Câmara às culminân-
cias da manchete ou de título for-
te na primeira página dos princi-
pais jornais do país.

Não se trata de resgate mila-
groso da qualificação do Con-
gresso, reocupando o espaço no-
bre do espaço político, do qual
foi desalojado há mais de três
décadas.

Acontece apenas que o Con-
gresso está sendo bafejado por
uma das raras aragens que conse-
gue promovê-lo na pauta da im-
prensa, escalando a larga distân-
cia do seu esquecimento rotineiro
para a excepcionalidade de alguns
momentos de valorização.

No caso, o assunto catapultou
o Legislativo do seu buraco negro
para o brilho momentâneo da
atração. Pois dele depende o des-
tino do ministro Fernando Henri-
que e da operação de salvamento
do governo.

Registre-se, em respeito á ver-
dade, que o Congresso tem feito a
sua parte na engrenagem da ope-
ração política. Aprovou a emenda
constitucional criando o contro-
vertido imposto do cheque pio-
posto pelo governo como a emer-
gência desesperada para alívio do
sufoco da quebradeira. Agora, em
dois dias, a Câmara aprovou a
urgência para a aprovação da to-
que de caixa do projeto de regula-
mentação do 1PMF; ontem avan-
çou mais um passo, aprovando o
projeto, adiando a votação dos
destaques para a semana que vem,
que ninguém é de ferro.

Enquanto o governo precisar
dele para aprovar as proposições
para a implementação do plano
do FHC. o Congresso será notí-
cia. Daí por diante, a planície do
desdenhoso esquecimento.

Pois mesmo agora, no melhor
da festa, a atenção que a imprensa
vem dedicando ao Legislativo,
restrita ao percurso do 1PMF, re-
flete-se em matérias de excelente
tratamento jornalístico, mas que
não diferem da receita clássica do
texto da reportagem geral. Quase
não há deputados nos relatos so-
bre os conchavos e desacertos pa-
ra as votações. Nenhum registro
de discursos de lideranças do go-
verno ou da oposição: não há re-
ferência ao debate parlamentar.

Explico-me. Não estou fazen-
do qualquer reparo ã qualidade
da cobertura jornalística. Ano-
to. simplesmente, dado signifi-
cativo a interpretação de fia-
g rante que s ii r p r c e )u!.e ..
preocupante denúncia.

A ausência do repórter espe-
cializado no setor, familiarizado
com seu jargão, confirma o sabir
do: o Congresso não merece a
permanente cobertura de jornais.

Claro, os tempos são outros, o
espaço na imprensa é disputado
por um amplo e diversificado le-
que de assuntos. O encolhimento
do interesse pelo rotineiro traba-
lho parlamentar expulsou as se-
ções fixas dedicadas ao seu regis-
tro diário.

Isso não impede que dezenas
de jornalistas dêem plantão nos
quilométricos vazios dos palácios
da Câmara e do Senado, com suas
máquinas fotográficas, gravado-
res e câmeras de TV em riste e a
dose de bisbilhotice que é a marca
da profissão.

Mas isso é outra coisa. A to-
caia caça notas para colunas ou
para ligeiros registros. E só vai
render matérias destacadas quan-
do levanta escândalos, as lamen-
taveis reincidências nas mordo-
mias, nas vantagens duvidosas,
nos velhos cacoetes do empreguis-
mo e do neopotismo. Ou quando
escorrega para o pitoresco, o ane-
dótico, o bizarro, o ridículo.

Se há quem no Congresso se
preocupe com o seu desprestigio,
qualquer esforço para entender o
que ocorreu e tentar aplicar os
remendos possíveis deve partir do
reconhecimento de que o Con-
gresso não freqüenta o noticiário
simplesmente porque deixou de
ser notícia.

Portanto, para reverter o vexa-
minoso esvaziamento parlamen-
tar — arquivado o sonho de uma
volta aos velhos tempos - , o
ponto de partida deve ser a relbr-
mulação do esquema de funciona-
mento do Legislativo.

Congresso não é mais o shovv
do plenário. Exato. Mas, sem pie-
nário não há Congresso. E, sem a
realização de sessões em todos os
dias úteis é impossível estimular
jornais a remontar a cobertura
regular, com a exumação de se-
ções permanentes, ainda que re-
duzidas.

A malandragem oficializada de
quorum apenas em um, dois dias
por semana, corrói a imagem do
Legislativo, cobrindo-a com a ler-
rugem da vadiagem. Isso para li-
car apenas no preâmbulo de am-
pio plano de reabertura do canal
obstruído pelo entulho acumula-
do em anos de silêncio.

O circulo-vicioso precisa ser
rompido: sem cobertura da im-
prensa o Congresso não toma jei-
to; enquanto o Congresso não for
noticia não terá cobertura da im-
prensa.

Já são mais de 30 anos de deca-
dência, com alguns lampejos de
ilusória valorização. Trinta anos.
A queda tem seu marco. Come-
çou a despencar em 21 de abril de
1960. Por coincidência, com a
mudança para a nova capital
inaugurada.

Simples coincidência. Mas.
.L:o_nvi'!ib,in.ijj>,--í]üt-^-cTnricicleiicia
demais...
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Ação da ONU no Haiti 
Oiiiia levanta 

'muralha' 

em Viena

deixa Aristide confiante
Gigante comunista lidera luta contra

LOS ANGELES — O presidente
do Haiti, Jean-Bertrand Aristide,
afirmou ontem estar confiante de
que o embargo de petróleo e de
armas imposto pela ONU ao seu
país resultará na sua volta, depois
de 20 meses de exílio. Aristide, pri-
meiro presidente democraticamente
eleito do Haiti, foi deposto por um
golpe militar em setembro de 1991.

Aristide acredita que o embargo,
decidido na quarta-feira, levará à
renúncia dos líderes do golpe. Mas
ressaltou que não se deve esperar
nenhuma atitude até que as medi-
das punitivas decretadas pela ONU
sejam efetivamente postas em práti-

ca. A ONU deu uma semana para
que as atuais lideranças do país
devolvam o poder a Aristide. Só
depois disso é que o embargo será
imposto.

Falando à imprensa em Los An-
geles, o presidente do Haiti disse
que sua primeira medida será no-
mear um membro da comunidade
de negócios como primeiro-minis-
tro. Apesar de apontar essa comu-
nidade como financiadora do gol-
pe, Aristide afirmou que o retorno
á democracia é de seu próprio inte-
resse. "Os negócios só funcionam
com estabilidade política", disse.

As cachoeiras, os
mirantes e as
esculturas gigantes
das formações
rochosas da
Chapada dos

DICAS DE VIAGEM.

Mo: -' turn 
'

gagju !

Nas
bancas.

O Guia Viajar Bem e Barato traz mais de 30.000 dicas econômicas de
viagens para você curtir o Brasil com pouco dinheiro.

Pegue o seu e boa viagem.

~HUBL.EDITORIAL
" 

T® 
~r~* 

8

Light informatiza

atendimento na Barra

Desde 

o dia 17 de ju-
nho, com a inaugura-
ção da agência Bar-
raShopping, os
58.788 consumidores

cadastrados da Barra da Ti-
juca e Recreio dos Bandei-
rantes já dispõem de todos
os serviços habitualmente
prestados pelas mais mo-
dernas unidades comerciais
da Light.

A agência vinha funcio-
nando informalmente, por-
que suas instalações não
estavam concluídas. Agora,
com suas nove UAC's —
Unidades de Atendimento
ao Cliente — com mobiliário
e todo o material de serviço
completos, além de pessoal
treinado, ela se integra defi-
nitívamente à vida da im-
portante região a que passa
a servir.

A inaguração oficial foi
uma festa. Participaram au-
toridades e representantes
de todos os segmentos lo-
cais, o que atesta, como
destacou em seu discurso o
Presidente da Light, Mac
Dowell Leite de Castro, a
identificação da Companhia
com aquele que é um dos
mais diversificados núcleos
comunitários de nossa cida-
de."Estamos aqui", disse o
Presidente, "diante de uma
síntese perfeita dessa re-
gião. De fato, convivemos,
na Barra da Tijuca, no Re-
creio dos Bandeirantes e
em Jacarepaguá com o que
existe de mais representati-

vo na sociedade, na indús-
tria, no comércio, nas artes,
na cultura, e da mesma for-
ma, com igual peso e inten-
sidade, com uma parcela
considerável da população
mais carente de nossa cida-
de".

O Presidente acentuou
que esta convivência é mui-
to salutar, pois permite à
Light uma visão completa
do cotidiano do Rio, nas
suas mais variadas dimen-
sões. De acordo com essa
visão, ele acrescentou, é
que a Companhia treina o
seu pessoal, de modo a
adaptar seus quadros, no
caso das agências comer-
ciais, à diversificação de
perfis do público a que lhes
cabe servir.

Mac Dowell disse tam-
bém que, embora não exista
de parte da Light a intenção
de privilegiar quem quer
que seja, a região da Barra
da Tijuca está de fato rece-
bendo de parte da Compa-
nhia, tratamento compatível
com os níveis de suas ne-
cessidades de carga e de
serviços.

A moderna agência Bar-
raShopping, agora oficial-
mente entregue ao público e
a próxima entrada em ope-
ração da subestação Alvo-
rada com seu sistema de
distribuição de energia elé-
trica, segundo o Presidente,
se inserem neste quadro de
melhorias na prestação de
serviços em que a Light ca-
da vez mais está empenha-
da.

VIENA — A China está levan-
tando uma grande muralha na
Conferência Mundial da ONU
sobre Direitos Humanos na capi-
tal austríaca. O gigante asiático
lidera o grupo que se opõe aos
esforços dos governos e organiza-
çòes humanitárias do Ocidente
para impor à comunidade inter-
nacional o conceito da universali-
dade dos direitos humanos.

A primeira ofensiva diplomáti-
ca dos chineses foi um fracasso:
ao tentar barrar o Dalai Lama,
transformaram-no na presença
mais badalada. Mas conseguiram
limitar a participação das Organi-

zações Não-Governamentais na
preparação do documento final
desta segunda conferência da
ONU sobre o tema.

Para a China, os países 
"com

diferente grau de desenvolvi-
mento, ou com tradições e expe-
riência histórica distintas, têm
também uma concepção e uma
prática diferentes [desses direi-
tos]", segundo explicou o chefe
da delegação chinesa, Liu Hua-
qiu. Para os representantes das
ONGs, o argumento de Pequim
quer dizer apenas o seguinte: em
primeiro lugar vem o desenvol-
vimento econômico, ainda que

princípios universais

acompanhado de repressão; de-
pois. muito depois, vêm as ga-
rantias individuais — se vierem.

Graças a sua imensa influên-
cia, Pequim sempre consegue re-
novar, perante o governo ameri-
cano, o suiius comercial de nação
mais favorecida. Cuba, outro
país que está sempre na berlinda,
não se conforma com esse trata-
mento diferenciado. Sufocada, há
mais de 30 anos. por um implacá-
vel bloqueio comercial e econô-
mico dos Estados Unidos, a ilha
tem usado a conferência de Viena
para denunciar Washington por
aplicar critérios diferentes de di-

EUA 
podem 

apoiar divisão

da Bósnia em três Estados
WASHINGTON — O secretário

de Estado dos EUA. Warren
Christopher, indicou ontem que o
governo americano pode vir a
apoiar ;i divisão da Bósnia-Herze-
govina em três mini-Estados étni-
cos. Segundo ele. as negociações
em curso entre muçulmanos, sér-
vios e croatas configuram uma"situação em evolução". Por isso,
apesar de afirmar que os Estados
Unidos continuam a sustentar as
resoluções da ONU defendendo a
integridade territorial da ex-repú-
biica iugoslava, ressaltou que esta
é a "posição atual" do pais, po-
dendo. portanto, ser mudada.

Em outra declaração relativa
ao conflito dos Bálcãs, Cliristo-
pher afirmou, em entrevista pu-
bliçada no jornal USA Today,
que a Alemanha "tem uma res-
ponsabilidade particular" na

eclosão da guerra civil da Bós-
nia. ao reconhecer rapidamente
o país e persuadir os outros
membros da Comunidade Euro-
péia a fazerem o mesmo.

A proposta de dividir a Bós-
nia em três estados partiu dos
presidentes da Sérvia, Slobodun
Milosevic, e da Croácia, Franjo
Tudjman, durante uma reunião
na quarta-feira em Genebra, da
qual também participou o presi-
dente da Bósnia, o muçulmano
Alija Izetbegovic. Izetbegovic
rejeitou ontem o plano de paz
servo-croata. dizendo que ele
poderia levar a uma nova onda
de purificação cínica — expulsão
de comunidades inteiras de suas
cidades, prática bastante dilun-
dida no conflito bósnio.

O presidente da Croácia, Fran-

jo Tudjamn, negou em Zagreb
que o novo plano, em fase de
elaboração, vá sacramentar as
conquistas territoriais de sérvios e
croatas em prejuízo dos muçul-
manos. Segundo ele, os sérvios
deverão devolver parte dos terri-
tórios conquistados em 14 meses
de guerra civil. Mas não explicou
qual o critério a ser usado, já que
os sérvios têm se recusado a abrir
mão de seus ganhos.

Oito obervadores militares da
ONU chegaram ontem em Cio-
razde, último reduto muçulma-
no no leste da Bósnia. Os obser-
vadores relataram que a cidade
estava calma, mas muito des-
truída. Segundo a rádio de Sara-
jevo, 91 pessoas foram mortas
durante ataques sérvios na quar-
ta-feira. Um novo cessar-fogo
entra em vigor hoje no pais.

*> 
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de direitos humanos

rei tos humanos, conforme seus
interesses: um para Pequim, ou-
tro para Havana.

Em sua intervenção quarta-fei-
ra, o novo chanceler de Cuba,
Roberto Robayna, pediu mais
uma vez a suspensão do bloqueio,
que definiu como "a mais llagran-
te, maciça e sistemática violação
do direito à vida e á sobrevivência
do povo cubano."

Robayna foi mais longe, de-
nuneiando abusos de poder da
própria ONU. "Em nome dos
direitos humanos, desvirtua-se o
mandato de oruanismos da
ONU".

Ucrânia e

Rússia vão

dividir frota
MOSCOl!

— A Rússia V
e a Ucrânia
d e c i d i r a m
ontem divi-
dir a Frota
do Mar Ne-
gro, de 350
navios, para
resolver um
dos maiores
problemas kravchuk
entre as duas mais poderosas ex-
repúblicas soviéticas. O acordo
assinado pelos presidentes Boris
Yeltsin e Leonid Kravchuk prevê
a criação da Marinha da Ucrânia
e da Frota Russa do Mar Negro.
Se for aprovado pelos Parlamen-
tos. o que pode ser difícil porque
os dois presidentes enfrentam sé-
ria oposição, será aplicado de 1'
de setembro próximo até 1995.

Pelo acordo, a frota será divi-
dida meio a meio e o porto onde
llca seu quartel-general, Sevasto-
pol. na Criméia. será usado con-
juntamente. Num encontro em
lalta no ano passado, Yeltsin e
Kravchuk haviam decidido man-
ter o comando conjunto. A dispu-
ta ressurgiu no mês passado,
quando mais de 200 navios, cerca
de dois terços da frota, hastearam
a bandeira russa, irritando as au-
toridades ucranianas.

Os deputados nacionalistas
russos consideram a Frota do
Mar Negro totalmente russa. Pa-
ra eles qualquer concessão à
Ucrânia seria humilhante. Já o
Parlamento da Criméia. onde a
frota está baseada, protestou con-
tra a divisão, exigindo que seja
mantido o comando conjunto.

Em Kicv, os deputados da
Ucrânia aprovaram a realização
em 26 de setembro de um plebisci-
to sobre o presidente e o Parla-
mento. nos mesmos moldes da
consulta popular feita na Rússia
em 25 de abril. E uma das e\igên-
cias dos grevistas que paralisam o
pais há 11 dias. Anteontem, o pre-
sidente Kravchuk havia decretado
estado de emergência econômica.

Câmara dos

EUA aprova

ajuda externa

WASIIIN(iT()N - A Câmara
dos Representantes dos EUA
aprovou uma verba de USS 13
bilhões de ajuda externa que inclui
USS 2,5 bilhões para as repúblicas
da ex-União Soviética, parte do
pacote de USS 24 bilhões que as
sete nações mais ricas do mundo
vão dar para os ex-adversários do
falecido mundo comunista.

O pacote de ajuda continua a
ter o mesmo perfil dos tempos da
guerra fria. concedendo a maior
ajuda para Israel e Egito, antigos
aliados americanos no Oriente
Médio que recebiam esta ajuda
para contrapor-se â ajuda soviéti-
ca que era dada a países como
Siria e Líbia.

Israel receberá USS 3 bilhões
em ajuda econômica e militar e o
Egito USS 2.1 bilhões, uma cota
bem maior do que a reservada
para a Europa Oriental e para os
países bálticos: USS 400 milhões.
Uma proposta de setores conser-
vadores do Congresso de cortar a
ajuda à ex-União Soviética foi
derrotada por 289 votos a 140.
Duas outras propostas também
não passaram: o corte da ajuda de
USS 41 milhões â índia por des-
respeito aos direitos humanos e o
corte dos USS 55 milhos destina-
ilos ao Banco Mundial. >
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Segurando tuna anna da brinquedo, um garoto corre do tiroteio na sua rua, no centro de Sarajevo

Sarajevo — AP
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'Assassino 
atacadista' age em Londres

m Desconhecido » 1 1

promete seguir

matando gays
MARIO ANDRADA E SILVA
Correspondente

LONDRES 
— O roteiro

clássico dos filmes de as-
sassinatos em série é a nova rea-
lidade da polícia de Londres.
Um serial killcr. assassino ataca-
dista, reivindicou a morte de cin-
co homossexuais e avisou à poli-
cia inglesa por telefone, que
pretende 

"matar um homosse-
xual por semana" enquanto não
for preso. A polícia comunicou
anteontem a existência de um
assassino solto e fez ontem um
triplo apelo público. Orientou os
membros da comunidade ho-
mossexual a seguir uma série de
medidas preventivas, desestimu-
lou a mídia a continuar dando
destaque absoluto ao caso para
não incentivar o criminoso com
publicidade e pediu ao assassino
que sc entregue âs autoridades
competentes ou pelo menos ligue
para a polícia.

O cenário do filme Os par-
ceiros ila noite, com Al Pacino,
começou a ser reconstruído por
investigadores da Policia Me-
tropolitana. Como no filme,
as cinco vítimas eram membros

Peter IValker, Andrew Collicr

da comunidade gay mais radi-
cal, praticantes de sadomaso-
quismo. As vitimas foram es-
tranguladas em suas casas após
sessões de S&M. Como no fil-
me, a polícia de Londres vai
infiltrar investigadores no sub-
mundo gay do sadomasoquis-
mo buscando reconstituir a li-
gação entre as vítimas e o
assassino e assim capturá-lo.

O roteiro hollywoòdiano que
a polícia londrina vai seguir para
encontrar seu novo serial Killer
empresta também um pouco de
tecnologia do filme O silêncio
dos inocentes, com Jody Foster e
Anthony Hopkins. Policiais vão
estudar o perfil psicológico do
último atacadista a agir na co-
niunidade homossexual para
orientar seus agentes infiltrados.

Christopher Dunii: vitimas

Em 1986, Michael Lupo estran-
guiou quatro pessoas e tentou
matar outras duas vingando-se
por ter descoberto que era HIV
positivo. Ele cumpre quatro pe-
nas de prisão perpétua e vai ser-
vir de cobaia na captura de seu
sucessor. A primeira pista a poli-
cia já conseguiu. As cinco víti-
mas do novo assassino por ata-
cado eram HIV positivos.

Os cinco assassinatos da nova
série foram cometidos entre 8 de
março e 15 de junho deste ano.
Quatro das vítimas, Peter Wal-
ker, Christopher Dunn, Andrew
Colher e Emmanuel Spiteri fre-
qüentavam bares favoritos dos
praticantes de sadomasoquismo.
Apenas uma das vítimas. Perry
Bradley, não tinha um passado
homossexual conhecido.
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Miyazawa corre risco

de moção de censura

TÓQUIO —
primeiro-

ministro japo-
n ê s, K i i c h i
Miyazawa, en-
frentava on-
tem uma rebe-

i à o que
poderá acabar
com sua car-
reira política, Miyazawa
depois que os três principais par-
tidos da oposição apresentaram
ao presidente da Câmara Baixa
da Dieta (Parlamento) uma mo-
ção de censura contra o governo
por não cumprir suas repetidas
promessas de promulgar uma no-
va legislação para eliminar a cor-
rupção. A iniciativa da oposição,
minoritária na Câmara, não teria
maior gravidade para Miyazawa
não fosse pelo fato de, pela pri-
meira vez, 35 deputados dissiden-
tes do Partido Liberal Democrata
(PLD), no poder há 37 anos, deci-
d irem apoiar a moção de censura.

Até o começo da noite de on-

tem a moção ainda não fora vota-
da, resultado das manipulações
políticas do governo, que tem
maioria na Câmara Baixa (274
das 512 cadeiras), mas tudo indi-
cava que viesse a ser votada hoje,
já que domingo é o último dia do
período atual de sessões. Se isso
acontecer, restariam a Miyazawa-
duas opções: apresentar a demis-
são de seu governo ou dissolver a
Câmara convocando eleições ge-
rais antecipadas num prazo de 40
dias. Segundo observadores, Mi-
yazawa preferiria a segunda op-
ção.Um fator complicador é que
as nações do Grupo dos 7 (mais
industrializadas do mundo) têm
uma reunião de cúpula em Tó-
quio entre 7 e 9 de julho, não
sendo aconselhável realizar ciei-
ções neste período.

Ontem, os principais jornais
reclamaram novas eleições, criti-
cando Miyazawa por não pro-
rnulgar um projeto de lei de purifi-
cação da vida política, abalada
por escândalos de corrupção.

ONU lança ofensiva na Somália

¦ Operação para destruir quartel do general Aidid provoca morte de 70 pessoas ?

'Premier' 
da índia é

acusado de corrupção

NOVA D tu — O governo do
primeiro-ministro Narasimha
Rao está por um fio. Em meio ao
pior escândalo financeiro da his-
tória da índia — no qual é suspei-
to de ter recebido suborno de um
corretor da Bolsa de Valores —
ele nega a acusação e tenta resistir
ao clamor nacional e às pressões
da oposição para deixar o cargo.
Ontem seu partido, o do Congres-
so — com uma longa crônica de
envolvimento em casos de corrup-
ção — deu-lhe "total apoio para
continuar como premier e lutar
contra as forças que tentam assas-
sinar seu caráter".

O corretor Harshad Mehta, pi-
vò de um escândalo de US$ 1,2
bilhão, declarou quarta-feira que
esteve na casa do primeiro-minis-

tro em Nova Déli em 4 de novem-
bro de 1991 — poucos dias antes
de uma eleição suplementar em
que Rao obteria uma cadeira no
Parlamento — e lhe entregou uma
mala com 10 milhões de rúpias
(US$ 320 mil), a título de doação.
Um porta-voz governamental dis-
se ontem que nunca houve tal en-
contro.

Mehta disse que subornou Rao
porque precisava de apadrinha-
mento político. Segundo analis-
tas, a acusação é suficiente para
manchar a reputação do primei-
ro-ministro, um reformista de 71
anos que tem pela frente a tarefa
de mobilizar seu partido para as
eleições legislat;vas em quatro es-
tados no final do ano.

MOGADÍSCIO — As forças de paz da ONU na
Somália lançaram uma ofensiva final contra a facção
do general Mohammed Aidid com o objetivo de pren-
dê-lo. Pelo menos 70 pessoas morreram, incluindo sete
militares da ONU, e mais de 100 ficaram feridas.

Aidid continua foragido. As tropas deram uma
busca no hospital Digfer onde Aidid estaria se escon-
dendo com 150 seguranças mas ele não foi encontrado.
O enviado da ONU, Jonathan Howe, informou que
uma investigação confirmou as suspeitas de que Aidid
ordenara a morte numa emboscada de 23 boinas azuis
de nacionalidade paquistanesa dia 5 de junho. Howe
garantiu que o chefe guerrilheiro 

"receberá toda a
proteção da lei" para responder ao processo."É 

preciso deixar claro que Aidid é um dos chefes
guerrilheiros responsáveis pela morte por inanição de
350 mil somalianos. A ação da ONU pretende privar
Aidid de suas armas e dos instrumentos de propaganda
de que dispõe para continuar intimidando o povo
somaliano. É parte de um plano de longo prazo para
ajudar o povo faminto e inocente, restaurar a socieda-
de civil, acabar com a anarquia e permitir que os
somalianos escolham um novo governo democratica-
mente, " afirma uma declaração da ONU divulgada
em Nova Iorque.

Combate — O ataque de ontem foi o quarto
contra as forças de Aidid desde sexta-feira. Começou
ainda de noite, com o bombardeio por aviões america-
nos AC-130 do bairro onde fica o quartel-general de
Aidid, destruindo parcialmente a mansão dele. Ao
amanhecer, tropas italianas cercaram todo o bairro
enquanto soldados franceses, marroquinos e paquista-
neses faziam varredura casa a casa entrando em com-
bate com os homens de Aidid. Os guerrilheiros respon-
deram com fogo pesado de artilharia e as tropas da
ONU tiveram que pedir cobertura de helicópteros
americanos Cobra para destruir com mísseis os ca-
nhòes inimigos.

O comando militar da ONU informou que 14 sol-
dados marroquinos e cinco franceses ficaram feridos,
seis marroquinos e um paquistanês morreram.

No lado somaliano foram pelo menos 63 mortos e
123 feridos: o hospital Digfer informou 54 mortos e
104 feridos e o hospital Benadir informou nove mortos

e 19 feridos. A agência humanitária francesa Action
Internationale Contre La Faim informou que sua sede
foi atingida acidentalmente por dois mísseis lançados
pelos helicópteros americanos: um somaliano morreu e
outro ficou gravemente ferido.

Anarquia — A ofensiva da ONU provocou novos
protestos de civis desarmados que saíram às ruas de
Mogadíscio gritando 

"abaixo a América" e ameaçan-
do as tropas com um "vamos matar vocês." O coman-
do da ONU informou que a situação começa a ficar
crítica na capital e em outras partes do país devido á
suspensão da distribuição de alimentos por causa dos
combates. A maior parte dos funcionários das agências
humanitárias foi transferida para o Quênia por causa
do clima hostil contra estrangeiros.

Mogadíscio -
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Tropas e blindados da ONU assumiram o controle do á/limo reduto do general Aidid

Somalianos chegam a Santos
SÃO PAULO — Dois somalianos foram

detidos pela Polícia Federal em São paulo
após 37 dias de fuga desesperada de Moga-
díscio. Falando um inglês enrolado, Moses
Piter, 23 anos, nascido em Berbera, e Edd
Othuman, 20, da cidade de Busaaso, embar-
caram clandestinamente em um navio car-
gueiro no dia Io de maio e chegaram a
Santos, litoral paulista, no dia 7 de junho,
fugindo da guerra no seu país. Durante os
quatro primeiros dias, Moses e Othuman
permaneceram escondidos no navio, quan-
do foram descobertos pelo comandante.

Moses afirmou que desconhecia a nacio-
nalidade do navio. Segundo ele, o coman-
dante tentou agredi-los, mas acabou ofere-
cendo comida em troca de serviços gerais.
Eles seguiram até a Argentina pelo sul da
África numa viagem de 28 dias. Na versão
apresentada à polícia, os somalianos disse-
ram que desistiram de descer no porto ar-
gentino porque a água estava muito fria e
decidiram continuar a viagem até Santos,

quando, a 600 metros da costa, foram orien- J
tados a pular na água e nadar.

Em Santos, somente com a roupa do corpo >
e sem documentos, eles pediram comida e
esmola e passaram a primeira noite em uma
igreja. Segundo Moses, com dificuldades de
comunicação, os dois resolveram ir para o $
Rio de Janeiro onde tem um amigo que mora '<
em Copacabana com a ajuda da Unicef. Par-
tiram de Santos numa caminhada de 40 horas 5
até chegar a São Bernardo do Campo. Cansa- *
dos e sem saber o que lazer, entraram num $
escola de inglês.

A proprietário da escola ligou para a poli-
cia. Os dois foram trazidos para São Paulo e >
ficaram detidos pela Policia Federal. O sonho í
deles era seguir para o Canadá. Groenlândia í
ou Austrália. Do Brasil, só conheciam Pelé. $
Mas a lembrança da Somália, onde os dois
viviam separados da família pela guerra, é de í
tristeza. Eles se revoltam com a presença dos <i
EUA. a que culpam pela agravamento do s!
conflito. Até o inicio da noite de ontem, o juiz. í|
Fábio Pietro não decidira acatar pedido de jj
prisão preventiva leito pela Polícia Federal. . j|
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Gola biológica

sutnra e ajuda

á cicatrização' 
PORTO alegre — Uma nova

cola biológica para uso em cirur-
gias, feita com elementos do san-
gue humano associados a trombi-
na (fator coagulador) de boi, é a
grande atração da Jornada Sul-
Brasileira de Cirurgia Plástica,
que começa amanhã, em Grama-
do (RS). A novidade vem dos Es-
tados Unidos, onde o produto
vem sendo usasdo em cirurgias, e
será apresentada pelo cirurgião
plástico brasileiro Renato Saltz,
professor da Universidade de
Georgetown.

Segundo o cirurgião plástico
Ronildo Storck, um dos coorde-
nadores da jornada, a cola bioló-
gica é usada para substituir parte
da sutura externa das laceraçôes,
com efeito mais rápido e reduzin-
do o tempo da cirurgia.
Além das vantagens estéticas de
não deixar cicatrizes — risco que
se corre com as suturas —, a cola
biológica também leva a cicatriza-
çào mais rápida que a natural,
que demora de 48h a 72h para
fechar completamente o local.

A cola biológica de sangue hu-
mano e trombina é usada apenas
para complementar ou substituir
parte das suturas externas. Inter-
námente ainda é necessário o uso
dos tradicionais pontos. O produ-
to, no entanto, é diferente da cola
biológica feita com veneno de co-
bra e, até o momento, aplicada
por pesquisadores paulistas so-
mente em animais. Essa cola tam-
bém se compõe de proteínas do
sangue humano.

Veracruz

tem licenças

cassadas
O ministro do Meio Ambiente,

Coutinho Jorge, determinou on-
tem que a Procuradoria do Ibama
casse as licenças de desmatamento
na cidade de Eunápolis. no sul da
Bahia, concedidas à em pesa Vera-
cruz Florestal, do grupo Ode-
brecht. As entidades ecológicas
Greenpeace e SOS Mata Atlânti-
ca denunciaram que o desmata-
mento, para plantar eucalipto
destinado a um complexo indus-
trial de celulose a ser construído
na região, estava destruindo vege-
laçào nativa.

Coutinho Jorge visitou Euná-
polis quarta-feira e deu prazo de
15 dias à Diretoria de Controle e
Fiscalização do Ibama para apu-
rar a denúncia. A próxima visto-
ria da área contara com represen-
tantes das entidades ecológicas.

Padrão de vida de 
pacientes

de câncer 
pode 

melhorar 80%

¦ Pesquisador americano destaca o papel das interleucinas

Dinossauros também

viveram no Brasil

As tecnologias de ponta poderão
melhorar em até 80% a qualidade
de vida dos pacientes com câncer.
A previsão para os próximos dez
anos é de Ronald Bukowski, dire-
tor do Programa de Terapias de
Câncer da Fundação Clínica de
Cleveland, nos Estados Unidos,
que participou do Io Encontro In-
ternacional das Novas Técnicas no
Tratamento de Câncer e Aids, on-
tem, no Hotel Glória.

Bukowski destacou os fatores de
crescimento e as interleucinas —
substâncias naturais produzidas pe-
lo próprio corpo — como as princi-
pais armas terapêuticas desenvolvi-
das com técnicas de ADN
recombinante nos últimos cinco
anos. "Essas drogas já estão sendo
usadas^ nos Estados Unidos, Euro-
pa e Ásia, principalemnte para a
recuperação de pacientes que rece-
beram altas doses de quimiotera-
pia, como as pessoas com leucemia
que se submeteram a transplantes
de medula óssea", explicou.

A interleucina 2 é o mais novo
medicamento usado nos Estados
Unidos para tratar tumores renais.
A droga tem mostrado bons resul-
tados também no tratamento do
melanoma — o mais grave câncer
de pele. Segundo Daniel Tabak, di-
retor do Centro de Medula Óssea
do Instituto Nacional do Câncer, a
interleucina 2 estará disponível no
Brasil até o fim do ano, com o
nome de Proleukin.

Josemar Ferrari

SÃO PAULO - Há 80 milhões de
anos, aproximadamente, a cidade
de Marília, no oeste de São Paulo,
pode ter sido um dos lugares pre-
feridos pelos Titanossauros, di-
nossauros de oito metros de altu-
ra e 20 toneladas de peso. Esta
semana, o ex-bancário Willian
Roberto Nava, que há 15 anos
abandonou a profissão para estu-
dar e vasculhar o solo da região,
encontrou fó eis que ajudam a
comprovar que os animais que no
passado dominaram a Terra tam-
bém viveram em terras brasilei-
ras.

Na busca de algum sinal dos
Tiranossauros e depois de muito
escavar, Willian Roberto Nava
encontrou no solo de Marília par-
tes do fêmur, costela e osso da

bacia de um animal gigantesco."Foi uma grande e grata surpre-
sa", disse ele.

De acordo com geólogos, que
correram a Marília para fotogra-
far e estudar os fósseis, é pratica-
mente certo que a região foi um
grande vale, abrigando um grande
lago, e que nele viveu uma das
maiores concentrações de Tita-
nossauros do planeta. "A 

passa-
gem dos dinossauros por aqui
realmente aconteceu", atestou o
cientista José Martin, mais um
que já está em Marília. Segundo
os cientistas, os Titanossauros se
alimentavam de vegetais, viviam
em bandos e somente perto de
rios e lagos.

Extinção por meteoritos

Ronald Bukowski acredita no poder das amias terapêuticas do corpo

Tabak considera essa interleuci-
na como o principal agente estimu-
lante do sistema imunológico. "A

interleucina 2 aumenta a velocidade
da proliferação dos glóbulos bran-
cos e, portanto, de recuperação do
sistema de defesa do organismo",
comenta o cancerologista do INCa.
Além disso, ele diz que já existem
experiências em que o gene da in-

terleucina é injetado na célula tu-
moral, para sua eliminação.

Bukowski ressaltou que a gama
de possíveis usos das novas drogas
feitas com ADN recombinante é
muito extensa. Segundo ele, à medi-
da que as pesquisas foram avança»-
do e que os cientistas saibam maio-
res detalhes sobre seus benefícios, o
leque de aplicações desses medica-
mentos aumentará.

WASHINGTON — A extinção
dos dinossauros continua provo-
cando debates entre os cientistas.
Uma nova teoria diz que essas
criaturas foram dizimadas por
uma chuva de meteoritos liberada
de um asteróide que caiu no
Oceano Pacifico há 65 milhões de
anos.

O geofísico Eric Robin e seus
colegas do Centro de Baixa Ra-
dioatividade, da França, afirmam
que fragmentos de asteróide fo-
ram encontrados em sedimentos
marinhos retirados da costa do
Japão.

Uma cratera encontrada na
costa do México mostra que um
asteróide atingiu essa região há 65
milhões de anos. Mas os fragmen-

tos do Japão seriam de outro aste-
róide, que caiu no Pacífico.

O material estudado é mais fi-
no do que areia, mas está cheio de
partículas de iridio e espinélio,
substâncias encontradas em me-
teoritos. Em artigo publicado na
revista Nature. o cientista francês
diz que esse material não deve ter
vindo da explosão na península de
lucatã.

O estudo sugere que o material
foi produzido pelo impacto de um
asteróide de 1,6 quilômetro de
largura na região do Oceano Paci-
fico. Se ele estiver certo, então a
destruição dos dinossauros foi
provocada por uma chuva de as-
teróides que bombardeou simul-
taneamente o Golfo do México e
o Oceano Pacifico.

Ecologistas acusam sem-terra

e índio de devastarem reserva

Endeavour sobe 
para

salvar satélite Eureca

PORTO ALEGRE — índios e CO-
lonos sem-terra estão sendo acusa-
dos por ecologistas gaúchos de des-
truírem o meio ambiente e
devastarem reservas florestais no
estado. O problema mais grave
ocorre nos 14.498 mil hectares do
Parque Florestal de Nonoai, inva-
dido pelos caincangues em feverei-
ro de 1992 e que. segundo denúncia
do biólogo João Paulo Steigleder,
estão devastando o ecossistema ca-
racteristico da mata de araucária e
da floresta subtropical.

Diretor do Departamento de
Recursos Naturais Renováveis da
secretaria da Agricultura, Steigle-
der destaca que naquele parque há
uma variada fauna (leão-baio, ja-
guatirica. veado mateiro, anta, lon-
tra, tatus e uma serie de espécies
ameaçadas de extinção) e várias es-

pécies florestais nativas, como o pi-
nheiro brasileiro, erva-mate, cedro,
louro, cabreúva e louro, entre ou-
tras.

O biólogo disse ainda que os
índios estão vendendo madeira de
espécies nativas a madeireiras e
também a fauna que caçam em tro-
ca de carne de boi ou de cachaça.
Os índios também permitem a ex-
ploração do Parque Florestal inva-
dido para a extração de madeira e
de pedras semipreciosas.

Fazenda Annoni — O pro-
blema do Parque Florestal está sen-
do debatido pela Comissão de
Meio Ambiente da Assembléia Le-
gislativa. O procurador da Repú-
blica Domingos Sávio da Silveira
informou a existência de dois pro-
cessos tramitando na Justiça Fede-
ral. Um busca resgatar os 35 mil

hectares que em 1911 foram demar-
cados como área indígena e outra
ação tenta uma solução sobre o
arrendamento de terras da reserva,
feita pelos índios em favor do atual
prefeito de Notioai, que possui uma
fazenda dentro da reserva.

Além dos indios, os sem-terra
são acusados de devastar mais da
metade dos dois mil hectares da
área de proteção ambiental da Fa-
zenda Annoni, local onde há cente-
nas de famílias assentadas, no mu-
nicípio de Sarandi. Segundo
denúncia da Associação Sarandien-
se de Proteção Ao Ambiente Natu-
ral. os sem-terra estão derrubando
dezenas de árvores para usar o lo-
cal, no futuro, para assentamento
de famílias de colonos. O superin-
tendente estadual adjunto do lucra,
Alcione Burin, confirmou a ação
predatória dos colonos.

CA 130 CANAVERAL, EUA —
Começou a contagem regressiva
para o lançamento da espaçonave
Endeavour no próximo domingo.
O lançamento está programado
para 7h27 da manhã no Centro
Espacial Kennedy, na Flórida. A
nave leva uma tripulação de seis
astronautas, quatro homens e
duas mulheres para uma missão
de sete dias na órbita da Terra. A
equipe fará experiências para o
cultivo de cristais usados na in-
dústria farmacêutica e eletrônica.
A Endeavour também deve reco-
lher o satélite europeu Eureca,
que há meses flutua no espaço.

O ponto alto da missão será
uma caminhada no espaço dos
astronautas David Low e Jeff
Wisoff. Eles devem treinar as
manobras que serão necessárias
para o conserto do telescópio

espacial Hubble, em dezembro.
No passeio espacial também se-
rão testados procedimentos para
a futura montagem da estação
espacial americana.

No compartimento de carga
da Endeavour será levado o mó-
dulo Spacehab, construído pela
iniciativa privada para aumentar
a capacidade comercial das na-
ves. No Spacehab as indústrias
poderão enviar equipamentos
para fazer testes industriais no
espaço. A ausência de gravidade
facilita a produção de novas li-
gas metálicas e cristais ultrapu-
ros, usados em computadores e
na produção de remédios.

Será o quarto vôo da Endea-
vour e o 56° do programa de óni-
bus espaciais americanos. Os as-
tronautas chegaram ontem ao
centro espacial.

Grid deJbrgada.
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PR0GRAMA

Fernanda Torres

na Yilla-Lobos
0 instigante teatro de Gerald

Thomas chega à cidade. A peça 0
Império das Meias Verdades fica em
cartaz até domingo, sempre às 21 h,
na Sala Villa-Lobos do Teatro Na-
cional. No elenco, estão a atriz Fer-
nanda Torres e os atores Luiz Da-
maceno e Edilson Botelho. Os
ingressos custam CrS 500 mil (intei-
ra) e CrS 250 mil (meia).

CINEMA

CEB corta energia de empresas

públicas que 
não 

pagam 
contas

Mostra do Cinema Cubano — Cine
Brasília — 106/107 Sul (Fone: 244-1660)
às 16h, 18h e 22h. Clandestinos.
Retrato de um Assassino — Cultura
Inglesa —708/709 Sul (Fone: 244-5650).
De segunda a sexta-feira, às 16h, 18h,
20h e 22h.
Tortura Silenciosa - Cine Park 2 (Fo-
ne: 234-3336) às 15h30, 17h20, 19h10 e
21h. Suspense (12 anos).
Proposta Indecente - Cine Park 1 (Fo-
ne: 234-3336) às 15h, 17h10, 19h20 e
21h30. Drama (14 anos).
Indochina — Cine Park 3 (Fone: 234-
3336) às 15h30, 18h15, 21h. Drama (12
anos).
A Fortaleza — Cine Park 4 (Fone:
234-3336) às 16h30, 18h10, 19h50 e
21h30. Ação (12 anos)
A Assassina — Cine Park 5, às 15h,
17h, 19h, 21 h. Policial (12 anos).
Herói Por Acidente — Cine Park 7
(Fone: 234-3336) às 16h40, 18h50 e
21 h. Comédia.
Feitiço do Tempo - Cine Park 6 (Fone:
234-3336) às 15h30, 17h30, 19h30,
21h30. Comédia.
Perfume de Mulher — Cine Park 8
(Fone: 234-3336) às 15h40, 18h20 e
21 h. Drama.
Linda, Louca e Perigosa — Karim —
110/111 Sul (fone: 225-1233), às 15h.
17h 19h e 21h. (14 anos).
A Assassina — Cine Atlántida. no
Setor de Diversões Sul (Fone: 224-
1968), às 15h, 17h, 19h, e 21h. Policial
(12 anos).

A Companhia Energética de
Brasília (CEB) está com um déficit
superior a Cr$ 30 bilhões em suas
contas devido à inadimplência de
vários órgãos do governo que não
pagam suas contas de luz.

Quinze instituições públicas de-
vem dinheiro à Companhia, o que
levou o presidente José Geraldo
Maciel a tomar uma medida inédi-
ta: mandou cortar a luz de três
órgãos do governo federal na ma-
drugada de terça para quarta-feira.

A resposta veio rapidamente.
Depois de alguns de seus departa-
mentos permanecerem 24 horas no
escuro, todas as instituições decidi-
ram negociar seus débitos, que de-
vem ser sanados até o final da pró-
xima semana. O blecaute
temporário pegou de surpresa os
moradores dos edifícios das super-

O Foi aberta ontem pela primei-
ra-dama, dona Weslian Roriz, a
33a Festa dos Estados, realizada
no Pavilhão de Ferias e Exposi-
ções do Parque da Cidade, que
deverá receber até o próximo do-
mingo milhares de visitantes. Na
solenidade de abertura estavam
presentes várias primeiras-da-
mas, entre elas a de São Paulo,
Ilka Fleury, e do Espirito Santo,
Valdicéia Azeredo. O presidente
Itamar Franco foi representado
pelo secretário da presidência da
República, Mauro Durante. O
JORNAL DO BRASIL está par-
ticipando da festa com um estande
para vende de assinatura. Funcioná-
rios da empresa Mídia, responsável

pela circulação do JB na capital,
estarão á disposição do público.

quadras norte 102, 103 e 303, admi-
nistrados pelo Ministério do Exér-
cito. O mesmo aconteceu com os
funcionários do anexo do Itamara-
ti, chamado de Bolo de Noiva, e do
gabinete do Hospital Universitário.

Entre os maiores devedores es-
tão os órgãos do governo federal
como o Itamarati, os Ministérios
do Transporte, das Comunicações,
da Indústria e Comércio, a Secreta-
ria de Administração Federal e a
Polícia Federal, além do Hospital
Universitário, que pertence à Uni-
versidade de Brasília (UnB). O Ita-
marati tem contas vencidas há oito
meses e que ainda não tinham sido
pagas, totalizando uma dívida de
CrS 5,2 bilhões.

A Polícia Federal deve CrS 3,2
bilhões e o Hospital Universitário,
CrS 9 bilhões.

Ao contrário do que faz com os
demais consumidores, a CEB dei-
xou de ser condescendente com as
dívidas dos órgãos governamentais
depois que o governo federal exigiu
que as empresas distribuidoras de
energia pagassem em dia a energia
que compram das fornecedoras —

95% da energia consumida no DF è
fornecida pelas centrais elétricas de
Itaipu e Furnas.

"A inadimplência dos órgãos
públicos é histórica", afirma José
Geraldo ao garantir que recorrerá
novamente ao corte de luz caso as
instituições voltem a atrasar o pa-
gamento das contas.

"Demos o primeiro susto e, se
for necessário, vamos suspender de
fato o fornecimento de energia",
avisa.

Gilberto Alves
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As tiradas de Betinho

Depois 
de ter participado por uma hora e 40 minutos, em pleno

mormaço do meio-dia, do ato de lançamento de mais um
comitê contra a fome no movimentado Setor Comercial Sul, Betinho
entrou num restaurante self-service para matar sua própria fome.

Betinho estava extremamente bem-humorado, contando piadas e
bebendo sua clássica cervejinha. Demonstrou também todo seu amor
e gratidão por Brasília, para onde tem vindo cada vez mais freqüente-
mente.

"Falta somente uma sede para o Comitê Nacional contra a Fome",
reivindicou.

Betinho interrompeu o almoço por duas ocasiões — para dar uma
entrevista por telefone celular à Rádio 93 FM e para ler um bilhete de
amor e solidariedade que lhe foi enviado por uma fã. E confidenciou:
"Esta cidade é demais. Qualquer dia vão propor a mudança da capital
para outro lugar, tal o nível de politização da população brasiliense."

Magérrimo, nadando dentro de um terno marrom, olhar vivíssimo
cor de esperança, andar leve, quase flutuante mas firme, Betinho _é
hoje o símbolo da consciência brasileira. Durante o almoço, teve três
tiradas de mestre:

— É necessário criar um onda de comitês contra a fome em todo
o país. Em Brasília, disse, "ao invés de ficar olhando para o Planalto,
vamos olhar a planície".

— Os comitês vão quebrar o frio da indiferença, criando um
clima de solidariedade que, segundo ele, "é o fantástico sentido da
vida".

— Betinho disse que ainda está estudando o Plano do ministro
Fernando Henrique Cardoso: "Os 

planos econômicos no Brasil são
como caleidoscópios. São lançados e depois vão tomando formas
diferentes."

Caminhada

Quarta-feira da próxima se-
mana o Movimento pela Ética
na Política planejou uma cami-
nhada semelhante à que foi fei-
ta na época do impeachment. O
trajeto será o mesmo: da sede
da OAB, na L2 Sul até o Con-
gresso Nacional. A idéia do
MEP é que cada empresa, ór-
gão público, escola e associa-
ção de bairro crie um comitê.
A caminhada deverá ser trans-
mitida ao vivo, via Embratel,
para outros estados.

Orquestra
O Dia da Música será come-

morado na cidade através da
Embaixada da França, que
trará a Orquestra Francesa de
Contrabaixos, composta de
seis músicos, para apresenta-
ção em uma série em cidades
brasileiras.

Em Brasília a orquestra se
apresenta na sala Martins Pen-
na do Teatro Nacional na pró-
xima segunda-feira, às 21 h.

Brasília na TV
O agitador esotérico Heitor

de Andrade apresentou à Rede
Manchete de Televisão um
projeto de um programa cha-
mado Brasil-Brasília, cujo ob-
jetivo 

"é resgatar a imagem de
Brasília como capital de todos
os brasileiros, patrimônio cul-
tural da humanidade", pois a
opinião pública brasileira pa-
rece não distinguir ainda as de-
cisões dos poderes da Repúbli-
ca com a vida da capital.

Presidente do PDT
O deputado distrital Cláu-

dio Monteiro é o novo presi-
dente do PDT em Brasília. Foi
escolhida também a Executiva
Distrital do partido na capital,
que é formado pelos advoga-
dos José Machado de Freitas e
Antônio Luiz Neiva Moreira;
os jornalistas Leite Filho e Ri-
cardo Pires, o arquiteto Eustá-
quio dos Santos e o represen-
tante do governo do Rio de
Janeiro no DF, Georges Mi-
cliel Sobrinho.

Fino jazz
Os amantes do jazz podem

curtir o Trio de Haroldo Mauro
Júnior, nesta sexta-leira, no
Cult Café, na 203 Sul. O trio,
formado o ano passado, é for-
mado pelo baterista Paul
Clark, diplomata da embaixa-
da dos Estados Unidos e
amante da bossa-nova, o bai-
xista Mena e Haroldo Mauro
Júnior que tocou profissional-
mente durante 19 anos cm No-
va York.

Cegueira e AIDS
Trinta por cento dos doen-

tes com Aids morrem cegos.
Esta dramática estatística será
um dos destaques do debate
entre os 22 médicos e professo-
res que participam da Primeira
Jornada de A tualização em Of-
talmologia do Centro de Estu-
dos do Hospital de Base, que
terá inicio hoje, a partir das
19h30, e prossegue até domin-
go no auditório do Hospital.

Bloco na Esplanada

O cantor e compositor Ser-
gio Sampaio (foto), autor da
histórica música Bloco na Rua,
que fez muito sucesso durante
a barra pesada dos anos 70,
está fazendo uma temporada
em Brasília e hoje se apresenta
no Gate's Pub, na 403 Sul. Sér-
gio Sampaio, que não grava há
dez anos, está com material
inédito para 

"gravar um álbum
duplo". Recentemente, enviou
uma fita com sete novas can-
ções para o cantor João Bosco.
"Ele ficou encantado com as
novas composições. Depois de
botar meu bloco na Esplanada,
vou para o Rio batalhar a gra-
vação do novo disco", avisou.

PELA CAPITAL

A deputada distrital
Rose Mary Miranda,
do PP, leu ontem no
plenário da Câmara
Legislativa carta en-
viaaa ao presidente do
partiçio, o ex-governa-
dor Álvaro Dias, onde
manifesta sua contra-
riedade com a atual
postura do PP em rela-
ção ao governo Itamar
Franco. "Esse apoio
não pode ser automá-
tico", disse.

A despedida do mi-
nistro Sidney Sanches
da presidência do Su-
premo Tribunal Fede-
ral, será com uma sucu-
lenta feijoada amanhã
no Carlton Hotel. A
festa está sendo organi-
zada pelos funcionários
do seu gabinete.

O vídeo Brasil:
Além do Cidadão Kanc
está fazendo carreira
em Brasília. Já foi exi-
bido na UnB e no au-
ditório da agência Pia-
nalto da Caixa
Econômica Federal,
SBS. O promoção do
vídeo que conta a his-
tória da TV Globo é
do Sindicato dos Ban-
cários do DF.

A secretária de Edu-
cação, Eurides Brito,
recebeu ontem a dele-
gação brasiliense que
vai participar dos Jo-
gos Mundiais Atlético
Estudantis nos Estados
Unidos.

Seis engenheiros se-
rão agraciados na ma-
nhã de hoje com as
medalhas Mérito Rn-

diviàrio durante as co-
memorações do 33"
aniversário do DER/
DF.

A Fundação Hospi-
talar do DF começa a
receber hoje, após às
15h, no terceiro andar
do Venâncio 2.000. as
propostas das firmas
interessadas em fazer a
cobrança do Seguro
Obrigatório de Danos
Pessoas, causados por
automóveis.

O deputado dislri-
tal Carlos Alberto, do
PPS, está convocando
todos os integrantes
do partido para uma
reunião amanhã, onde
apresentará uni docu-
mento sobre a situação
política do DF. Sucos
são á vista.
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Quatro das seis menores contaram aos pais que quenamfwar ncas irabafhando na pousada em Salvador
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falou, na praea^arauma plateia atenta e participativa

JORGE VASCONCELLOS
A pousada Lagoa Praia, de Sal-

vador (BA), está sendo investigada
pela Polícia Civil do DF, por sus-
peitas de envolvimento no caso das
seis menores que na quarta-feira da
semana passada foram levadas da
Vila Paranoá, perto de Brasília, pa-
ra a cidade de Barreiras, próximo à
fronteira entre Goiás e Bahia.

t / Foi o proprietário da pousada,
Ènoque Lopes de Almeida, quem
reservou um quarto para as me-
nòres, depois de conversar por te-
lefone com uma delas, K.M.S, de
14 anos. A polícia quer saber ago-
ra quem, em Brasília, organizou a
à fuga.

Depois de serem impedidas por
um delegado de Barreiras de seguir
viagem para Salvador, sábado pas-
sado, as menores tiveram de voltar
a Brasília em companhia das mães,
que fretaram uma Kombi na Vila
Paranoá, uma das mais pobres ci-
dades satélites do DF.

O grupo chegou na noite de an-
teontem e ainda hoje deve para
prestar depoimento na Delegacia
da Criança e do Adolescentes
(DCA). Para o diretor-geral da Po-
lícia Civil, Eurípedes Barbosa, o ca-
so reúne todas as características de
tráfico de menores, uma prática
que até pouco tempo se restringia
aos estados do Norte e Nordeste.

Ontem à tarde, quatro delas
contaram alguns detalhes sobre a
viagem. K.M.S., com quem a mãe
encontrou um papel contendo o te-
lefone da pousada, afirmou ter con-
seguido o número através da telefo-
nista. Disse ainda que ligou para a
pousada e conversou longamente
com Enoque. "Ele 

prometeu um
emprego bom na pousada e pediu
que eu ligasse para ele assim que
chegasse a Salvador. Pegamos ca-
rona num caminhão e viajamos
porque o Enoque nos prometeu
uma vida melhor e o meu sonho é
ficar muito rica", contou a menor.

Conversa — Enoque de Al-
meida confirmou a conversa com
K.M.S. e disse que em momento
algum tomou conhecimento da ida-
de das menores, entre 12 e 14 anos.

. "Lembro 
que recebi a primeira

ligação dela há dois meses c reservei
um quarto para quatro moças, sem
saber que eram menores. A segun-
da ligação ocorreu no sábado. Era
a mesma pessoa, que se identificou
como Morena. Não tenho qualquer
envolvimento com tráfico de meno-
res, minha pousada é muito bem
conceituada aqui em Salvador", ex-
plicou Enoque.

Quatro das seis menores con taram aos pais que queriam ficar ricas trabalhando na pousada em Salvador

Luta contra a fome, 
pela 

vida

¦ Betinho faz

palestra no

Setor Comercial

O 
sociólogo Herbert de Sou-
za, o Betinho, coordenador

do movimento Ação da Cidada-
nia contra a Fome, a Miséria e
pela Vida veio ver de perto a pro-
liferação de comitês contra a fo-
me. Ontem, ao meio-dia, no Setor
Comercial Sul, ele lançou oficial-
mente o terceiro comitê do Plano
Piloto, criado pelo Sindicato dos
Bancários.

Em plena praça central do
Setor Comercial Sul, cercado por
cerca de 200 pessoas, Betinho
acompanhou o show de mímica
de Miqueas e respondeu a per-
guntas feitas pelos populares so-
bre a campanha contra a fome
desencadeada no país. Durante
uma hora, debaixo de sol quente,
ele relatou as iniciativas tomadas
pelos 100 comitês já organizados e
ressaltou que 

"a erradicação da
fome só acontecerá quando o
Brasil inteiro se levantar contra a
miséria".

Segundo Betinho, é impossível

fazer discurso sobre a necessidade
de mudanças estruturais para
quem está morrendo de fome.
"Há vários gestos diferentes para
combater a miséria", explicou, ao
lembrar que uma multinacional
instalada no país doou CrS 500
milhões em tíquetes-refeição para
moradores de uma favela no Rio
de Janeiro. Mas ressaltou que a
distribuição de comida deve ser
acompanhada de outros gestos,
como a garantia dos direitos hu-
manos, reforma agrária e uma
distribuição de renda mais justa."Nos acostumamos a achar natu-

ral as desigualdades que existem,
mas isso não é natural", alertou.

O comitê do Sindicato dos
Bancários já conta com 30 inte-
grantes e está aberto à participa-
ção de toda a sociedade. A presi-
dente do Sindicato, Érika Kokay,
diz que o grupo está discutindo as
formas de atuação nas comunida-
des carentes. A população do Li-
xão do Guará deverá ser a primei-
ra beneficiada pelo trabalho do
comitê, que pretende fazer uma
distribuição periódica de alimen-
tos no local, a partir de contribui-
ções voluntárias dos bancários.

Betinho falou, na praça, para uma platéia atenta e participativa

Polícia investiga 
pousada 

da Bahia

¦ Seis meninas que saíram da Vila Paranoá tinham quarto reservado em Salvador•P . Gilberto Alves

IE I



 Marcelo Theobald

B'' 

'''' V
• ' • • ' •;.• •: . • • . •: • • '' • ••  • ' V- ¦/- v yj%$ '^/S;± " v« ||| <; >' w'J-y 'f-

 _ . assaltantes

3¦

In
I-'".-**
^ " ' "',•/V.'. :/ <
lot*M

fa, '¦'/ i »
i]V

i 1

11

pig»;,f,V*»: •

pm.'' 
'

p

I:

1

®l
$§#

IwS,. *•
'f

II»S:

V. ,r.\

_ —¦ 
— Evandro T eixeira

, -—- Adriana Caldas

m,

jjp* 

'S\ 

; .¦ 
¦ ¦ 

WWP*

Marcelo TheobaldJORNAL DO BRASIL

15sexta-feira, 18/6/932" Edição
CIDADE

Empresário

seqüestrado

é libertado
Policiais do 25° BPM (Cabo

¦Frio) conseguiram resgatar na
manhã de ontem, em uma praça

' T no Centro de Araruama, o empre-
-sário Celso José da Cunha, 60

- "anos, seqüestrado por oito ho-
rriens na noite de segunda-feira,

. na Via Dutra. Ele foi visto por
: « u três PMs, quando deixava um te-

Iefone público, com dois seqües-
tradores. Os policiais deram voz

:n .. de prisão aos bandidos, que reagi-
ram. Na troca de tiros, foi morto
o seqüestrador Ricardo André de

Oliveira e Silva, 22 anos, e preso
José Saldanha da Silva, 42.

O resgate de CrS 2,5 bilhões
• seria pago ontem pela família nu-

ma praça de Madureira, subúrbio
do Rio. Os policiais souberam
que Celso — dono da Transporta-
dora Tri-campeã, em Jardim
América — estava seqüestrado
em algum local da Região dos
Lagos através de um farmacêuti-

"u co, que procurara o 25° BPM. O
'tiome 

dele não foi revelado. O
farmacêutico teria tirado a pres-
são do empresário, que é hiper-

*ténso, na quarta-feira, numa far-
macia no Centro de Araruama. A
policia sabe que alguns dos se-
questradores são ex-empregados

' do empresário. Fazem parte do
bando Roberto, de Duque de Ca-

xias, Bonitiiiho, de Inhaúma, San-
J'[ dro, de Oswaldo Cruz, Alberto e

Qscar, de Jardim América.

... Q A jovem Renata, de 14 anos,
neta do empresário Carlos Stef,
dono da rede dedrogarias Ameri-
cana, em Nova Iguaçu, foi seqües-
trada anteontem, na Avenida Ro-
berto Silveira, em frente à Caixa
Econômica Federal daquele muni-
cípio. A família negou o seqüestro,
mas a polícia está investigando o
caso. "Trata-se de uma brincadei-

"ra de mau gosto", disse Deise
Marcondes, amiga da menina. Em

' " uma das drogarias, funcionários
informaram que Carlos Stef não
apareceu ontem.

Quadrilha 
assalta Maracanã

\> di. segnin.e à decisão. qnn.rn homens lev.m Cr$ 2 bilhões do cote d. Sute,

Quatro assaltantes entraram on-
tem de manhã na administração do
Maracanã e levaram CrS 2 bilhões
do cofre-forte da tesouraria da Su-
derj. O grupo chegou no estádio às
lOh, atravessaram o hall, passaram
por um vigilante e chegaram de
elevador ao quinto andar, onde íí-
cam a tesouraria e a Secretaria esta-
dual de Esportes e Lazer. Ainda
esperaram o tesoureiro Eduardo
Guarino chegar ao trabalho.

"Quando ia abrir a porta, os

quatro entraram, cortaram os fios
dos telefones e pediram para abrir
os dois cofres da primeira sala, usa-
dos para guardar documentos. De-

pois, com armas, eles me forçaram
a abrir a porta da outra sala, que dá
acesso ao cofre-forte' , contou

Eduardo, 32 anos, funcionário da
Suderj há três, calculando que a
ação da quadrilha — que fugiu com
dinheiro e cheques numa sacola —

não durou mais de dez minutos.
Auditoria — Segundo o dire-

tor financeiro da Suderj, Sérgio
Montalvão, os valores roubados
correspondiam à receita da Suderj,
mas não especificamente ao jogo da
noite de quarta-feira, que deu o
campeonato estadual ao Vasco.
"Eram taxas nomitativas do está-
dio, cheques pagos por concessio-
nárias da Suderj, pagamentos de
titulares de cadeiras perpétuas",
disse Montalvão, acrescentando
que a Suderj já convocou uma au-
ditoria para levantar com exatidão
os prejuízos.

A Suderj também abriu sindi-
cância interna para apurar por que
os assaltantes tiveram tanta facili-
dade em chegar à tesouraria. A ren-

da do jogo entre Fluminense e Vas-

co foi de CrS 11,34 bilhões, com 79

mil pagantes, conforme cálculos do

tesoureiro rendido no assalto.

A final de anteontem também

deixou um resultado de 17 ocorrên-
cias policiais e marcas de vandalis-
mo no estádio. Onze carros foram
roubados entre 20h e 23hl5 nas
avenidas Maracanã e Radial Oeste
e três pessoas foram à 18a DP regis-
trar roubo e furto de carteiras. Os
soldados do 6o BPM, responsável

pela área, prenderam Marcelo Ma-

chado, que trabalhava como flane-
linha com um revólver calibre 22.

Segundo os policiais da 18a DP,
os furtos de automóveis em noites
do jogos são comuns na área. Mas
eles alegam que o policiamento das
ruas vizinhas ao Maracanã é de
responsabilidade da Polícia Militar.
Os resultados de tumultos e brigas
de torcidas ficaram evidentes nas
bilheterias 10 e 1. Na primeira, as

grades de segurança que protegem
as luzes fluorescentes foram arran-
cadas e as lâmpadas estão pendura-
das por fios, com perigo de curto-
circuito. As barras de segurança da
bilheteria, fincadas no calçamento
de concreto, foram arrancadas pe-
los torcedores.

Preso grupo

que 
diluía pó

em cachaça

A Polícia Federal do Rio
apreendeu anteontem o que pode-
ria se chamar de "a legítima hran-

quinha" — 600 gramas de cocaína

pura diluídos em duas garrafas de
cachaça Ypioca. A droga foi en-
contrada numa pequena destilaria
em Maricá (RJ) pelos italianos
Roberto Finotti, de 34 anos, e
Marco Fioratto, 33, além do suíço
Thomas Marc Fredibalo, que tra-
zia a cocaína de Troncoso, em
Porto Seguro (BA). Presos em fia-

grante, eles só deporão em juízo.
Os traficantes foram presos por

agentes da Delegacia de Polícia
Marítima, Aérea e de Fronteiras,
que cumpriam mandado de prisão
e extradição contra Finotti, 'Con-
denado na Suíça por tráfico. Ao
ser preso no bar Barril 1800, em
Ipanema, Finotti estava com Fio-
ratto e Fredibalo. A Polícia Fede-
ral supõe que a Conexào-Caninha
foi implantada este ano, entre
Rio-Bahia-São Paulo-Zurique.

Alto da Boa

Vista tem

4 mortos

A área da Vista Chinesa, no
Alto da Boa Vista, amanheceu
ontem com quatro corpos de ho-
mens mortos a tiros — segundo a

polícia, por brigas entre tralican-
tes de drogas. Inicialmente, PMs
acharam num barranco na Estra-
da Dona Castorina, quase na Vis-
ta, os corpos de três vitimas. Dois

quilômetros adiante, próximo a
Mesa do Imperador, estava o

quarto corpo. Na opinião de poli-
ciais da 10J DP e do 2" BPM,
ambos de Botalogo, os crimes te-
riam ligação com o tralico de en-
torpecentes. A retirada dos •¦cor-

pos foi feita pelos Bombeiros e até
á noite nenhum dos corpos tora
identificado.

PELA CIDADE
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n Os funcionários do PAM-Ve-
nezuela — Posto de Atendimento
Médico — no Centro do Rio, im-

pediram ontem, ás 11 h, que a co-
missão nomeada pelo coordena-
dor Regional do lnamps no Rio,
Augusto Franco, iniciasse o pro-
cesso de fechamento da unidade
determinado pelo presidente do
instituto. Carlos Mosconi. em 19
de maio. Franco declarou que
qualquer dano causado ao patri-
mònio da unidade será de inteira
rcsponsabilidadí\da diretora Ligia
Ribeiro Mendes c seus assessores,

que não permitiram sua substitui-
ção pela comissão formada pelo
procurador do lnamps, Fernando
Sangenis. por três médicos audito-
res e três funicionários do patri-
mònio. Um grupo de funcioná-
rios, organizado pelo Núcleo
Sindical do Sinsprev-RJ, no
PAM-Venezuela, está dormindo
em colchonetes no gabinete da di-
retora para garantir seu funciona-
mento, desde 19 de maio. A vigília
reúne, ainda, representantes do
Sindicato dos Médicos.

''K

Vestido de noiva
•" Dezenove dias depois de subir
ao altar, o casal Elane e Samuel de
Oliveira percorreu dezenas de qui-
lômetros desde São João de Meriti.
não para cumprir uma promessa,
mas para satisfazer um desejo até
então não saciado: tirar fotos na
Avenida Niemeyer. Valeu de tudo
por uma boa lembrança: enfrentar

... o sol forte do inicio da tarde de
ontem, engarrafamento e as tradi-
cionais gracinhas dos curiosos para
ter como paisagem de fundo a
imensidão do mar. Tanto esforço
tinha uma boa justificativa: no dia
29 de maio. data da cerimônia da
igreja evangélica da Assembléia de
Deus, em São João de Meriti. o
tempo estava ruim e o casal não
quis arriscar a qualidade do que
será uma das mais belas lembranças
de suas vidas, como diz Elane. A
disposição era de dar inveja a qual-
quer um. Os melhores ângulos lo-
íám sendo determinados pelo foto-
grafo Roberto Sanguinete.

Iperj paga tudo

A greve dos servidores do Iperj
não vai afetar o calendário de pa-
gamento das pensões dos aposenta-
dos já divulgado. A informação é
da Secretaria estadual de Adminis-
tração, que tem outra novidade pa-
ra os inativos: o abono de CrS 3,5
milhões, previsto em decreto assi-
nado mês passado pelo governador
Leonel Brizola, sairá agora, com
retroatividade a maio.

Campanha
A Fundação Parques e Jardins

lança na próxima semana uma

grande campanha contra a alimen-
tação das 400 cotias do Campo de
Santana, que estão sendo vítimas de
balas, chocolates, biscoitos e até
chicletes dados pelos freqüentado-
res do Parque. A Fundação contra-
tou um biólogo para cuidar exclusi-
vamento do cardápio dos bichinhos

que estão no Campo desde ISSO.

PONTO A PONTO

A Estrada Grajaú-Jacarepaguá
está cheia de buracos na altura do
Hospital Cardoso Fontes, pista
sentido Jacarepaguá. Uma das
crateras tem sido responsável por
estragos nos pneus de muitos car-
ros.

Usuários dos ônibus da linha
379 (Catiri-Praça 15), da empresa
Oriental, pedem à Superintendên-
cia Municipal de Transportes
(SMTU) uma fiscalização mais ri-

gorosa. Todos os ônibus estão em

péssimo estado de conservação.
A cada dia o Largo da Glória

está mais abandonado. Além dos
mendigos, moradores sao obriga-
dos a suportar também a sujeira
dos catadores de lixo, que criaram
um verdadeiro mercado de suca-
tas.

A esquina das ruas Bulhões de
Carvalho e Francisco Otaviano,
em Copacabana, se transformou
numa grande oficina mecânica ao
ar livre. Moradores da área dizem

que já reclamaram na 5" Região
Administrativa e até agora, nada.
A barulheira e a sujeira aumentam
a cada dia.

Passar de carro na Rua Arau-
cária, no Jardim Botânico, pode
significar prejuízo. Uma enorme
cratera está aberta na rua há dias
e moradores reclamam de que a

prefeitura nada faz.
Na Rua Doutor Bulhões, esqui-

na com Rua Borja Reis, no Enge-
nho de Dentro, há um enorme bu-
raco. Motoristas pedem
providências à Secretaria Munici-

pai de Obras.
A Zona Sul do Rio tem diver-

sos pontos com vazamentos de
água no asfalto. Entre eles. o Jar-
dim de Alá, na esquina da Rua
Visconde de Pirajá com Avenida
Epitácio Pessoa, e na Rua Viscon-
de de Albuquerque, próximo a
entrada do Túnel Lagoa-Barra.

Os elevadores do supermercado
Paes Mendonça, do Largo do Ma-
chado, estão sempre quebrados.
Eles servem aos clientes que esta-
cionam os carros no dois pisos de

garagem e depois não tem como
subir com os carrinhos cheios de
compras. A direção da rede de su-

permercados deve prestar atenção
no conforto dos consumidores.
Reclamações para esta coluna pelo tele-
fone.' ÍJ8Ò-4S65. de segunda a sexta-feira.
das I3h às 15h
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Bando que incluía um policial militar é preso logo depois de render estrangeiros e equipe do JB na Cachoeira dos Macacos!
0 que prometia ser um dia

agradável no Rio para cinco turis-
Ias "da África do Sul e Holanda —
com um passeio no Horto e na
floresta da Tijuca — transfor-
lnou-se em pesadelo, na manhã de
fritem. O grupo, conduzido pelo
guia Rubem Tobelem, dono da
empresa Bicho Solto Ecologia, ao

,t]uá! se juntaram a repórter Leila
Guerreiro e o fotógrafo Luiz Mo-
rien, do JORNAL DO BRASIL,
;foi'assaltado por dois homens,

. poip a cobertura de um terceiro.
Pouco depois os assaltantes — o
soldado Paulo Maurício de Araú-
•jo. do 2o BPM (Botafogo); o trafi-
íante Sérgio Monsores e Paulo'César Oliveira de Souza — foram
ipresos no Elevado Paulo de Fron-
Uin e recuperados dinheiro e obje-
tosToubados.

r O assalto foi logo na primeira
parada do passeio, na Cachoeira

Jdos Macacos, no Horto Florestal.
Os ladrões tomaram cerca de Cr$

;4.7 milhões, um relógio Seiko no
valor de cerca de USS 2 mil, uma
aliança de casamento, càmeras fo-

:tográficas valendo cerca de USS 4'mil. todo o equipamento de Luiz
;Morier e cartões e talões de che-
ique de Leila Guerreiro.

Passeio — Faziam parte do
grupo de turistas o casal de co-
inissários da South African Air-
uays (SAA) Rui de Pinho, portu-
guès de 35 anos, e Renée de

;Pinho. sul-alricana de 27 anos; a
¦müè dela. Whilhelmina Schiiltz.
54 anos; a cunhada Deborah

•Schiiltz. secretária, de 21 anos; e o
.engenheiro holandês Bob van Til-
burg. Leila e Luiz Morier fariam
uma reportagem sobre o passeio

. turistico-ecológieo, que, segundo
Rubem Tobelem. é feito diaria-
mente há três anos. sem que ja-'mais tivesse ocorrido qualquer in-
cidente. "Já transportei quase três
mil turistas. É difícil acreditar nis-
no", afirmou Rubem.

Ele falava sobre a cachoeira
ios turistas quando Sérgio e Pau-

Io César, ambos armados de re-
vólveres calibre 38. chegaram gri-
tando que se tratava de um
asfalto. O holandês Van Tilburg
pensou tratar-se de uma joke (pia-
da) e só entregou a carteira aos
assaltantes quando, em inglês,
Leila explicou que aquilo era um
assalto de verdade. Rui tratou de
orientar os parente a agir de acor-
do com as ordens dos bandidos.
Além de alianças, dólares, dinhei-
ro em espécie, um relógio e duas
máquinas fotográficas dos turis-
ias. os ladrões levaram todo o
equipamento profissional de Luiz
Morier. que antes conseguira fo-
tqgrala-los e esconder o filme.

Gritos — A única a quebrar
o acordo de entregar tudo aos
criminosos foi Deborah, que es-
condeu seu dinheiro e uma peque-
na máquina fotográfica sob o ca-
saco. Nervosos, os ladrões
gritavam com o grupo, que não
esboçou qualquer reação. Num
ponto da Estrada Dona Castori-
ria, que vai do Jardim Botânico
até a Vista Chinesa, o policial mi-
li.tur Paulo Maurício aguardava
os companheiros, ao volante do
Escoit de chapa fria CM-3027. O
carro, placa VÜ-293I, fora rou-
bado em Itaipu, Niterói.

Logo depois do assalto, Luiz e
JLeila correram para a estrada e
encontraram um ciclista, que no-
tara o Escort e guardara os alga-
rismos da placa. Um carro do 2°
BPM apareceu onde os turistas
estavam e acompanhou o grupo
ate a Divisão Especializada de
Atendimento ao Turista (Deat).

Alerta — Assim que o grupo
chegou á Deat. o delegado Daniel
¦Bandeira expediu um alerta, via
rádio, com dados sobre a cor e a
chapa do Escort. Preocupado
porque tinha de pegar um avião
para voltar á Holanda, Bob van
Tilburg prestou depoimento rapi-
.damente. Os outros quatro turis-
.tas permaneceram na delegacia,
aguardando a chegada dos assai-
Jantes — a esta altura já presos —

.para fazer o reconhecimento.
Passava de 16h quando os três

ladrões chegaram à Deat, algema-
tfos e tentando esconder os rostos.
Menos de meia hora depois, eles
foram levados à sala de reconhe-
cimento e colocados ao lado de
•dois policiais — é preciso haver
outras pessoas para que o reco-
nhecimento seja validado. À exce-
çào do PM — que permanecera
no cairo á espera dos companhei-
ros e não fora visto — Sérgio e
Paulo César foram prontamente
reconhecidos pelos turistas.

Luiz Morier1
4l'

Com os turistas (ao fundo) ainda sem entender que se tratava de wn assalto, os ladrões renderam o guia

Ladrões 
pegos 

em minutos

Menos de 30 minutos depois de
assaltar o grupo de turistas e a
equipe do JORNAL DO BRASIL,
o policial militar Paulo Maurício de
Araújo, 31 anos, e seus cúmplices
Paulo César Oliveira de Souza, 27,
e Sérgio Monsores, 23, foram pre-
sos quase que por acaso com todo o
produto do roubo. Os três foram
interceptados por agentes da Dele-
gacia de Repressão a Entorpecentes
de Niterói que já estavam investi-
gando dois deles envolvidos com
roubos de carros na região. A pri-
são aconteceu no Elevado Paulo de
Frontin, na saída do Túnel Rebou-
ças, no Escort cinza de placa fria
CM 3027.

O detetive José Ronaldo, da
DRE reconheceu Paulo César e
Sérgio como ladrões envolvidos
com traficantes, quando cruzou
com o Escort dirigido pelo PM, na
Rua Jardim Botânico, na Zona Sul.
Ele seguiu o carro até conseguir
interceptá-lo com a ajuda de outros
dois detetives. O soldado PM iden-
tificou-se, alegando que fazia uma
investigação especial. A justificati-
va poderia satisfazer os policiais se
não tivessem sido encontrados den-

ubem Tobelem, sem notar que Morier estava fotografando a cena

tro do carro os documentos e o
equipamento da equipe do JOR-
NAL DO BRASIL. Isso o PM não
soube explicar.

Levados para a Delegacia de
Repressão a Entorpecentes de Nite-
rói, Paulo César e Sérgio confessa-
ram o assalto no Horto Florestal.
Segundo o delegado Antônio Mat-
tos, os dois integram a quadrilha do
traficante Marquinhos, que tem co-
mo principal reduto o Morro do
Palácio, no Ingá, Niterói. Ambos
eram suspeitos de uma série de rou-
bos na cidade. Para azar dos assai-
tantes, o detetive Ronaldo fazia
uma diligência para identificar o
responsável pelo fornecimento de
cocaína aos traficantes ligados a
Paulo César e Sérgio.

Os presos disseram que, com a
cobertura do soldado da PM, vi-
nham praticando assaltos a turistas
em vários pontos turísticos do Rio.
O soldado servia como bonde —
termo policial para definir quem dá
passagem a bandidos em blitzes —
dos ladrões. Segundo Sérgio Mon-
sores, o Escort usado no assalto
fora roubado há cerca de 20 dias,
em Icaraí. A placa foi trocada.

Dos dois revólveres calibre 38
apreendidos com os assaltantes, um
pertencia ao PM Paulo Maurício.
Os policiais encontraram ainda to-
do o equipamento fotográfico do
JORNAL DO BRASIL, mais de
Cr$ 3 milhões, alguns dólares, má-
quinas fotográficas e relógios dos
turistas. Os três presos foram enca-
minhados à tarde para a Divisão
Especializada de Atendimento ao
Turista (Deat), no Leblon, onde fo-
ram autuados.

O delegado Mattos pretendia
autuar os assaltantes na DRE-Nite-
rói mas, por determinação da dele-
gada Martha Rocha, diretora do
Departamento Geral de Polícia Es-
pecializada (DGPE), teve de entre-
gar a ocorrência à Deat. Mattos
reclamou com o delegado Inaldo
Santana, chefe de gabinete do DG-
PE, mas não conseguiu o que que-
ria. Ao telefone com o delegado da
Deat, Daniel Bandeira, Mattos
ameaçou: "Eu não recebo ordens
da doutora Martha, se não mandar
as vítimas para fazerem o reconhe-
cimento, vou soltar os bandidos".

'Entreguei 
a

câmera sem

dar o filme'
LUIZ MORIER

Como no velho oeste, atirei
primeiro. Quando eles aparece-
ram anunciando que era um as-
salto, comecei a fotografar. A
procura de um ângulho melhor
para a cobertura do tour, estava
em cima de uma pedra de 1,5
metro de altura, a uma distância
de mais ou menos três metros dos
assaltantes. Quando me avista-
ram, já estava com a câmera pen-
durada no pescoço, tirando o fil-
me. "Desce, desce, me dá a
máquina!", gritaram. Já tinha fei-
to uma seqüência de fotos, rebo-
binado o filme, jogando-o discre-
tamente no mato.

A cena do assalto havia ficado
logo clara, para mim, mas ao
mesmo tempo me deixou confuso,
por testemunhar uma ação inusi-
tada no meio da floresta, diante
de uma cachoeira. O momento
mais dramático foi quando o guia

de turismo quis reagir. Um dos
bandidos engatilhou o revólver.
Aí eu gritei para os ladrões: "Leva
tudo, mas não atira, não!". O guia
caiu em si, enquanto os assaltalf-
tes exigiam jóias e "dólares". Pedi
que deixassem a câmera porque
pertence ao jornal. Um deles rés-
pondeu que ia deixá-la adiante,
enquanto outro ironizava, di/en-
do: "Vou mandar pelo correio".
Nem uma coisa, nem outra. Re-
cuperei meu instrumento de tra-
balho poucas horas depois coma
prisão dos assaltantes.

Depois que os perdi de vista,
voltei tranqüilamente ao local on-
de jogara o filme. Quando soube-
ram que os assaltantes poderiam
ser identificados através das fotos,
o clima foi de euforia. Os turistíik
ficaram loucos - >, . ¦wmmmvi
e o guia não
parava de me
chamar de he- j||F 111»
rói. Eu apenas j|W lwfÍ
imaginava ter <¦ j»/ 

"Jflp

feito um bom X
flagrante, mas
só estaria cer-
to depois de
ver as fotos. '' *$0®

PM e traficantes formavam a quadrilha

Paulo Maurício de Araú-
jo: 31 anos, soldado da Polícia Mi-
litar lotado no 2" BPM (Botafogo).
Está na corporação há sete anos e
mora em São João de Meriti. Invés-
tigado pela Divisão Anti-Seqüestro
(DAS) por suspeita de envolvimen-
to em alguns casos. De acordo com
a PM. ele será submetido a um
Conselho de Disciplina que deverá
expulsá-lo da corporação nos pró-
ximos 30 dias. Depois, será entre-
eue à Policia Civil.

Paulo César Oliveira de
Souza: tem 27 anos e mora na
Vila Ipiranga, no Fonseca, zona
norte de Niterói. Seu nome aparece
em várias investigações sobre tráfi-
co de entorpecentes no bairro onde
mora. Agentes do Setor de Roubos
e Furtos de Veículos Automotores
Terrestres também vinham obser-
vando o assaltante, apontado como
suspeito de inúmeros roubos de au-
tomóveis em bairros da zona sul de
Niterói.

Sérgio Monsores: 23 anos,
morador no Morro do Palácio, In-
gá, zona sul de Niterói. Segundo
policiais da Delegacia de Repressão
a Entorpecentes. Serginho. como é
conhecido, é integrante da quadri-
lha do traficante conhecido como
Marquinhos. Os agentes do Setor de
Roubos e Furtos de Veículos Auto-
motores Terrestres garantem que
ele é um dos mais atuantes ladrões
de automóveis de Niterói.

Crônica de

uma turista

acidental•ti
LEILA GUERREIRO

Céu azul, clima ameno, o dia
era perfeito para um passeio pela
Floresta da Tijuca. Nós partimos
no jipe, em Copacabana, esperan-
do uma alegre aventura ecológica,
em que a ameaça máxima seriam
as picadas dos mosquitos. No tra-
jeto, os turistas nos diziam que
éramos privilegiados por viver
nessa cidade. A impressão durou
pouco.

Subimos a estrada do Horto, já
na Floresta da Tijuca, e o guia
resolveu entrar com o jipe numa
pequena trilha de terra, que leva-
va à Cachoeira dos Macacos. A
idéia não me pareceu boa. Já sa-
bia que aquela cachoeira era uma
armadilha — um amigo meu foi
assaltado lá. Mas não comentei
nada com o grupo, para não as-
sustar e torci para que nada acon-
tecesse.

Aconteceu. Nós estávamos=«aa
cachoeira há apenas cinco miTHJ=
tos, deliciados com o ar fresco e a
paisagem, quando surgiram na
trilha os dois rapazes armados,
anunciando o assalto aos gritos.
Um anticlímax. Além do me1|p.
eu senti muita tristeza, pelos turis-
tas — perplexos, porque jamais
imaginariam sofrer um dia tal
violência — e por todos nós,, ca-
riocas, que somos diariamente as-
saltados, violentados, assassinai-
dos.

O assaltante mais magro e exal-
tado apontou a arma para a cabe-
ça do guia e engatilhou. Depois, á
atenção deles se voltou para o lio-
landes Bob Tilburg, que. sem en-
tender português, pensou que
aquela situação absurda fosse ape-
nas uma brincadeira e permaneceu
calmo. Eu mes- g 

• - TMgéÊ
ma tive que 

.
convencer Bob Jgg

era um assalto P"'
e deveria entre- 

jjl.
nheiro aos ; ;, . -, ' J
bandidos. Isso- ** f !8 '

durou cerca de
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Fama do Rio não assustava

Ironia do destino. O Rio de Ja-
neiro divide com Nova Iorque e
Miami o infeliz título de campeã no
ranking das cidades das quais os
comissários de bordo e pilotos da
SAA querem manter distância, com
medo da violência. Mais atraídos
pela beleza da cidade do que repeli-
dos por sua violência, o casal Renée
e Rui Pinho sempre levantou o bra-
ço quando algum colega pergunta-
va quem trocaria de escala com ele
para ir ao Rio. Na cidade pela déci-
ma-primeira vez, eles resolveram
trazer Debby e Willermina, que não
conheciam o Rio. "O Rio é tão
violento quanto Nova Iorque e
Miami mas é tão bonito que não
conseguimos deixar de voltar para
cá", garantiu Rui.

Apesar de morarem em um pais
marcado por conflitos raciais que

^constantemente transformam as
jí ruas em campos de batalha, os qua-"-- tro afirmaram nunca ter enfrentado

uma situação de violência como a
que viveram ontem. "É assustador
ver uma arma apontada em sua
direção", disse Willermina Schultz.

O holandês Bob van Tilburg,
que veio ao Rio em viagem de ne-
gócios, estava mais preocupado em

voltar ao hotel a tempo de pegar o
avião de volta a Amsterdã. Mesmo
com o prejuízo e com o susto cau-
sado pelo assalto, primeiro de que
loi vítima na vida, ele disse não ter
a intenção de colocar o Rio em sua
lista negra ou dissuadir amigos da
idéia de vir à cidade. "Violência

acontece em qualquer lugar, qual-
quer grande cidade. Demos azar
mas, graças a Deus, ninguém se
machucou", disse, apressado, en-
quanto pedia ao delegado Daniel
Bandeira o carro para voltar ao
Sheraton Hotel. Demonstrando
fairplay, o holandês ainda pediu à
repórter Leila Guerreiro que man-
dasse uma cópia da reportagem so-
bre o roubo para ele, em Amster-
dã.

O dia inteiro que passaram na
DEAT, á espera da hora de prestar
depoimento e fazer o reconheci-
mento dos assaltantes, não tirou
dos quatro turistas a calma em mo-
mento algum. Eles não reclamaram
nem mesmo por ficar horas sem
comer. Pacientes, não se incomoda-
ram de ser fotografados e dar entre-
vistas. Debby chegou a brincar com
a própria presença de espírito. "Fui

guardando tudo o que dava. Se
pudesse, teria tentado esconder
mais coisas dos meus parentes", ga-
rantiu.

Renée Pinho revelou que, a cada
vez que voa para o Rio, recebe
novas orientações de amigos sobre
as precauções que deve tomar na
cidade. "Sempre saio sem jóias, le-
vo apenas o dinheiro necessário e
olho em todas as direções", contou
a comissária de bordo da SAA.
Mais tarde, aliviada com a recupe-
ração dos pertences da família —
ela só teve uma pequena câmera e
um batom roubados —, Renée as-
segurou que não engrossará o cor-
dão dos colegas que fogem do Rio.
"Não nos aconteceria algo ruim
uma segunda vez", acredita.

Mesmo durante o reconheci-
mento, os turistas não perderam a
fleugma. Separados dos assaltantes
por um vidro que impedia que fos-
sem vistos pelos criminosos, reco-
nheceram os dois que os haviam
roubado, sem titubear. Os turistas
fizeram o reconhecimento e volta-
ram ao cartório, onde aguardaram
com paciência a entrega de seus
pertences.

'Tour' 
tem três anos

¦ Empresário

promete manter

o seu negócio

Ecologista 
de primeira ho-

ra, Rubem Tobelem tem
50 anos e lida com turismo há
seis. Três anos atrás começou a
levar estrangeiros no trajeto
entre o Horto Florestal e a Vis-
ta Chinesa, um dos mais belos
cartões-postais da cidade. Ao
todo, segundo os cálculos de
Tobelem, ele fez cerca de 600
passeios — cada um com um
total de cinco turistas. Em in-
glês, ele fala sobre o desmata-
mento, diz que as mangueiras e
os abacateiros ao longo do
percurso foram trazidos da In-
dia e critica o carioca pelo des-
cuido com a cidade.

Durante o assalto, Tobelem
preocupou-se em evitar que,
assustados, os assaltantes pu-
dessem disparar algum tiro
contra o grupo e ainda pediu
que não levassem o equipa-

mento fotográfico de Luiz Mo-
rier, alegando ser "material de
trabalho dele". Triste com o
primeiro assalto que sofreu
nesses três anos, garantiu que
não deixará de realizar os pas-
seios, chamados de Jeep Tours.
"Isso foi um acidente. Não vou
me deixar abater pelo que
aconteceu", assegurou.

Durante as horas que pas-
sou na Divisão Especializada
de Atendimento ao Turista,
Tobelem não abandonou o

grupo. Ora conversava em in-
glês com Willermina, Renée e
Debby, ora trocava idéias em

português com Rui. A preocu-
pação do "guia ecológico", co-
mo se auto-denomina, era
manter alto o astral dos turis-
tas. "Eles tinham passado por
uma situação traumatizante.
Tentei distraí-los", contou.

Ele gere a empresa com a
mulher, Bela, que não fez o

passeio de ontem porque não
havia mais lugar no jipe.

Âventúra não tira dos visitantes desejo de voltar ao Rio

Cubanos são

roubados

Copacabana

Sete hoteleiros cubanos foram
roubados na Avenida Atlantica,
poucas horas depois de desembar-
car no Rio, no último sábado. O
grupo só percebeu o roubo na
volta ao hotel, o Atlântico Copa-
cabana. Um rasgo na bolsa de
Zaida Diaz Suárez, a gerente do
Hotel Inglaterra, em Havana,
acusava o roubo. A cubana aca-
bou sem uma carteira que so ti-
nha, segundo ela, "valor aletivo".
Precavida, Zaida levava o dinhei-
ro dentro da blusa. O passaporte
loi devolvido quarta-feira á por-
taria do hotel."Por favor, não registre isso.
Estamos adorando o Rio. Inclusi-
ve temos saído â noite todos os
dias e não percebemos nada de
estranho, nem passamos por per-
to da violência que dizem ter no
Rio. Isso é pura propaganda da
imprensa", disse Zaida, constran-
gida. Junto com outros cinco ge-
rentes de redes hoteleiras estatais
e do representante do Instituto
Nacional de Turismo de Cuba,
Ruben Adan Rego, Zaida tem
cumprido uma verdadeira mara-
tona de visitas aos hotéis cariocas.
O programa faz parte de um con-
vénio firmado há três anos pela
Riotur com o governo cubano.

Através desse convênio, quatro
grupos cubanos e brasileiros ja
viajaram para os dois países. Zai-
da, Hector Aguilera, Carlos Le-
gra, Román Hernández, Manuel
Tejeda, Rúben González Santa-
maria e Ruben Rego circularam
pela cidade através de um rápido
city-tour, e puderam conhecer as
praias, a Floresta da Tijuca, a
Cascatinha e a Vista Chinesa. Ci-
ceroneados por Mário Caselli. um
dos guias mais experientes da ei-
dade, ainda não tiveram tempo de
conhecer o Pão de Açúcar e o
Corcovado. Ficou para segunda
ou terça-feira, véspera de sua par-
tida para São Paulo, no próximo
dia 23, e. de lá, para Cuba, dois
dias depois.

Mas os sete já provaram do
melhor em matéria de hotelaria
cinco estrelas do Rio: foram ao
Caesar Park. Méridien, Rio Pala-
ce. Gloria. Intercontinental e Co-
pa D'Or. Em julho, de 16 a 23, é a
vez do quinto grupo de especialis-
tas brasileiros em turismo aterris-
sar em Cuba.

O grupo chega à Cachoeira dos Macacos, no Horto Florestal, desce do jipe, e se
deslumbra com a exuberância da vegetação

Rui de Pinho: comissário de
bordo da South African Airways, o
português radicado em Pretória,
África do Sul, disse adorar o Rio.
No assalto, perdeu o relógio (valor
de USS 2 mil), mais de CrS 2 mi-
lhões e a aliança de casamento, tu-
do recuperado mais tarde pelos po-
liciais. Mesmo com o susto. Rui
garantiu que voltará â cidade. "Já

vim 11 vezes para cá e pretendo
voltar outras tantas".

Renée de Pinho: assim como
o marido, Renée é comissária da
SAA e veio para o Rio a trabalho,
no vôo que chegou no último do-
mingo. O passeio de ontem era o
segundo que ela e Rui faziam. Por
terem gostado tanto da primeira
experiência, os dois resolveram le-
var Deborah e Whilhelmina ao tour
ecológico. Renée conseguiu recupe-
rar sua sofisticada câmera fotográ-
fica e o batom roubados.

Whilhelmina Schültz: ape-
lidada de Minnie pela família, Whi-
lhelmina está no Rio pela primeira
vez e vai embora no domingo. Sul-
africana, como a filha e a cunhada,
ela tem 55 anos e é dona de casa em
Pretória. Da experiência vivida on-
tem, ela guardou a amarga lem-
brança de ver, pela primeira vez,
uma arma apontada em sua dire-
ção. Sua máquina fotográfica de
bolso também foi recuperada.

Bob van Tilburg: engenheiro
holandês, 58 anos, Bob costuma vir
ao Rio a negócios. Protagonizou
uma cena insólita durante o assalto,
ao pensar que se tratasse de uma
brincadeira. Como iria voar para
Amsterdã ontem, prestou depoi-
mento rapidamente e voltou para
seu hotel. "O Rio é uma cidade
linda. Voltarei, com certeza", asse-
gurou van Tilburg, que perdeu ape-
nas USS 10 no assalto.

Deborah Schültz: mais jo-
vem do grupo, com 21 anos, traba-
lha como secretária em Pretória. A
presença de espírito que teve duran-
te o assalto fez com que fosse a
única do grupo a não ser roubada
pelos criminosos, salvando dinheiro
e uma máquina fotográfica. Como
o resto da família, disse que não
evitará o Rio de Janeiro, cidade da
qual diz ter gostado muito, mesmo
com a aventura que viveu.

No caminho, ao passar pela Lagoa Rodrigo de Freitas,
Rubem chama a atenção dos turistas para a beleza da paisagem

Os dois assaltantes aparecem correndo e, armados, rendem Rubem e Whilhclm
diante dos olhares perplexos dos companheiros

Em frente ao Hotel Rio Palace, Renée e Deborah chegam ao jipe, onde Whilhelmina e
o guia Rubem já aguardavam o grupo para o passeio na Floresta da Tijuca

IIr<
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uêsar Maia 
garante 

acabar com os camelôs

Prefeito afirma que alvo principal serão 
'empresários do asfalto' e camelôs que vendem mercadorias roubadas e contrabando

w o prefeito César Maia anunciou
ontem que vai continuar com a

Sfuerra aos camelôs para reduzir em
. .70% o número de ambulantes na
cidade. Segundo ele. a Prefeitura

K,'vai atuar coibindo roubos, contra-
Z, bando, empresários do asfalto e fa-

zendo rigorosa fiscalização sobre
alguns comerciantes que também
usam os camelôs para vender suas

í mercadorias e fugir dos impostos.
"h™" 

O prefeito garante que vai atuar
energicamente. 

"Se atuarmos com
eficácia e competência contra esses

-.^'grupos, poderemos até pacificar as

ilações entre Governo Municipal e

camelôs e terminar com a degrada-
ção dos espaços públicos", disse
Maia. que durante sua visita a Ja-
carepaguá conversou com camelôs
na Taquara. De acordo com ele. a
Guarda Municipal poderá apoiar a
Polícia Militar na segurança do
Largo da Carioca caso os camelôs
insistam em manter suas barracas
no local.

"Vamos abrir concurso para
efetivo da Guarda Municipal e po-
deremos até fazer contratações
emergericiais", adiantou. O prefeito
disse ainda que a Avenida Rio
Branco é um dos pontos da cidade

Ambulantes

Não adiantou a tentativa da pre-
leitura de convencer os camelôs a
não invadirem o Largo da Carioca
— ontem, menos de 24 horas antes
de a área ser entregue ao público,
toda reformada, vários camelôs
montaram barracas no calçadao,
desrespeitando acordo feito ha dias
com a titular da 2;l Região Admi-
nistrativa (Centro). Olga Bronstein.
Hoje. um forte aparato policial de-
ve impedir a ocupaçao do Largo.

que será reinaugurado às 1 lh30 pe-
lo prefeito César Maia.

"Estamos tentando tirar os a_m-
bulantes com diálogo, sem violèn-
cia, mas parece que eles não estão
entendendo", disse Olga, que pas-
sou a manhã conversando com os
camelôs. Todos receberam um avi-
so da prefeitura, determinando a
desocupação do Largo, e muitos
chegaram a transferir as barracas

para a Praça Estado da Guanaba-

onde será proibida a presença de
camelôs. Os ambulantes da Aveni-
da Rio Branco terão prazo de 30
dias para deixar o local.

? Diretores de hospitais, o secrc-
tário estadual de Saúde e o ministro
da Saúde serão processados por cri-
me de responsabilidade e até por ho-
micídio culposo (intencional), se pa-
cientes vierem a morrer em função de
remoção para a rede hospitalar mu-
nicipal. A ameaça foi feita ontem

pelo prefeito César Maia, que pre-
tende assim evitar a superlotação.

ra, ao lado. Outros, porém, desafia-
ram a administradora regional.

Bastou serem interrompidas as
obras na Rua Coronel Agostinho,
em Campo Grande, para que os
camelôs voltassem a invadir a área.
Cerca de 500 ambulantes trabalha-
ram ontem normalmente no calça-
dão. pondo por água abaixo a ope-
ração feita há dois meses pela
prefeitura. O subprefeito da Zona
Oeste, Gilson Luna, anunciou que
repetirá a retirada dos camelôs.

Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Projetos Especiais

AVISO DE LICITAÇAO

Concorrência Nacional N° CO-05/93

Licitação para obras de canalização do Canal
Coelho da Rocha, no Município de São João
de Menti

A t:I UNDACÁO SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE RIOS
I ! AG O AS SER LA. doravante denominada SERLA. recebeu da
CAIXA [ CONÔMICA EEDERAL. com recursos oriundos do FGTS.

d,, Ramo Internacional de Reconstrução o Desenvolvimento
BIRD um emurestimo em diversas moedas para financiamento
do PROGRAMA RECONSTRUÇÃO RIO. o qual prevê que parte
cios mi uísos oo empréstimo seja destinada a realização de contra
l,„ ;,<> ri, empresa pata o lornecimento de bens e serviços
•> a s! RI A convida as empresas habilitadas a apresentarem

execucão das obras de canalização no Canal
Coelho oa Iim ha, no Município de São João de Meriti. e demais

o:; 1 oii> lornecimento de todo material necessário e mao-
de obra As propostas serão recebidas no dia 30/07/93. das
09.00 hs as 1 ? 00 hs. e abertas no dia 03/08/93. as 1 0:00 hs. no

•t ii_imie en<lere< <. Campo de São Cristovão. 1 38. 3" andar, sala
I,iiieiro. RJ.

podeião obter informações adicionais sobre o
i ,i i! h na Supervisão das Comissões de Licitacão sito

Sa< i Cristovão 138. 3' andar, no período de 09:00 as
de 14 00 as 1 7 00 hs. até 10 (de/) dias úteis antes da

aptesentacão das pi opostas (telefones 0?1-580-4221/

301. Ri, O.

I dit.il ,i'
ao Ca?nr(
1? 0<> I-.K
data iie
b80 0048 ou íax 021 -680 0348)
a Os interessados poderão adquirir o Edital de Licitacão e seus

i- • . ._ a. .1-1
it I •\OS.

1 [>»
,ite 16 (dezesseis) dias úteis antes da data de apresentacao
j, iht.is nu endereço o horário acima mencionados, a partu

d., i.tu, 93 através de solicitação por escrito e o pagamento de 5
u( i Rjs. som direito à restituição As propostas deverão

, . , tMorosamente as instruções aos proponentes, especifica
còcs t**' ih( as. critérios do modicão. planilha de Quantidades, proje-
l, ,s OS e anexos que integram o Edital de Licitação

A |h itacãu ó a nível local, mas estão convidadas a
inai i 'das as fumas estrangeiras dos países membro do BIRD

e 'I aiwan china, seguindo se os procedimentos deste Edital

GOVERNO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Projetos Especiais

AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência Nacional N° CO-06/93

l iutação pata obras de canalização do Valão
Guanabara ao longo da Av. das Américas, no
Município de Duque de Caxias

A FUNDAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE RIOS E
LAGOAS SERLA. doravante denominada SERLA. recebeu da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com recursos oriundos do FGTS.
e do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento
BIRD um empréstimo em diversas moedas para financiamento do
PROGRAMA RECONSTRUÇÃO RIO o qual prevê que parte dos
recursos do empréstimo seja destinada a realização de contratação
de empresa paia o fornecimento de bens e serviços.

A SERLA convida as empresas habilitadas a apresentarem
proposta para execucão das obras de canalização do Valão Guana-
bara. no Município de Duque de Caxias, e demais serviços com
fornecimento de todo material necessário e mão-de-obra. As pro-
postas serão re< ebidas no dia 30/07/93. das 09:00 hs às 1 2:00 hs.
e abertas no dia 05/08/93. as 1000 hs. no seguinte endereço:
Camno de São Cristovão. 138. 3U andar, sala 301. Rio de Janeiro.
RJ

Os interessados poderão obter inlorrnacões adicionais sobre o
Edital di Licitai áo na Supervisão das Comissões de Licitacão sito
ao Campo de Sao Cristovão. 1 38.3° andar, no período de 09:00 às

1 2 00 hs e de 1 4 00 as 1 7 00 hs. até 10 (dez) dias úteis antes da
data de apresentação das propostas (telefones 021 580 4221/
b80 0048 .... 021 580 0348).
,! o ¦ v-.-nV-s podeião adquirir o Edital de Licitação e seus
,,n.. „ >s. as, 1 b t di .vsseis) dias úteis antes da data de apresentação
das propostas, no endereço e horário acima mencionados, a partir
de 28/06/93. atlaves de solicitacão por escrito e o pagamento de_5
(cinco) UfERJs. sem direito à restituição. As propostas deverão
obedecer rigorosamente as instruções aos proponentes, especifica-
cões técnicas, critérios de medição, planilha de quantidades, proje-
ti >s téi meos e anexos que integram o Edital de Licitacão
b A presente licitacão é a nível local, mas estão convidadas c
parti, ii),ii todas as firmas estrangeiras dos países membros do BIRD
e Taiwan. China, seguindo-se os procedimentos deste Edital

Guarda Municipal deverá ajudar policiais na repressão aos camelôs que
v. sT

voltaram ao Largo da Carioca

m

GOVERNO D(fESTADO
DO RIO DE JANEIRO [

Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Projetos Especiais

AVISO DE LICITAÇAO

Concorrência Nacional N° CO-07/93

Licitação para obras de canalizaçao do Valão
Guanabara ao longo da Rua Sta Teresa e 14 de
Julho, no Município de Duque de Caxias

! — A FUNDAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE RIOS
E LAGOAS — SERLA, doravante denominada SERLA. recebeu da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com recursos oriundos do. FGTS.
e do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento
BIRD um empréstimo em diversas moedas para financiamento do
PROGRAMA RECONSTRUÇÃO RIO. o gual prevê que parte dos
recursos do empréstimo seja destinada à realização de contratação
de empresa para o fornecimento de bens e serviços.

— a SERLA convida as empresas habilitadas a apresentarem
proposta para execucão das obras do canalização do Valao
Guanabara, no Município de Duque de Caxias, o demais serviços
com fornecimento de todo material necessaiio e mão-de-obra.
As propostas serão recebidas no dia 30/07/93. das 09:00 hs as
12:00 hs. e abertas no dia 09/08/93. às 10:00 hs. no seguinte
endereço: Campo de São Cristóvão. 1 38. 3o andar, sala 301. Rio
de Janeiro. RJ.

— Os interessados poderão obter informações adicionais sobre o
Edital de Licitacão na Supervisão das Comissões de Licitacão sito
ao Campo de São Cristóvão. 1 38. 3o andar, no período de 09:00 as
1 2:00 hs e de 14.00 às 1 7:00 hs. até 10 (dez) dias Citeis antes da
data de apresentação das propostas (telefones 021 580-4221/
580-0048 ou fax 021 -580-0348).

— Os interessados poderão adquirir o Edital de Licitacão e seus
anexos, até 16 (dezesseis) dias úteis antes da data de apresentação
das propostas, no endereço e horário acima mencionados, a partir
de 28/06/93 através de solicitacão poi escrito e o pagamento de 5
(cinco) UFERJs. sem direito a restituição. As propostas deverão
obedecer rigorosamente as instruções aos proponentes, especifica-
cões técnicas, critérios de medição, planilha de quantidades, proje
tos técnicos e anexos que integram o Edital de Licitação.

- A presente licitacão é a nível local, mas estão convidadas a
participar todas as firmas estrangeiras dos países membros do BIRD
e Taiwan. China, seguindo-se os procedimentos deste Edital.

-A GOVERNO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Projetos Especiais

AVISO DE LICITAÇAO

Concorrência Nacional N° CO-08/93

Licitacão para obras de drenagem na bacia do
Canal do Cunha, na ponte do cruzamento do
Rio Jacaré com a Av Suburbana

— A FUNDAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE RIOS
E LAGOAS — SERLA. doravante denominada SERLA, recebeu da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com recursos oriundos do FGTS.
e do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento
BIRD um empréstimo em diversas moedas para financiamento do
PROGRAMA RECONSTRUÇÃO RIO. o qual prevê que parte dos
recursos do empréstimo seja destinada a realização de contratação
de empresa para o fornecimento de bens e serviços.

a 

SERLA convida as empresas habilitadas a apresentarem
proposta para execucão das obras na ponte do cruzamento do Rio
Jacaré com a Av. Suburbana, no Município do Rio de Janeiro, e
demais serviços com fornecimento de todo material necessário e
mão-de-obra As propostas serão recebidas no dia 30/07/93, das
09 00 hs às 12:00 hs. e abertas no dia 11/08/93. às 10:00 hs, no
seguinte endereço. Campo de São Cristovão, 1 38, 3a andar, sala
301. Rio de Janeiro. RJ.

— Os interessados poderão obter informações adicionais sobre o
Edital de Licitacão na Supervisão das Comissões de Licitação sito
ao Campo de São Cristóvão. 1 38, 3" andar, no período de 09:00 as
12:00 hs e de 14:00 às 1 7:00 hs. ate 10 (dez) dias úteis antes da
data de apresentação das propostas (telefones (021)580-4221 /
580-0048 ou Fax(021)580-0348)

— Os interessados poderão adquirir o Edital de Licitacao e seus
anexos, até 16 (dezesseis) dias úteis antes da data de apresentação
das propostas, no endereço e horário acima mencionados, a partir
de 28/06/93 através de solicitacão por escrito e o pagamento de_5
(cinco) UFERJs. sem direito à restituição As propostas deverão
obedecer rigorosamente as instruções aos proponentes, especifica
cões técnicas, critérios de medição, planilha de guantidades, proje-
tos técnicos e anexos que integram o Edital do Licitacão

A presente licitacão e a nível local, mas estão convidadas a
participar todas as fumas estrangeiras cios países membros do BIRD
-¦ Taiwan. China, seguindo se i»s procedimentos deste Edital

Banqueiro desmente

acusação de 
'socialite

O presidente do Banco Liberal.
Aldo Floris. negou ontem, em no-
ta enviada ao JORNAL DO
BRASIL, que a instituição tenha
concedido à sociulite carioca My-
rian Attala um empréstimo de
USS 600 mil (CrS 31,3 bilhões).
Esse empréstimo teria sido blo-
queado no dia da sua liberaçao
por ordem judicial motivada por
uma ação de seu ex-marido. José
de Alcântara Machado D'0livei-
ra Neto.

De acordo com Francisco
Stockler. também diretor da insti-
tuição. o que existiu foi uma apli-
cação feita por Myrian em CDBs

com vencimento em 5 de abril, cm
janeiro deste ano. c a penliora
desses papéis por ordem da jtii/a
Lena Cândida Lisboa Gaede. da
12a Vara Cível, no dia I1' daquele
més. Segundo Stockler. o dinheiro
usado no investimento era "uma

pequena parte" do dinheiro obti-
do por Myrian com a venda de
uma mansão no Jardim Botânico.
Myrian acusara Floris e Alcania-
ra Machado de arquitetarem um

plano para obter a posse da mau-
são. Procurada ontem. Myrian
não foi encontrada até o inicio da
noite.

Assédio de chefe leva

secretária à Polícia

A secretária Maria Inès Pereira
Guimarães, de 34 anos. que tra-
balhava na Federação dos Banca-
rios do Rio de Janeiro, recorreu â

polícia sob a alegação de ter sido
demitida no final do mês passado
por não corresponder às camadas
de seu chefe, o diretor Renato
Lima. L:m depoimento à Delega-
cia Especial cie Atendimento à
Mulher. Maria lr.es afirmou que
vinha sendo assediada por Renato
desde o início de abril. O diretor
desmentiu a versão e afirmou que

ela foi dispensada porque 
"nao

correspondeu as expectativas do
seu cargo".

Maria Inés decidiu pedir ajuda
ao deputado Carlos Mine (PT-
RJ), autor da lei que prevê a mui-
la a quem assediar mulheres no
trabalho. Mine acompanhou Ma-
ria Inés a Delegacia de Mulheres,
no dia 2 de junho, onde ela ptvs-
tou depoimento. Lie pediu a I c-
deração e ao Sindicato dos Ban-
cários a apuração das denuncias.

Em Campos do
Jordão há bons
hotéis, bares,
restaurantes e uma
extensa programaçào
cultural com festivais

o

'iff

de dança e música
clássica. Chalé
aconchegante para
6 pessoas custa

USS 41 por dia.
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O Guia Viajar Bem e Barato traz mais de 30.000 dicas econômicas de
viagens para você curtir o Brasil com pouco dinheiro

Pegue o seu e boa viagem.
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Luiz Carlos Lima de Melo, 27 anas, mora perto de ondefoi acliado o corpo de Aline efoi preso no Jim do dia, upon ser denunciado aos poluuu.s

Suspeito confessa assassinato de 2 meninas

¦ Delegado diz que Luiz Melo, preso ontem, confere com retrato falado e admite crimes, mas demonstra ter problemas mentais
Fernando Rabelo

A polícia prendeu ontem Luiz
Carlos Lima de Melo, de 27 anos,
suspeito de ser o estuprador que
vem atacando meninas em Nova
Iguaçu, na Baixada Fluminense.
Segundo o delegado Paulo Souto,
diretor do Departamento Geral
de Polícia da Baixada (DGPB),
Luiz Carlos — que tem problemas

: mentais — confessou ter matado
X Aline da Conceição Paes, de 9

anos, e Andréa Domingos Cie-
mente, 10, desaparecida desde 3
de abril. O delegado disse que a
confissão foi confusa e que, após
assumir a autoria dos crimes, o
preso os atribuiu a um homem
chamado apenas de Toninho.

A prisão de Luiz Carlos foi
feita em operação que envolveu
150 homens das polícias Civil e
Militar, nos bairros de Prados
Verdes — onde o corpo de Aline
foi encontrado — e Parque de São
Francisco. Foram utilizados 30
carros de 17 delegacias da Baixa-
da, apoiados por oito carros e um
ônibus do 24°BPM (Queimados).
O reconhecimento foi feito atra-
vés das cópias do retrato falado.

Capuz — Na operação, o in-
formante J.P.T., de 26 anos, disse

que já vira aquele homem em Pra-
dos Verdes. Encapuzado, ele le-
vou os policiais à casa de Luiz
Carlos, que foi preso às 17h45,
quando a operação já terminava.
O suspeito mora com a mãe, Jose-
fina Melo, na Rua das Orqilídeas,
a 200 metros de onde o corpo de
Aline foi encontrado.

O delegado Paulo Souto levou-
o à 55a DP (Queimados) para o
reconhecimento e espera ainda
que ele aponte onde está o corpo
de Andréa Clemente. O retrato
falado, através do qual Luiz foi
reconhecido, fora elaborado por
uma mulher atacada e quase estu-
prada, e reforçado por outras três,
entre elas uma menina, que mora
no mesmo conjunto de Aline e
fora abordada um dia antes.

Desespero — Na 52a DP
(Nova Iguaçu), Antônio Sebas-
tião da Silva, de 33 anos, tentou
cometer suicídio com cacos de
uma lâmpada, na noite de quarta-
feira. Ele fora preso no Centro de
Nova Iguaçu, tentando estuprar
S.N.F., de 11 anos. O delegado
Alcides Iantorno disse que ele não
foi reconhecido por outras víti-
mas de estupro. Luiz Carlos Lima de Melo, 27 anos, mora perto de onde foi achado o corpo de Aline e/oi preso no fim do dia, apôs ser denunciado aos policiais

Piloto escapa ileso de

queda 
de avião na Baía

O bimotor Navajo prefixo PT-
ETP, pilotado por seu dono,
Araújo Silva Terceiro, 53 anos,
afundou ontem à tarde na Baía de
Guanabara minutos após decolar
do Aeroporto Santos Dumont. O
avião seguiria para Campinas
(SP) e apresentou defeito mecâni-
co ainda na pista: para levantar
vôo, foi preciso um recarregamen-
to improvisado na bateria, conhe-
cido como clwpeta. O piloto, que
estava sozinho, contou que após a
decolagem, às 14h57, sentiu "uma

vibração incontrolável no man-
che", pensou em retornar ao ae-
roporto mas acabou optando por
um pouso de emergência na água.

Segundo funcionários da In-
fraero, o avião decolou com a
porta aberta. Isso também pode
ter causado a vibração na direção,
contada pelo piloto à Divisão de
Investigação e Prevenção de Aci-
dentes Aeronáuticos (DIPAA).
Depois de boiar por três minutos,
o avião afundou a 500 metros da
pista, próximo à Marina da Gló-
ria. A Infraero só deve divulgar a
causa do acidente em 30 dias.

Salvamento — Para o res-
gate de Araújo, a Infraero acio-
nou o Serviço de Salvamento e
Resgate do aeroporto, mobili-
zando três helicópteros — um da
Polícia Civil, outro do Corpo de
Bombeiros e um terceiro da For-
ça Aérea Brasileira — e dois jet

skis. Dois salva-vidas da Praia
do Flamengo se atiraram ao
mar, mas o piloto acabou sendo
resgatado por tripulantes de um
veleiro. Barcos do Corpo de
Bombeiros chegaram ao local do
acidente depois do resgate.

Antes de subir no veleiro,
Araújo ainda teve tempo de reco-
lher toda sua bagagem, poucos
momentos antes que o avião
afundasse. O piloto, que não ficou
ferido, foi levado à Fundação Ru-
bem Berta. Com o acidente, o
Aeroporto Santos Dumont ficou
fechado para pouso e decolagem
por apenas 11 minutos. O avião
não foi resgatado.

O acidente de ontem é o tercei-
ro deste ano no Aeroporto Santos
Dumont. No dia 26 de fevereiro,
o Lear Jet modelo 35, prefixo PT-
OFK, da Líder Táxi Aéreo, caiu
na Báia de Guanabara, a cerca de
100 metros da cabeceira da pista,
quando tentava aterrisar. A aero-
nave era pilotada pelo dono da
Líder, José Afonso Assumpção, e
levava outras três pessoas. Em 12
de maio, o vôo 721 da empresa
aérea Rio Sul acabou atrás da
pista de pouso do aeroporto: o
turboélice EMB 120 Brasília pre-
fixo PT-SLI, com 17 passageiros e
cinco tripulantes, descontrolou-se
ao tocar o solo, saiu da área de
pouso e foi parar nas pedras à
beira da Baía.

GOVERNO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Projetos Especiais

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência Nacional N° CO-09/93

Licitação para obras de canalização em parede
de diafragma no Rio Jacaré, na bacia do Canal
do Cunha.

_ A FUNDAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE RIOS
E LAGOAS — SERLA. doravante denominada SERLA. recebeu da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com recursos oriundos do FGTS.
e do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento
BIRD, um empréstimo em diversas moedas para financiamento do
PROGRAMA RECONSTRUÇÃO RIO. o qual prevê que parte dos
recursos do empréstimo seja destinado à realização de contratação
de empresa para o fornecimento de bens e serviços.

— A SERLA convida as empresas habilitadas a apresentarem
proposta para execução das obras de canalização em parede do
diafragma no Rio Jacaré, no Município do Rio de Janeiro, e demais
serviços com fornecimento de todo material necessário o mão-de-
obra. As propostas serão recebidas no dia 30/07/93. das 09:00 hs
às 12:00 hs. e abertas no dia 13/08/93, às 10:00 hs. no seguinte
endereço: Campo de São Cristóvão, 1 38, 3o andar, sala 301. Rio de
Janeiro. RJ.

— Os interessados poderão obter informações adicionais sobre o
Edital de Licitação na Supervisão das Comissões do Licitação, sito
ao Campo de São Cristóvão. 1 38, 3o andar, no poriodo de 09:00 às
1 2:00 hs e de 14:00 às 1 7:00 hs, até 10 (dez) dias úteis antes da
data de apresentação das propostas (telefones 021-580-4221/
580-0048 ou fax 021 -580-0348).

— Os interessados poderão adquirir o Edital de Licitação o seus
anexos, até 1 6 (dezesseis) dias úteis antes da data de apresentação
das propostas, no endereço e horário acima mencionados, a partir
de 28/06/93 através de solicitação por escrito e o pagamento de 5
(cinco) UFERJs, sem direito à restituição. As propostas deveião
obedecer rigorosamente as instruções aos proponentes, especifica-
cões técnicas, critérios de medição, planilha de quantidades, proje-
tos técnicos e anexos que integram o Edital de Licitação.

— A presente licitação é a nivel local, mas estão convidadas a
participar todas as firmas estrangeiras dos países membros do BIRD
e Taiwan, China, seguindo-se os procedimentos deste Edital.

'GOVERNO 
DO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO .

Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Projetos Especiais

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência Nacional N° CO-11 /93

Licitação para obras de canalização do Valão
Délio Guaraná, entre a Rua da Fé e a Praça do
Éden. no Município de São João de Moriti.

_ a FUNDAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DL RIOS
E LAGOAS - SERLA. doravante denominada SERLA. recebeu da'
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com recursos'oriundos do FGTS,
e do Banco Internacional do Reconstrução e Desenvolvimento.
BIRD, um empréstimo em diversas moedas para financiamento
do PROGRAMA RECONSTRUÇÃO RIO. o qual prevê que parte-
dos recursos do empréstimo seja destinado à realização de contra-
tação de empresa para o fornecimento de bens e serviços

— A SERLA convida as empresas habilitadas a apresentaiem'
proposta para execução das obras de canalização do Valão Delio
Guaraná, no Município de São João de Menti, e demais serviços
com forncecimento de todo material necessário e mão-de-obra. As
propostas sèrão recebidas no dia 30/07/93. das 09 00 hs às I 2:00
hs, e abertas no dia I 8/08/93, às 10:00 hs, no seguinte endereço'
Campo de São Cristóvão. I 38. 3o andar, sala 301. Rio de Janeiro.
RJ.

— Os interessados poderão obter informações adicionais sobro o
Edital de Licitação na Supervisão das Comissões de Licitação sito
ao Campo de São Cristóvão, 1 38, 3° andar, no período do 00:00 às

1 2:00 hs e de 1 4:00 às 1 7:00 hs, até 10 (dez) dias úteis antes da
data de apresentação das propostas (telefones 021-580 4221/
580-0048 ou fax 021-580 0348).

— Os interessados poderão adquirir o Edital de Licitação o seus
anexos, até 16 (dezesseis) dias úteis antes da data de apresentação
das propostas, no endereço e horário acima mencionados, a partir
de 28/06/93 através de solicitação por escuto o o pagamento de 5
(cinco) UFERJs, sem direito á restituição. As propostas deverão
obedecer rigorosamente as instruções aos proponentes, especifica-
ções técnicas, critérios de medição, planilha de quantidades, proje
tos técnicos e anexos que integram o Edital do Licitação

-- A presente licitação é a nível local, mas estão convidadas a
participar todas as firmas estrangeiras dos países membros do BIRD
e Taiwan. China, seguindo-se os procedimentos deste Edital

As cataratas e o
Parque Nacional são
as principais
atrações de Foz do
Iguaçu, que
apresenta boa infra-

L r^/\ /y Jr\ I I

estrutura turística e
gente do mundo todo.

Além das toas ofertas
de compras no Paraguai
e Argentina.

DKAS DE VIAGEM.

Nas
bancas.

O Guia Viajar Bem e Barato traz mais de 30.000 dicas econômicas de
viagens para você curtir o Brasil com pouco dinheiro.

Pegue o seu e boa viagem.

VOCE SEMPRE VAI

ACHAR DINHEIRO

NO SEU BOLSO.
Seu bolso. 0 melhor lugar para vocêachar as melhores alternativas ^.^0^
para suas compras e como aplicar V. •• "> -seu dinheiro. Todo domingo no seu ..aJornal do Brasil ¦ . V.v-". \
JORNAL DO BRASIL »V'' ;
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DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Projetos Especiais
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AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência Nacional N° CO-10/93

Licitação para obras de canalização no Valão
Délio Guaraná, entre as ruas Antônio Nohra e
da Fé. no Município de São João de Meriti

• A FUNDAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE RIOS E
LAGOAS — SERLA, doravante denominada SERLA, recebeu da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com recursos oriundos do FGTS.
e do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento
BIRD. um empréstimo em diversas moedas para financiamento do
PROGRAMA RECONSTRUÇÃO RIO, o qual prevê que parte dos
recursos do empréstimo seja destinado à realização de contratação
de empresa para o fornecimento de bens e serviços.

A SERLA convida as empresas habilitadas a apresentarem
proposta para execução das obras de canalização do Valão Délio
Guaraná, no Município de São João de Meriti, e demais serviços
com fornecimento de todo material necessário e mão-de-obra
As propostas serão recebidas no dia 30/07/93, das 09:00 hs ás
1 2:00 hs, e abertas no dia 1 6/08/93, às 10:00 hs. no seguinte
endereço: Campo do São Cristóvão, 1 38. 3o andar, sala 301. Rio
de Janeiro, RJ.

- Os interessados poderão obter informações adicionais sobre o
Edital de Licitacão na Supervisão das Comissões de Licitação sito
ao Campo de São Cristóvão. 1 38, 3" andar, no período de 09:00 às
12:00 hs e de 14:00 às 17:00 hs, até 10 (dez) dias úteis antes da
data de apresentação das propostas (telefones 021-580-4221/
580-0048 ou fax 021-580-0348)

Os interessados poderão adquirir o Edital de Licitacão e seus
anexos, até 16 (dezesseis) dias úteis antes da data de apresentação
das propostas, no endereço e horário acima mencionados, a partir
de 28/06/93 através de solicitação por escrito e o pagamento de_5
(cinco) UFERJs. sem direito à restituição. As propostas deverão
obedecer rigorosamente as instruções aos proponentes, especifica
ções técnicas, critérios de medição, planilha de quantidades, proje-
tos técnicos e anexos que integram o Edital de Licitacão

- A presente licitacão é a nível local, mas estão convidadas a
participar todas as firmas estrangeiras dos países membros do BIRD
e Taiwan. China, seguindo-se os procedimentos deste Edital

GOVERNO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Projetos Especiais

AVISO DE LICITAÇA0
Concorrência Nacional N° CO-12/93

Licitação para obras de canalização do Valão
Agostinho Porto, sob as Ruas Prof1 Vicentina o
Rio D'Ouro. no Município do São João do
Moriti.

_ A FUNDAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE RIOS
E LAGOAS — SERLA. doravante denominada SERLA. recebeu da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com recursos oriundos do FGTS,
e do Banco Internacional de Reconstrução o Desenvolvimento
BIRD, um empréstimo em diversas moedas para financiamento do
PROGRAMA RECONSTRUÇÃO RIO, o qual provè que parte dos
recursos do empréstimo seja destinado á realização de contratação
de empresa para o fornecimento de bens o serviços.

— A SERLA convida as empresas habilitadas a apresentarem
proposta para execução das obras de canalização do Valão Agosti-,
nho Porto, no Município de São João de Meriti. e demais serviços
com fornecimento de todo material necessário o mão-de-obra As
propostas serão recebidas no dia 30/07/93. das 09 OOhs às
12:00hs. e abertas no dia 20/08/93, às 10 OOhs. no seguinte
endereço: Campo de São Cristóvão. 1 38. 3U andar, sala 301. Rio de
Janeiro. RJ

— Os interessados poderão obter informações adicionais sobro o
Edital de Licitação na Supervisão das Comissões de Licitar ao silo
ao Campo de São Cristóvão, 1 38. 3o andar, no período do 09 00 as
1 2:00hs e de 14:00 às 17:00hs. até 10 (dez) dias úteis antes da
data de apresentação das propostas (tolofones 02 I 580 4221/
580-0048 ou fax 021 -580-0348)

Os interessados poderão adquirir o Edital de Licitaçao o seus
anexos, até 16 (dezesseis) dias úteis antes da data de apresentação
das propostas, no endereço e horário acima mencionados, a partir
de 28/06/93 através de solicitação por escrito o o pagamento de 5
(cinco) UFERJs, sem direito à restituição As propostas deverão
obedecer rigorosamente as instruções aos proponentes, especifica,
ções técnicas, critérios de medição, planilha de quantidades, piojo
tos técnicos e anexos que integram o Edital cio Licitarão

— A presente licitação ó a nível local, mas estão convidadas a
participar todas as firmas estrangeiras dos países membros rio BIRD
e Taiwan. China, seguindo-se os procedimentos deste Edital
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REGISTRO

A 
frente fria já atinge o Rio e o tempo muda no decorrer do dia, causando

chuvas esparsas, aumento de nebulosidade e ligeira queda na tempera-tura. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o dia amanhece nublado
passando a encoberto. Ventos de noroeste mudam para sudoeste comraiadas algumas vezes fortes. A temperatura na capital fica entre 15 e 26
graus, entre 20 e 23 graus na Região dos Lagos, e entre 10 e 19 graus nasserras. A taxa de umidade relativa do ar aumenta e fica em torno de 80% e90%.

nascente 06h32min Fotos: Inpev:v • •• rr——¦^¦rv-jr1 w ..sz<jKKv,, 1

Crosconto26 a 317
Fonte: Observatório
Nacional

ONDAS
A previsão da Marinha
para hoje na orla do Riode Janeiro ò de céu quaseencoberto a encobertocom nevoa úmida. Osventos são de noroeste
com velocidade de 10 a 15nos Mar de noroeste comondas de 1.0m a 1 5m. eminte rvalos de 4 a 5 segun-dos A visibilidade varia
de 4kni a 10km. Em Nite-roí. a temperatura daágua fica em torno de 22
graus

Satélito Goes - 00H (17/6) A frente fria continua ematividade na região Sul do pais, causando chuvas desde o norte doRio Grande do Sul até o Sudeste. À tarde, pode chover no EspiritoSanto.

prcamar
01h28min 1.1m
08h47min 0.1m

baixamar
14h21min 1.2m
21 h 17 nun 0.3m
¦ I I II I I—

. Manga ratiba Propria
Grumari Propria
Recreio Propria
Barra Propria
Pepino Impropria
Sao Conrado Impropria
Leblon Impropria
ipanema Propria
Copacabana Propria
Leme Propria
Urea Impropria
Icarai Impropria
Piratininga Propria
Itaipu Propria
Itacoatiara Propria
Manca Propria
Itauna Propria
Jacone Propria
Araruama Impropria
Cabo Fno Propria
Arraial do Cabo .""-opria
Buzios Propria
Rio das Ostras Propria
Fonte: Fundagao Estadual do MeioAmbiente (Bolehm de 416193)
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Satélite Goes - 15h (17/6) Céu nublado com possibilidadede chuvas na Região Norte, com exceção do Tocantins. Chove nolitoral do Nordeste do Rio Grande do Norte ató o sul da Bahia.Tempo parcialmente nublado no Centro-Oeste.

CAPITAIS

Presidente Dutra (BR 110)
Operação tapa-buraco do km
252 ao Km 333. Obras no Km
194. na cabeceira da ponteServiços de conservação do
Km 163 ao Km 251 e nos Kms
258, 275. 286. 295. 313. 316. 327
e 330 Deslizamento do acosta-
mento no Km 289 na pista São
Paulo-Rio No Km 311. desvio
(RJ-SP) e meia pista (SP-RJ).Obras de recuperação no Km
277 (SP-RJ)
Rio - Juiz do Fora (BR 040)
Obras de contenção no Km 9
(Rio-Juiz de Fora) Estreita-
mento da pista no Km 47 (JF-RJ)'Rio - Santos (BR 101)
Meia pista nos Kms 63 e 208
(Santos-Rio). Tráfego por va-
nante pavimentada no Km 136
Rio - Campos (BR 101)
Obras entre os Kms 268 e 282
Buracos entre os Kms 286 e
292
Niterói - Região dos Lagos
(RJ 106)
Obras de construção do cantei-ro central e dos acostamentosno km 5
Itaborai - Friburgo (RJ 116)Obras no acostamento entrePapucaia e Japuiba Recapea-mento do Km 30 ao Km 32Pista com passagem para umso veiculo, em Macuco
Fonte: DNERI DER

Cidade Conduces max min Ckiado Condi^des max min
PortoVelho par/nublado 33 20 Maceio nub/chuvas 28 18
Rio Bianco nub/chuvas 31 23 Aracaju nubfehuvas 28 21
Manaus par/nublado 33 21 Salvador nub/chuvas 28 20
Boa Vista nub'chuvas 33 20 Cuiaba nub/chuvas 30 18
Belem nub/chuvas 33 22 Campo Grandenub/chuvas 29 17
Macapa ^ nubiado 33 22 Gotama nub/chuvas 28 12
Palmas pamublado 33 19 Brasilia nub/chuvas 24 12
SaoLuiz par/nublado 33 22 Belo Horizonte nubiado 13 24
Teresma par/nublado 34 19 Vilbria nubiado 25 15
Fonaleza nub/chuvas 31 21 Sao Paulo nub/chuvas 23 11
Natal nub/chuvas 30 22 Curitiba nub/chuvas 21 08
JoaoPessoa nub/chuvas 29 22 Florianopolis nubiado 17 12
Recife riutrchuvas 28 21 Porto Alegre nubiado 14 10
Fonte mm

Cidade Condifdes max min Cidade Condkpoes max min
Amsterda nubiado 19 12 Mexico nubiado 24 13
Atenas nubiado 30 19 Miami claro 29 25
Barcelona claro 29 14 Monlevideu nubiado 12 08
Berlim chuvas 18 10 Moscou nubiado 18 09
Bruxelas nubiado 20 10 Novalorque claro 29 19
Buenos Aires claro 11 07 Paris nubiado 28 14
Chicago ^ chuvas 25 11 Roma claro 27 13
Frankiurt  chuvas 22 13 Santiago nubiado 15 02
Johanesburgo claro 17 -01 Sao Francisco claro 31 14
Lma nubiado 22 18 Sydney nubiado 15 08
Lisboa claro 29 27 Toguio claro 30 24
Londres nubiado 20 13 Toronto nubiado 21 13
Los Angeles c|aro. 30 19 Viena nubiado 23 12
Madrr claro 35 17 Washington claro 30 20
AEROPORTOS

Santos Dumont Par/nublado. Nevoa pela manha.
Galeao (RJ) Par/nublado. N6voa pela manha.
Cumb'ca iSP) Par/nublado Possibilidade de chuvas
Con go n h a s (SP) Nub/chuvas Visibilidade moderada
Viracopos(SP) Nubchuvas Visibilidade moderada
ConhnsjBH) Par-nublado Nevoa pela manha
Brasilia Par/nublado Visibilidade boa
Manaus Par/nublado Visibilidade boa
Fo'taleza Par 'nublado Visibilidade boa
Recife Par nubiado Visibilidade boa
Salvador ParmuDlado Visibilidade boa
Curitipa Nub cnuvas Visibilidade moderada
Porto Alegre Nub'Chuvas Visibilidade moderada.
Fonte: Tasa

Resultado
da Loto

f54) (6Í) (66) (68)

Premiados: cinco apostadores
— um do Rio de Janeiro, um de
São Paulo, um de Goiás e dois da
Bahia — na quina do concurso
1009 da Loto. Cada um receberá o
a quantia de Cr$ 1.665.793.844,00.
A quadra premiou 529 acertadores,
que receberão o prêmio individual
de Cr$ 15.744.744,00, enquanto o
terno pagará Cr$ 494.823,00 a cada
um dos 22.443 ganhadores.

Anunciado: o V Fórum Nacio-
nal sobre Insuficiência Coronaria-
na, dia 25 de junho, de 8h às 19h,
no Hotel Rio Palace, no Rio de
Janeiro. Organizado e coordenado
pelo diretor geral do Hospital de
Cardiologia de Laranjeiras, Carlos
Scherr, o evento, sem fins lucrati-
vos, reunirá profissionais de outros
estados, que tratarão de assuntos
como diagnóstico, prevenção e tra-
tamento da insuficiência coronaria-
na. As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas no Centro de Estu-
dos do Hospital de Cardiologia de
Laranjeiras.

Prevista: para o dia 25 de ju-
lho a abertura do projeto Lem-
branças de Tennessee, no Centro
Cultural Cândido Mendes, em
Ipanema, em homenagem aos 10
anos de morte do dramaturgo
norte-americano Tennessee Wil-
liams (foto). No saguão do centro
cultural será montada uma expo-
sição de fotos e exibido um vídeo
com depoimentos de atores como
Walmor Chagas e Louise Cardoso.
Com roteiro de Samara Sampaio,
também será apresentado um vi-
deo sobre a vida e a obra de Ten-
nessee Williams, que faleceu dia
25 de fevereiro de 83.

Divulgada: a montagem da pe-
ça O cortiço e o cortiço, uma adap-
tação do ator, diretor e produtor
Sérgio Britto (foto) da obra de
Aluízio de Azevedo. Com três ho-
ras de duração, o espetáculo, que
vai ser dirigido pelo ator, será divi-
dido em dois atos. O primeiro será
a encenação do romance do autor
brasileiro e o segundo mostra uma
revisão da história do Brasil de
1889 até hoje, com depoimentos de
personalidades^ músicas e quadros
humorísticos. As vésperas de com-
pletar 70 anos, com uma festa dia
28, no Resumo da Ópera, Sérgio
Britto também se prepara para lan-
çar outro livro.
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Viajou: para
Hamburgo, na
Alemanha, o li-
der da banda
Rollinx Sioncs.
Mick «Iufííícr (lo-
to). Numa entre-
vista, o ralling
stonc, que não se
visitava a Alemã-
nha há seis anos.
contou sobre o
seu novo álbum
II 'andering Spirit.
o terceiro disco
solo de Mick Jag-
ger, lançado no
Brasil em março.

Participa-
ram: da lesta de
lançamento do
novo filme estre-
lado pelo ator
Arnold Sclnvar-
zenegger, O iilii-
mo grande herói.
em Nova Iorque,
o piloto brasileiro
de Fórmula Indy
Emerson Fittipal-
di e sua mulher.
Teresa (loto). A
festa aconteceu
;• ntcontem no
restaurante Pia-
net Hollywood.

Assinado: um acordo entre a
Walt Disney Consumer Products In-
teniationcd e a distribuidora árabe
Jawa para a venda dos cerca de mil
personagens criados por Walt Dis-
ney, a partir deste verão, nas lojas
da Arábia Saudita. A atração mais
esperada é o boneco Aladim (repro-
dução) personagem árabe que virou
tema do último filme animado da
Walt Disney.

Morreu: Beatrice Bishop Berle,
aos 90 anos, de complicações de-
correntes de enfarte, sexta-feira
passada, em casa, na cidade de
Great Barrington, Massachusetts,
Estados Unidos. Médica e proles-
sora americana, publicou vários
trabalhos científicos e a autobio-
grafia A Life in Two Worlds, em
1983. Formou-se em Medicina na
Universidade de Nova Iorque, em
1938. Casou-se com o advogado e
economista Adolf A. Berle Jr.,
subsecretário de Estado do gover-
no Roosevelt, nomeado embaixa-
dor dos Estados Unidos no Brasil,
em 1945. Beatrice Berle viveu no
país com o marido durante um
ano e trabalhou como voluntária
em vários hospitais do Rio de Ja-
neiro, onde tentou desenvolver a
medicina preventiva. Escreveu ar-
tigos sobre a experiência e um li-
vro sobre problemas médicos bra-
sileiros. Após a morte do marido,
em 1971, casou-se com André
Cournand, Prêmio Nobel de Me-
dicina de 1956, que faleceu em
1988. Tinha dois filhos, dez netos

e quatro bisnetos.

SALMA MOUSSALLEM ATT A
(MISSA DE SÉTIMO DIA)

t

Os filhos, netos e o bisneto, a irmã e os genros agradecem as
manifestações de pesar dos parentes e amigos e convidam para a
Missa de Sétimo Dia que será realizada hoje, dia 18, às 17h, na
Igreja São Basílio, Rua República do Líbano, n° 17 — Centro.

ANNIBAL UZEDA DE OLIVEIRA
(CORONEL)

t

REGINA, Filhos, Noras, Netose Irmã, com grande pesar, comuni-
cam o seu falecimento e convidam parentes e amigos para o
sepultamento HOJE, dia 18, às 16.00 horas, saindo o féretro da
Capela Real Grandeza n° 1 para o Cemitério São João Batista.

SHABAT

HORÁRIO DE ACENDER AS VELAS

16:55 hs

W.
? RUA

SINAGOGA BEIT-ARON
RUA GAGO COUTINHO, 63

LARANJEIRAS-RJ
TEL.:225-3507

THEREZINHA UMA
J. A Esc o 11 n ha de Ai ti; (In

I Brasil comunica a Missa
de 7" Dia de sua cjiando

colaboraclora a sei it;ali/ada
no dia 1 9 do junho, as I Hh na
Capela do Colégio Sia línsa
de Lima, na Rua Voluniaiios
da Pátria, n" 1 1 0

LEONARDO FRAGA

t

Os amigos da Faculdade Cândido Mendes — Ipanema, profunda-
mente sensibilizados, prestam uma última homenagem a este grande
companheiro, que onde estiver sua estrela estará sempre brilhando.
Convidam para Missa de 7o Dia a realizar-se dia 19/06. às 11 hs. na
Igreja Santa Margarida Maria, na Rua Fonte da Saudade.

TEREZINHA LIMA
(MISSA DE 7° DIA)

t

Irmãos. Jorginho. Luiz. Maria, Ltiizinha. Conceição, cunhado , t;
sobrinhos agradecem solidariedade e convidam para a missa da
querida Terezinha, amanhã, sábado. 18 horas, capela do Coléoio
Sta. Rosa de Lima. Rua Voluntários da Pátria 1 10. Botafogo

W
LL

A Congregação Judaica do (Brasil avisa que está
matizando os serviços vespertino e matutino de
SftaSal no Saião Tauío íBrame, íRuaJoão de íSarros,
147, no Leôlon, por motivo de oèras em sua sede.
Sextas-feiras, 19:00 foras,

iodos, 9:30fwras.

OFÉLIA BORGES BASTOS

DE OLIVEIRA SOUZA
(MISSA DE 7" DIA)

t 

RENATO BARRETO DE SOUZA, HAYDEÉ BORGES DE OLIVEIRA, RO-
DOLFO BORGES BASTOS DE OLIVEIRA e FILHOS, esposo, mãe, irmão
e sobrinhos, agradecidos e sensibilizados com as carinhosas hi.hmI- ia
ções de pesai recebidas por ocasião do falecimento de sua nurmia i;
saudosa OFÉLIA, convidam parantes e amigos para a Missa cli: 7 I )ia a ...>r

realizada AMANHÃ, dia 19/06/93. SÁBADO, às 17 00 horas, na lyn.-ia fie Sao
José da Lagoa, à Av Borges de Medeiros n° 2735 Lagoa

Avisos Religiosos e Funebres
580-5522 585-4320Do 2 - <i b' das 8 00 its 19 00 horas585-44766U foira das 8 00 ."is 20 00 horas Sabddos apos 12 00 huus

Scibados de 8 00 as 12 00 horas jnRNAT. DO BRASIL Dominrjos o Kinadcs

LUIZ GONZAGA DE PAIVA MUNIZ

(MISSA DE 7o DIA)

tA 

DIRETORIA E EMPREGADOS DA DATAMEC S.A. — SISTEMAS E
PROCESSAMENTO DE DADOS, agradecem as manifestações de pesar
recebidas por ocasião do falecimento do DR. LUIZ GONZAGA DE PAIVA
MUNIZ — DIRETOR PRESIDENTE, e convidam parentes e amigos para a

Missa de 7o Dia que será celebrada AMANHÃ, SÁBADO, dia 1 9/06, às 1 0:30
horas, na Igreja Irmandade da Santa Cruz dos Militares, situada na Rua 1o de
Marco n° 36, Centro — RJ.

Convidado: o humorista
Tom Cavalcante (folo). o João
Cana Braxa, para participar da
gravação de lima das faixas do
novo disco do saxofonista Leu
Gandclman. Tom Cavalcante
colocou sua voz na música
Calçadão, que retrata um do-
mingo no Rio, com muito
samba e futebol. O lançamento
do disco está previsto para se-
lembro, pela Polygram.
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Americanos renovados
Ganhar cio Brasil passou a ser o

objetivo cie todos os adversários
desde a Olimpíada de Barcelona.

'Os Estados Unidos não são dife-
rentes. Ainda que seu técnico. Fre-
derick Sturm, faça questão de afir-
mar que não alimenta o espirito de
revanche contra a seleção medalha
de ouro, que acabou com o sonho
cios americanos de conquistar o tri-
campeonato olímpico. "Não faz

. parte do meu temperamento ser re-
vanchista. Mas é claro que nós
sempre entramos na quadra para
ganhar", disse.

Até porque a derrota para o
Brasil, na semifinal em Barcelona,
não foi esquecida. "Tive momentos

; ruins na seleção mas. com certeza,
teste foi um dos piores", afirmou. O
¦ técnico conhece bem os brasileiros

e, embora reconheça que são os
melhores do mundo, aponta falhas
na recepção e no bloqueio."Mas, o
time tem cinco atacantes muito
bons", comentou.

Técnico da seleção desde 91. ele
reestruturou a equipe, desfalcada
de jogadores como Timmons e For-
tune, que preferiram o vôlei de
praia. Um dos trunfos do time
atual é o veterano Eric Sato, 27
anos, campeão olímpico em 84,
chamado por Sturm de olhos de
tigre. "Ele tem muita fome de ven-
cer, uma garra que falta na nova
geração. E a maneira como olha
para o adversário já intimida". Dos
titulares de Barcelona, resta só o
jogador de meio Bryan Ivie. Bob
Samuelson não pôde vir por causa
de um problema dentário. (C.R.R)
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Chicago 
prepara 

a

; CHICAGO. LUA — Agora, só fal-
' ta uma. Com a vitória na noite de
quarta-feira, por 111a 105. sobre o
Phoenix Suns, o Chicago Bulls está

'a uma vitória para sagrar-se tri-
campeão da NBA. a Liga Profissio-

:nal norte-americana de basquete
'masculino. Para festa da torcida, o
titulo deve (e provavelmente será,
se forem repetidas as exibições rea-

i lizadas até agora) ser decidido esta
"noite, em pleno Chicago Stadium,
..diante cie 20 mil fanáticos Touros
{que não cansarão de gritar Bulls,
í Bulls. Bulls. A Rede Bandeirantes
; anuncia a transmissão, em VT, ás
;23h30 — a partida começa ás 22h
í(horário de Brasília).

Apesar da má atuação de Scottie
Pippen. que se mostrou excessiva-

*, mente nervoso, a partida de quarta-
• feira foi tão fácil que o Bulls não

pode reclamar. O time de Phoenix
não ameaçou em momento algum,
ciando até a impressão que estava
satisfeito em ter obtido, no domin-

!' go, uma vitória no play-ojf decisi-
<vo. Com o resultado, o Chicago
chega a 3 a 1 (a decisão é em me-

Jhor cie sete. sendo campeão o time
que vencer primeiro quatro jogos) e
pode tornar-se a terceira equipe a'conquistar 

um tricampconato na
NBA: as outras duas foram o Bos-
ton Celtics — exagerou, vencendo

cie 59 a 66, direto — e o Minneapo-
lis Lakers (de 52 a 54).

Tão emocionante quanto a vitó-
ria, contudo, foi a atuação de Mi-
chael Jordan. Acusado de "jogar
displicentemente" no domingo,
Jordan prometeu mostrar que seus
críticos estavam errados. Mostrou.
Jordan já conseguira, nesta decisão,
tornar-se o quinto atleta a marcar
mais de 50 pontos em um jogo das
finais — o primeiro nos últimos 24
anos. Ontem, fez 55, alcançando
média de 43 por jogo na série, supe-
rando a marca do Rick Barry, o
melhor de todos até hoje (40,8, pelo
San Francisco, em 67). Essa foi a
33a vez que Air Jordan alcançou a
marca de 50 pontos em uma parti-
da em sua carreira. Em março de
90, contra o Cleveland, ele conver-
teu 69 pontos.

O melhor — "Ele 
(Jordan) ,é

um bom jogador. Estamos no mes-
mo nível, mas o melhor do mundo
sou eu mesmo", afirmou, irônico,
Charles Barkley, que na derrota de
quarta-feira marcou 32 pontos, ob-
teve 12 rebotes e proporcionou 12
assistências. Barkley demonstrou
que não está sentindo os efeitos da
contusão no cotovelo, que o obri-
gou a uma retirada de liqüido, pou-
co antes do jogo de domingo, ven-
cido pelo Phoenix.

A decisão
09.06 — Phoenix
Chicago Bulls 100 x 92 Phoenix Suns
11.06 — Phoenix
Chicago Bulls 111 x 108 Phoenix Suns
13.06 — Chicago
Phoenix Suns 129 x 121 Chicago Bulls
16.06 — Chicago
Chicago Bulls 111 x 105 Phoenix Suns
Ho|e — Chicago (22h, horário de Brasilia)
20 06 — Phoenix (20h. horário de Brasilia) '
23.06 — Phoenix (22h, horário de Brasilia) '

se for necessário

Ciência a serviço do vôlei

¦ Biomecânica ajuda a

desenvolver atletas

física e tecnicamente

A 
seleção brasileira de vôlei masculino
entra na fase da biomecânica para

atingir a perfeição nos movimentos dos
jogadores. Através de um estudo do desen-
volvimento muscular de cada um, feito por
meio de eletrodos (células fotoelétricas),
que dissecam a imagem de um jogador
durante uma partida ou treino, se poderá
saber qual o ponto que precisa ser mais
trabalhado. Os equipamentos estão sendo
importados pela Aeronáutica e colocados
no Campo dos Afonsos. Ontem, o técnico
José Roberto Guimarães visitou o local.

A biomecânica é a ciência que estuda as
leis do desenvolvimento físico do homem.
Zé Roberto quer usá-la na preparação do
time para os Jogos de Atlanta, em 96. Este
tipo de trabalho já é usado pelos america-
nos que renovaram totalmente a seleção
bicampeã olímpica em 84 e 88.

A biomecânica possibilitará a descober-
ta de qual músculo ou osso do jogador está
deficiente e por que, em virtude disso, ele
não consegue esticar o braço na hora dc
uma partida, por exemplo. Hoje, esta ava-
liação só pode ser feita por meio de uma
análise visual. A biomecânica auxiliará até
no deslocamento para o bloqueio, onde o
momento do salto está ligado à gravida-
d e.(C.R.R)

ó

Feminino perde e só

briga pelo 3o lugar
A seleção cubana de vôlei feminino, atual campeã

olímpica, não teve a menor dificuldade para vencer o
Brasil por 3 a 0 (15/5, 15/10 e 15/7) ontem, em Hong
Kong, pelo Grand Prix. A derrota, segunda em menos
de 10 dias, desfez o sonho das brasileiras de lutar pelo
título. O técnico Wadson Lima, no entanto, não desa-
nimou. "Vamos lutar agora pelo terceiro lugar", afir-
mou. No outro jogo da rodada, pelo grupo G. a Coréia
do Sul ganhou da China de virada, por 3 a 2 (9 15.
5/15, 16/14, 16/14 e 15/6). Hoje é dia de folga para o
Brasil, enquanto Cuba enfrenta o Japão.

Apesar de as cubanas terem errado muito, princi-
palmente no segundo set. as brasileiras conseguiram
errar ainda mais, mostrando falhas em quase todos os
fundamentos. "Ninguém está no nível dc Cuba", allr-
mou a levantadora Fernanda Venturini. Wadson Lima
tentou mexer no time, colocando Leila. Cilene e Pa tri-
cia Cocco. Sem sucesso. Cuba fechou o placar a seu
favor e deu mais um passo rumo ao titulo inédito.

HOJE NA GÁVEA

1» Páreo ás 16 horas —1.300 (AREIA) Cr$31.900.000,00 —EXATA/ DUPLA/THIFETA/ QUADRIFETA — PRÊMIOGRANDCOURTPujante Predador. A. Esleves Ap 4 58 1Galfion Airpont. C Xavier 58 23PassodoWai. E M.SilvaAp4 58 34 Beamy Boy. J Poletti Ap 3 58 45Pakalolo, N D Silva Ap 4 58 56Gravillon. J Pinto 58 6
2* Páreo ás 16h25m — 1.300 (AREIA) Cr$29.000.000,00 — EXATA/ DUPLA/
TRIFETA/ QUADRIFETA — PRÊMIO DIAUFinilo. E M. Silva Ap4 57 1Sigrande. M Cardoso 57 2Astaire. J. Malta 57 3French Patrol. J. Ricardo 58 45Canyon King, J Leme  54 5

3* Páreo ás 17 horas — 1.000 (AREIA) Cr$29.000.000,00 — EXATA/ DUPLA/TRIFETA/ QUADRIFETA — PRÊMIOGRATELLA — INÍCIO DO BOLO DEVENCEDOR COM PULE MILIONÁRIAMake Tekla. Não corre 54 tOregon, J. Ricardo 58 2Hill Top, C G Netto 58 3Infallibile. J R Gonçalves Ap 58 4Kondro. M Cardoso 54 5Game OfChange. C. Xavier 58 6Mitaki Sound, J. Poletti Ap 54 7Derby On. Não corre 54 8
4' PAREÔ ÀS 17H30M — 2.000 (AREIA)VAR. CRS 50.000.000,00 —
EXATA/DUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA —
PRÊMIO JELDA MARUSKA RUTHÉNIO DEPAIVA PALHARES (HANDICAP)Stell-Tube. J leme 54 tHis Excellency. J Ricardo 59 2Mister Price. R. Rodrigues 55 3Duran Duran. G Guimarães 57 4Sobranceiro. M Almeida 55 5Reinhold. A Machado F° 59 6
5* PÁREO ÀS 18 HORAS —1.300 (AREIA)VAR. CR$ 46.400.000,00 —
EXATA/DUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA —

PRÊMIO JIFFYTrait. F Pereira F" 56 1Frau Diana, A Batista 56 2Bella Carrera, G Euclides 56 3Jóia Mestra. J Leme 56 4Igualada. CG Netto 56 5Great Performance. M Almeida . .56 6Najania. J Ricardo 56 7
«• PÁREO ÀS 18H30M -1.200 (AREIA)VAR. CRS 46.400.000,00 -EXATA/DUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA —

PRÊMIO HAWKBERRV — INÍCIO DO BOLODE DUPLA COM PULE MILIONÁRIAHenricão. J James Ap 56 1Justiceiro Kid. J Ricardo 56 2Khalluah. G Souza 56 3Mardosva, L A.Alves 56 4Buli Market. G Guimarães 56 5Ker Laugh. H Cardoso 56 6Sondrio, L F Gomes 56 8

Hard Steel. J Leme 56 10
Champion Richard C G NHto 5»" Sweet Cascais. L Abreu Ap 5b y
7o Páreo às 19 horas — 1.200 (AREIA)VAR. Cr$ 31.900.000,00 —
EXATA/DUPLA/TRIFETA/QUADRIFETAPHÉMIO HIBALLa Belle. J Poletti Ap i<? '

Motim A Esteves Ap 54 ?Information Desk. R Rodrigues 5t !itaica. G Guimarães 56 4
Elo Odemis. M Cardoso 54 •>
Nice Ouro. J Ricardo 54 »>
Hiper Paco. R L. Santos Ap 54 t

0' Páreo às 19h30m — 1.300(AREIA)VAR. Cr$ 31.900.000,00 —
EXATA/DUPLA/TRIFETA/QUADRIFETAPRÊMIO LEANAHussita. C G Netto 54 i

Grama Azul. J James Ap 54Never Faint. J Ricardo 58 34Heresa. RL Santos Ap4 58 4Cintilante Star. J Poletti Ap 3 54 5Guadalupana. L Abreu Ap54 t>Criteriosa. M Cardoso 54 /
9o Páreo às 20 horas — 1.200(AREIA)VAR. Cr$ 29.000.000,00 —
EXATA/DUPLA/TRIFETA/QUADRIFETAPRÊMIO BABILFumaiolo E M Silva Ap 58 1El Tufão. A Esteves Ap 50 ?Madison. J Ricardo 58 tArthur Rei. G Euclides 58 4Quaiaoa, J Gouveia 56 5Rural Dreamer, E Marinho 58 6Miss Espenhosa, C Xavier 56 7

Dona Pepita. J Malta 56 8Buckish, J Poletti Ap 58 9
10° Páreo às 20h30m —2.100 (AREIA)VAR. Cr$ 46.400.000,00 —

EXATA/DUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA -PRÊMIO HARAS ITAIASSULarge Boy J Pinto 56 iLoco Dance. L F Gomes 56 23Nodnm. J Malta £6 3?Janaab. G Guimarães 56 4Brevetto. L A Alves 56 5Gray Clover. J Ricardo 56 6Miss Truth. J Poletti Ap 51 7
11» Páreo às 21 horas — 1.300 (AREIA)VAR. Cr$ 46.400.000,00 —

EXATA/DUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA —
PRÊMIO BACPaleron, E M Silva Ap 56 iBlue Chief, Nao corre 56 2Bare Truth, L Abreu Ap 56 JVlap-Lindo. J Leme 56 45Filoquio, G Guimaraes 56 56Fame-Hill. J F Reis 56 nNow Amour. M Almeida 53 7Prospectus. M Cardoso 56 9Balladeer, P Vignolas 56 1010 Mondavi. A Machado F" 56 11

11 Lulal&, RRodngues 56 V12 Doffen. G F Silva 56 8Puntal. J Ricaido 5'j 13

Indicações pamogama

1° Páreo: Pujante Predador ¦ Beamy Boy ¦ Gravillon
2o Páreo: French Patrol ¦ Sigrande ¦ Canyon King
3o Páreo: Oregon ¦ Hill Top ¦ Kondro
4o Páreo: His Excellency ¦ Steel-Tube ¦ Reinhold
5° Páreo: Najania ¦ Great Performance ¦ Igualada
6o Páreo: Ker Laugh ¦ Sondrio ¦ Champion Richard
7o Páreo: Nice Ouro ¦ Hiper Paco ¦ Elo Odemis
8o Páreo: Never Faint ¦ Hussita ¦ Heresa
9° Páreo: Madison ¦ Fumaiolo ¦ Buckish

10° Páreo: Miss Truth ¦ Gray Clover ¦ Nodrim
11° Páreo: Filóquio ¦ Puntal ¦ Vlap-Lindo
Acumulada: 4o 2 (His Excellency), 5" 7 (Najania) e 7" 6
(Nice Ouro)
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Mellwr^jogador (la OUmpicuhi, Marcelo Negrao 
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salt os de nas cortadas

QJ*

: f .siWSSm

Marcelo Negrão é eleito o melhor do mundo

CLAUDIA RAMOS
O time meda-

lha de ouro nos
Jogos Olímpicos
de Barcelona
também tem ojo-
gador número *"/
um do mundo. O : / jQfc
atacante Marcelo - - 

_
Negrão foi eleito, na Suíça, pela
Federação Internacional de Vô-

,le,i como o melhor jogador de
1992. Aos 20 anos, l,98m e 90
quilos, ele é o mais novo da sele-
ção brasileira. No feminino, a
eleita foi a cubana Mireya Luis,
campeã olímpica por Cuba e,
como melhor órgão de impren-
sa. a France Press.

Ser escolhido como o melhor
do mundo não é novidade para
Negrão, que atualmente joga pe-
Io time italiano Gabeca/Monte-
chiaro. Em 1989, após o Mun-
dial Infanto-Juvenil, em que o
Brasil conquistou o título, o ata-
cante foi eleito o número um do
campeonato. Dois anos depois,
recebeu os títulos de melhor jo-

gador das Américas e o de me-
lhor atacante dos Jogos Olímpi-
cos de Barcelona.

Considerado o "menino-pro-

dígio" da seleção, ele recebeu
convites de clubes brasileiros e
até mesmo de uma equipe do
Qatar. Mas seu grande sonho
sempre foi jogar na Itália, no
mais rico e competitivo campeo-
nato do vôlei internacional. Ne-
grão conseguiu realizar esse so-
nho no ano passado, quando foi
contratado pelo Gabeca.

Apesar de paulista, Negrão foi
criado em Recife, onde o pai, Jura-
ci, ex-jogador de basquete do Pai-
meiras, o levou para o vôlei. Há
seis anos, transferiu-se para o Ba-
nespa, de São Paulo. Com uma
capacidade de atacar bolas a 3,60m
de altura e uma impulsão de 70 cm,
ele ajudou o time a conquistar o
tricampeonato. Hoje, o jogador é
uma das armas mais poderosas do
Brasil. Fora das quadras, Marcelo
tem uma mania: colecionar walk-
men, CDs e equipamentos de som,
que compra em suas viagens.

Ricardo Leoni — 23/10/90Aos 20 anos, o 
'menino-prodígio' 

da seleção medalha de ouro do Brasil ganha mais um prêmio internacional na sua carreira

Paciência será arma

do time contra EUA

Negrão em resumo

Nascimento: 10/10/1972
Cidade: São Paulo
Altura: 1,98m
Peso: 90 quilos
Impulsão no ataque: 3,60m
Impulsão no bloqueio: 3,22m
Títulos: Tricampeão pelo Banes-
pa (1989 a 1991), campeão mun-
dial infanto-juvenil (1989), 3° co-
locado no Mundial Juvenil 1989,

vice-campeão mundial de clubes
pelo Banespa (1991), campeão
olímpico (1992), campeão do Top
Four (1992)
Prêmios: Melhor jogador do
Campeonato Mundial Infanto-Ju-
venil (1989), Melhor Jogador das
Américas (1992), Melhor atacan-
te dos Jogos Olímpicos de Bar-
celona (1992), Melhor Jogador
do Mundo (1993)
Time atual: Gabeca/Montechiari

Melhor jogador da Olimpíada, Marcelo Negrão dá saltos de até 3,60m nas cortadas

Paciência será a arma da seleção brasileira na pri-
meira partida contra os Estados Unidos, amanhã, às
20h40, no Maracanãzinho, pela Liga Mundial de vôlei.
Apesar de o retrospecto ser favorável ao Brasil, com ll)
vitórias a mais (43 a 33). o técnico José Roberto
Guimarães prefere ter cautela. Segundo ele, qualquer
que seja o placar, por tradição, um jogo contra os
norte-americanos é sempre difícil. "Eles fazem pressão
o tempo todo. Não podemos relaxar", disse.

Zé Roberto não se empolga nem com a péssima
colocação dos Estados Unidos 110 grupo A — são os
penúltimos, na frente apenas da Grécia —. nem com a
ausência de Bob Samuelson (que atua com a cabeça
raspada), uma das revelações da nova geração. 

"I• 1 o
não é nenhuma Brastemp", brincou. Para o técnico, o
fundamental é que os brasileiros mantenham a concen-
tração, ausente no segundo jogo contra a Grécia. "A

paciência será essencial para aproveitarmos as oportu-
nidades. Eles erram muito pouco e são muito regula-
res".

Após duas horas de musculação, ontem pela ma-
nhã, os jogadores foram à praia da Barra, próximo à
barraca do Pepê. Alguns aproveitaram a Iblga dada
pelo técnico para arriscar manobras com o jet-ski tio
Tande. A alegria durou pouco: o jet estragou. A tarde,
treinaram com bola no Maracanãzinho. Hoje. o técni-
co divulgará a lista dos 12 jogadores que enfrentam os
Estados Unidos. Carlão é presença certa, enquanto
Kid ainda depende da recuperação da pequena cirurgia
de uma bolha no pé. (C.R.R)

I I A NBA mania já chegou à seleção brasileira. Após o
treino da manhã, Pampa desfilava pelo hotel em que ;i
equipe está hospedada, em Copacabana, com o boné do
Chicago Bulls. Anteontem, o jogador não desgrudou o
olho da TV, durante a transmissão do jogo entre 11
Chicago Bulls e Phoenix Suns, pelo quarto jogo da I.iga
Americana de Basquete, em que os Bulls venceram. Aliás,
o basquete já provocou uma cena, no ininimo engraçada,
logo que os campeões olímpicos desembarcaram no Rio.
Quando estavam deixando o aeroporto, um grupo comeu-
tou: "Olha os meninos do basquete".
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'Air' Jordan estd com a nicllior media de
/ill!'-off decisivo

festa do

pontos já obtida em um
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 _  Marcelo Theobald

I ' "<w''' ' 'hnquanto peaala pel as ruas de Niterdi, Bismarck tenia esquecer a Jul to de criteria nas convaca^aes e as erras da direiaria do Vasca
_A Jose Roberto Serra
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O Campeonato em números

Bismarck na reta do sol nascente

Total de jogos — 135
Arrecadação — Cr$ 68.437.721.000,00
Média — Cr$ 506.946.088,00
Total de público — 724.302
Média — 5 365
Total de gols — 310
Média — 2,29
Maior arrecadação — CrS 11.340 750 000,00
(Vasco x Fluminense)
Maior público — 79.940 (Vasco x Fluminense)
Menor arrecadação — Cr$ 2.000.000,00
(Olaria x Volta Redonda)
Menor público — 40 (Olaria x Volta Redonda)
Ataque mais positivo — Flamengo, 50 golsArtilheiro — Valdir, 19 gols
Maior goleada — Vasco 6x0 Amèrica-TR
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Vasco 
quer 

Nélio e Almir 
para 

o Brasileiro

¦ Bicampeonato garantido, clube agora pretende presentear sua torcida com as duas contratações, que considera de impacto
GILMAR FERREIRA

! Bicampeonato garantido, o
Vasco inicia sua reformulação pa-
rit o Campeonato Brasileiro. O
presidente Antônio Soares Calça-
da pretende presentear a torcida
com duas contratações de impac-
tt>: os atacantes Nélio. do Fia-
njengo, e Almir, do Santos — este
último tem seu passe dividido,
meio a meio, entre o clube e o
empresário Juan Figer, o que po-
de facilitar o negócio.

" A ida de Nélio para o Vasco
poderia ser feita nos mesmos ter-
rnos que a de Bebeto. O jogador
faria um estágio em São Januário, e
seria repassado para um clube da
Europa. Isso garantiria a continui-
dade da política que garante ao
clube um superávit de USS I mi-
lhào a USS 2 milhões por ano.

¦ Encerrados os festejos pelo titu-
lo. seis jogadores podem deixar o
Vasco: Torres, Jorge Luís. Luisi-
nho, Bismarck. Geovani e William.
Torres não se adaptou ao clube e
pode ir para Portugal. Jorge Luís
também pode ter o exterior como
destino. Luisinho, atualmente na
vitrine da seleção, tem passe fixado
em USS 200 mil.

• Bismarck tem vontade de sair,

mas não consegue um clube que se
disponha a pagar USS 850 mil,
valor fixado para seu passe. O
Celta de Vigo, da Espanha, já ofe-
receu USS 600 mil, mas não quer
passar disso. Geovani, que detém
50% do valor de seu passe, tam-
bèm pode ser liberado. William
pode ser emprestado.

Enquanto isso. o Vasco prepa-
ra a promoção de alguns ex-junio-
res: os zagueiros Alex e Ale, o
lateral-direito Bruno Carvalho, os
volantes André Pimpolho e Bruno
Lima. o meía-direita Vítor e os
atacantes Jardel, Hernande, Bre-
mer, lan e Gian, vários deles já
entre os profissionais.

I I O vice de futebol do Vasco,
Eurico Miranda, liberou geral e
mandou abrir as portas da chur-
rascaria Vinícius, em Copacabana,
onde jogadores e dirigentes come-
moraram na madrugada de ontem
a conquista do bicampeonato. Aos
gritos de "casaca, casaca" e ao
som do hino do clube, os torcedo-
res se esbaldaram, ao lado dos ido-
los Bismarck, Geovani e Torres. O
ator Marcos Palmeiras só sosse-
gou depois de dar um abraço cm
Valdir, que ajudado pelo chope dei-
xou a timidez um pouco de lado.

O artilheiro do campeonato, Valdir, festeja com a noiva Solaitge

¦ Oferta japonesa

pode tirar capitão

de São Januário

ÁLVARO DA COS I A li SII A A

Bismarck. 
o capitão do bi-

campeonato, está entre a
cruz e a espada. Ainda não sabe
se renova com o Vasco por mais
seis meses — o contrato termina
em agosto — ou se aceita a pro-
posta do Yomiuri. do Japão, que
n quer por empréstimo até o fim
do ano. O primeiro contato com
os japoneses aconteceu antes da
decisão, por intermédio de Luís
Flávio Buongermino, ex-prepara-
dor físico do Vasco e atual técnico
do Yomiuri. "Tenho muita von-

tade de conhecer outro país, outra
cultura", revelou Bismarck.

No outro lado da balança, pe-
sa a gratidão á torcida vascaina.
que gritou seu nome logo em se-
guida á perda do pênalti na final.

"Numa fração de segundo, vi pas-
sar toda minha vida na cabeça.
Pensei nos meus pais. na minha
família, nos amigos, nos torcedo-
res e. principalmente, em Deus.
Quando a partida terminou, tirei

um fardo das minhas costas",
contou Bismarck. que. aos 23
anos. já ganhou quatro campeo-
natos cariocas e um brasileiro.

Mesmo assim, ele não se sente
tão valorizado como acha que de-
veria ser. E por culpa do próprio
Vasco. "Os dirigentes não sabem
promover seus jogadores. Na lio-
ra de vender, vendem barato, ao
contrário do Flamengo, onde
qualquer jogador é colocado nas
alturas". Bismarck também apon-
ta a metralhadora para o técnico
Carlos Alberto Parreira, que não
o convocou para a seleção brasi-
leira. "Merecia ser chamado, foi
injustiça. Nao houve coerência
nem critério na convocação".

O 
'zumbi' 

Valdir

MAURO OEZAR PEREIRA
Garantidos o bi estadual, e os

prêmios como craque e goleador do
campeonato. Valdir ainda não con-
segue relaxar. "Estou sem dormir
direito desde domingo. Tenho an-
dado por ai igual a um zumbi".
desabafou o atacante, que após ten-
tativas seguidas não consegue pas-
sar muito tempo grudado ao tra-
vesseiro. "Fiquei supertenso antes
do jogo decisivo", justifica. O arli-
llieiro dormiu mal as três noites que
antecederam o último jogo.

O campeonato acabou, o Vasco
é bieampeão. mas Valdir segue
acordado. Depois da festa pelo ti-
tulo. passou mais uma noite prati-
camente sem pregar os olhos."Continuo cansado".

Entre beijos e abraços na noiva.
Solange. Valdir passou a tarde de
ontem. Viu televisão ao lado da
mãe. Dona Valdiria. e confessou

sua expectativa pela resposta do di-
rigente Eurico Miranda, a quem
pediu um automóvel novo. "Ele
disse: 'Vamos comemorar, depois a
gente vê isso". Tó esperando, né?".

Ganhe, ou não. o presente, ele
jura fidelidade ao seu Fusca 78. O
pai do goleador, que também é Vai-
dir. levou o carro á oficina e o
mecânico constatou que o motor
está ótimo. "Só 

precisou de uma
limpeza de carburador", contou o
jogador, que nem por isso deixa de
sonhar com um modelo novo.

Recebendo CrS 15 milhões
mensais reajustados pelos índices
do governo e contrato até feverei-
ro. Valdir teria que poupar salá-
rios por 23 meses para comprar
um Gol 1000. "Com os USS 20
mil dos prêmios de artilheiro e
craque do campeonato compro
um apartamento", confirma. O
carro novo. depende da generosi-
dade dos cario/as.

Nelsinho diz hoje se

volta ao Fluminense

RIC ARDO CiONZAEl Z
Titulo perdido, poeira assenta-

da. o Fluminense começa hoje a
tentar se reerguer. E começa cedo.
Logo de manhã, o vice de futebol se
reúne com o técnico Nélson Rosa
Martins, o Nelsinho. quando espe-
ra acertar sua contratação para
substituir Edinlio — que ontem
viajou para Portugal onde assume o
Marítimo. Pinheiro, nome preferi-
do por 90% da diretoria, eomuni-
eoti ontem a Graúna que já assinou
contrato com o Nacional da Ilha da
Madeira, também de Portugal. Nel-
sinho passou então, apesar de al-
guns dirigentes contrários, a ser
prioridade."Tive hoje (ontem) um primeiro
contato onde lhe falei de nosso
interesse. Ele não quer sair do Rio.
Ficamos de tratar de detalhes ama-
nhã (hoje), mas nada vai atrapa-
Iliar porque há interesse das duas
partes", afirmou, animado. Graú-
na. O carioca Nelsinho, 55 anos.
foi campeão estadual duas vezes
pelo Fluminense como técnico. A

primeira em 1980 e a segunda em
1985. último titulo conquistado pe-
lo tricolor. Além disso, foi cam-
peão brasileiro em 89 pelo Vasco,
auxiliar-técnico de Lazaroni na
Copa do Mundo de 90 e seu último
trabalho no Brasil no inicio deste
ano foi como auxiliar-tècnico de
Carlinhos no Flamengo.

Elenco — A diretoria espera
acertar com Nelsinho para definir o
elenco para o Rio-São Paulo e o
Brasileiro. Algumas mudanças es-
tão definidas. Ricardo Pinto foi
vendido ontem para o Cerro Porte-
no — o clube recebeu USS 35 mil.
já descontado o que devia ao golei-
ro. que já viajou e deve estrear do-
mingo em Assunção. Zé Teodoro
segue amanhã para se tratar no São
Paulo e nem deve voltar. Luis
Eduardo prometera ficara Graúna.
mas arrumou as malas e foi em
definitivo para o Sul. Além deles.
Sérgio Manoel e Maealè só ficam se
os preços de seus passes (USS 800
mil e USS 350 mil respectivamente)
lorem substancialmente reduzidos.

O Os campeões cariam e pau-
lista encontraram-se ontem atra-
ves <lc seus treinadores, .locl
Santana, do Vasco, e \dnderlci
Luxemburgo. do Palmeiras,
analisaram suas campanhas c la-
memoram a falta de estrutura do
futebol do Rio de Janeiro. I an-
derlei acha que os clubes ncccwi-
tam de centros de treinamento. < o-
mo os de São Pauto e Palmeira\.
.locl concordou. "Os campos Ia são
muito melhores", exemplificou.

Joel concordou que o Brasil c
o único pais onde um iccnii o
bieampeão tem dúvida quanto a
sua permanência no clube. Mas
mostrou-se despreocupado. Sc
tem vontade de ir para São
Paulo'.' "Tenho", respondeu de
imediato. ".I coisa Ia Ia mais
séria". O exemplo estava ao lado.

Fla-Flu abre

Rio-SP na

quarta-feira
Flamengo \ Fluminense e Por--

tuguesa x Corinthians abrem na
próxima quarta-feira o Torneio
Rio-São Paulo, que será disputa-
do durante o período da Copa
América e tias eliminatórias para
a Copa do Mundo. A competição
que reunirá cariocas e paulistas
foi disputada de 1950 a 1966. é
será reeditada para que os princi-
pais clubes dos dois estados não
fiquem sem atividade. O torneio
correu risco porque a televisão
desistira de transmitir os jogos -
os clubes ameaçaram romper o
contrato do Brasileiro e as emis-
soras voltaram atrás.

O São Paulo, que disputara
torneios na Espanha, cedeu sua
vaga à Portuguesa, que estava na
Taça Ricardo Teixeira. Em seu
lugar foi incluído o Mogi Mirim.
No Rio-São Paulo, os clubes fica-
ram assim divididos: Grupo A -
Vasco. Botafogo. Coriniians e
Portuguesa. Grupo li - Palmeiras,
Santos. Flamemio e Hummeiise. '
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Vágner 
processa 

o

¦ Tricolor acusa

advogado que
invadiu campo

Nem 
nos 270 minutos da

final do Estadual o ata-
cante Vágner havia corrido tan-
to quanto precisou correr 110 fi-
nal do jogo de quinta-feira para
fugir da fúria de jogadores e
convidados do Vasco no grama-
do do Maracanã — conseguiu
escapar porque não caiu. O11-
tem, o desejo de reparação era
quase tão grande quanto a tris-
teza pela perda do Estadual. O
jogador já acionou o departa-
mento jurídico do Fluminense
para processar o advogado do
Vasco. Rogério Alves, cuja
agressão a Vágner fica clara nas
imagens da TV. Rogério já está
sendo processado pelo prepara-
dor físico Alexandre Monteiro,
outro agredido pelo advogado
110 Maracanã.

Ainda com o rosto marcado
pelas pancadas que levou duran-
te o jogo. Vágner comentou on-

agressor
V—' Alcyr Cavalcanti

Para Vágner. o zagueiro Alex entrou em campo para agredi-lo

tem o incidente. "O 
problema

começou porque eles colocaram
o Alex em campo só para me
agredir. Quando o juiz encerrou
o jogo, ele me deu um chute. E
de sangue quente eu não ia ficar
quieto. Dei um nele também.
Depois, vi que estava cercado e
corri para onde dava", contou.

O processo contra Rogério

Alves será a única coisa que res-
tará da confusão para Vágner.
Ele quer esquecer o jogo e o
segundo lugar. O atacante tem
contrato até dezembro e deve
continuar titular com Nelsinho.
A partir de hoje, Vágner só pen-
sa em seu casamento com Leo-
vilnia. em Petrópolis. 110 próxi-
mo dia h.(R.G.P)

?
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Taffarel

¦ Goleiro admite falhas

C LÁUDIO ARREGUV f.
OLDLMÁRIO TOUGUINHÓ

Apesar de consa-
grado como um dos
maiores goleiros do
futebol brasileiro,
Taffarel enfrenta hoje
o Peru, coni a disposição de quem está
começando. "Ê um desafio que não posso
perder. Não fui bem na US Cup. Vou me
reabilitar hoje à noite e garantir a vaga nas
eliminatórias. Estou bem melhor do que
nos Estados Unidos, o Nielsen me treinou
muito. Vai ser diferente dessa vez. Se Deus
quiser", garantiu.

Taffarel considera o jogo contra o Peru,
uma partida decisiva para sua reabilitação.
Lembra que ficou sem treinar e jogar du-
rante seis meses no Panna e que isso tirou
seus reflexos e ritmo de jogo. Por isso vem
treinando diariamente na seleção, certo de
que vai reconquistar seu prestigio junto a
torcida.

0 que Taffarel lamenta é que nimguém
tem paciência com a sua situação. "Sofri
muito na Itália. Era o terceiro goleiro por
culpa do regulamento. Só podem jogar três
estrangeiros. O técnico preferia usar joga-
dores de outras posições para fortalecer o
time e me deixava de fora. Nem na reserva
ficava porque já estavam em campo os três
estrangeiros. Com isso nem treinava direi-
to. O que devia era ter saido do clube e
procurar um outro para jogar. Nessa situa-
ção acabei perdendo a forma e o gosto pelo
futebol. Felizmente o Parreira me corno-
cou e estou voltando a confiar em mim.
Tenho treinado bastante, passei a ver a
minha volta como um desafio, principal-
mente aos que não acreditam mais em
mim. Será que depois de jogar uma Olim-
piada e uma Copa do Mundo desaprendi a
jogar? Nada disso, è apenas questão de
treino. Vou começar a mostrar a partir
desta noite que ainda sou o Taffarel. Vou
conquistar o prestigio que sempre tive jun-
to a torcida. Deus sempre esteve ao meu
lado e não vai me abandonar agora".

O Titulur Iwje. Taffarel sabe que na par-
tida da próxima segunda-feira, contra o
Chile, assistirá a atuavão de Carlos. O
goleiro da Portuguesa de Desportos, um
teterano em seleção biasileira, parece ser
o menos abalado com esta disputa pro-
movida por Parreira, na qual Zetti. do
Sãn Paulo, aparece como a zebra.

garante 
a reabilitação

na US Cup, mas diz que agora está melhor do que nos EUACuenca — Reuter
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Tal farei se queixa de que os seis meses de paralisação forçada no Parma tiraram seus reflexos

ARQUIBANCADA

O que acha do revezamento de goleiros na seleção?

\

Raul Plassmann
ifcx-goleiro o comentarista da Globol

¦ "Do 
ponto de vista do go-

leiro, acho péssimo, porque
cria expectativa e competitivi-
dade. Eu não faria isso. Quan-
do se diz para um jogador que
ele será substituído, caso tenha
um bom ou mau desempenho,
a desmotivaçào é inevitável".

Gilmar
(Goleiro do Flamengo)

¦ "O revezamento é uma ótima
oportunidade para que o técnico
conheça cada um e possa avaliar
quem é o melhor. Apesar do des-
gaste, os goleiros devem encarar
a decisão de Parreira como um
meio de mostrar competência e
boa forma. Até o Taffarel. que
foi criticado, poderá reverter, e
mostrar bom rendimento".

Gilmar dos Santos Neves
(Goleiro bicampeão em 1958 e 1962)

¦ "O Parreira agiu de acordo
com as circunstâncias. Convo-
cou um goleiro que estava para-
do e outro veterano. Não corres-
ponderam e Zetti foi chamado.
E se eles jogarem bem em cada
uma das partidas? O dilema de
quem e o titular continuará".

(T?>.
SÉRGIO

NORONHA

Balanço da dívida

Não 
quero ofender o orgu-

lho e a euforia dos torce-
dores do Vasco, mas este foi um
dos piores campeonatos já reali-
zados no Rio de Janeiro. Nem o
do ano passado, em que não
tínhamos o Maracanã, foi tão
pobre em valores individuais e
coletivos. O Vasco ganhou com
justiça, mas sem brilho.

E o campeonato até que co-
meçou promissor. Houve um
coquetel, em que os dirigentes
se comprometeram em realizar
um campeonato sério, sem mu-
danças de datas, horas ou lo-
cais. e sem ferir o regulamento.
Tais promessas foram rompi-
das ainda no primeiro turno,
quando um jogo do Americano
teve seu horário antecipado
apenas para que pudesse ser
visto por Eduardo Viana, de
partida para o Japão.

O regulamento, que seria in-
tocável. sofreu séria ameaça de
uma interpretação á moda da
casa, só para garantir a presença
do Vasco nas finais. Não fosse a
classificação conseguida em
campo, e talvez a esta hora ain-
da tivéssemos uma briga se ar-
rastando até na Justiça comum.

Se os dirigentes estiveram mal,
em campo os jogadores não fica-
ram atrás. O Flamengo, logo de
cara, foi avisando que disputaria
três competições e o Campeonato
Estadual era o último de sua lista
de prioridades. Se o clube de
maior público se diz desinteressa-
do. como esperar que a competi-
ção seja um sucesso?

O Fluminense trouxe Edinho
de volta, arrumou alguns joga-
dores aqui e ali e ficou á espera
de um milagre. Edinho quase foi
o santo, formando um time,
dando moral aos jogadores e ga-
nhando o primeiro turno. Parou

na limitação de seus jogadores,
que chegaram a se superar em
alguns momentos.

Do Botafogo nem é preciso
falar muito. Enfraquecido desde
o ano passado, mudou de técni-
co por três vezes e chegou a
sentir a ameaça de descer para a
segunda divisão. Foi salvo pela
camisa.

Restou o Vasco, interessado
no bicampeonato. mas enfra-
quecido pela saida de alguns
jogadores. Roberto parou, não
houve interesse na renovação
com Luis Carlos Winck e Ed-
mundo foi vendido ao Palmei-
ras. O time ficou mais fraco
ofensivamente, e mesmo cam-
peão jamais deu a impressão de
uma equipe definida tatiea-
mente.

Venceu o Vasco, com justiça,
mas os clubes estão nos devendo
um campeonato mais atraente,
com melhores times, mais fute-
boi e menos violência.

¦
O Brasil estréia hoje em uma

Copa América que não parece
interessar nem a Carlos Alberto v
Parreira. A competição só servi-
rá para que ele tire dúvidas na
escolha definitiva de alguns jo-
gadores.

Não interessa a Parreira,
mas interessa a argentinos. *
uruguaios, chilenos e a todo o
resto. Os peruanos, nossos ad-
versários de hoje, fizeram trei- •'
namento a 2 JOOm, em Arequi-
pa. e devem enfrentar a altitude
com galhardia.

Enquanto isso, o Brasil resol-
\e quem será seu goleiro.

¦
Se sobraram CSS 25 milhões,

quanto havia para ser gasio na
campanha?

NA DECISÃO DO

CAMPEONATO CARIOCA,

O ÚNICO GOL

FOI DA BRAHMA

Noite de quarta-feira. Um emocionante 16 de junho. Oitenta
mil torcedores no Maracanã. Oitenta mil dedos N°1 da Brahma
levantados, torcendo pelo seu time e aguardando ansiosamente

para fazer o Gol N°1, do meio de campo.

Intervalo do jogo.
Enquanto Vasco e Fluminense descansam nos vestiários, 6

torcedores escolhidos descem ao gramado para tentar fazer o Gol
N°1 Brahma. Mas apenas o tricolor Marcelo Passos conseguiu.

No bolso um cheque de 100 milhões de cruzeiros. No coração,
a alegria incontida de fazer um gol com o Maracanã lotado e

com o Brasil inteiro vendo. Um gol que seria o único, definitivo,

o N°1 da noite. Porque o jogo terminou em zero a zero.

O Gol N°1 Brahma mexeu com a galera. Nas decisões dos

Campeonatos Paulista e Carioca de Futebol de 1993. Em São

Paulo foram dois felizardos e no Rio foi o Marcelo.

Se você pensa que fazer um gol assim é fácil, pergunte para

quem sabe fazer.

A Brahma sabe. E vai fazer muito mais gols emocionantes

como este.

Pode esperar.

A CERVEJA

N°1



Ganhar título carioca tem sido
uma feliz rotina na vida de Luis
Carlos Quintanilha, 28 anos, o Lui-
sinho, agora titular da seleção bra-
sileira que estréia esta noite na Co-
pa América. Nos últimos cinco
anos, ele comemorou quatro vezes.
Foram dois bicampeonatos — um
pelo Botafogo (89/90), outro pelo
Vasco (92/93). "Em dois deles in-
victo", faz questão de frisar.

A decisão entre Vasco e Flumi-
nense foi vista pela seleção através
de antena parabólica. Luisinho as-
sistiu até os 30 minutos do segundo
tempo. "Eu estava me sentindo
cansado, como se estivesse em cam-
po. Queria estar lá, chutava as bo-

Ias, tentava salvar o gol. Subi para
o quarto e fui rezar."

A um minuto do final do jogo,
recebeu um telefonema, previamen-
te combinado, do radialista Denis
Menezes. Este, com sua inconfun-
dível voz, cumprimentava o apoia-
dor pelo título. "A emoção foi
grande. Me senti gratificado. Foi
uma compensação por não poder
estar em campo ajudando os com-
panheiros."

Luisinho acredita que o título é
como um combustível, que o fará
correr bem mais esta noite. "Tenho
conseguido atuar seguidamente co-
mo titular. Não quero perder essa
boquinha. Faço tudo para estar
também nas eliminatórias."

Cuenca. Equador — AP

Miiller, no ataque ao lado de Edmundo, é uma das atrações do Brasil'

Um time de campeões
O time titular brasileiro que es-

tréia na Copa América, esta noite, é
todo formado por jogadores que
acabam de colocar alguma faixa de
campeão. "É um elemento impor-
tante que não podemos desprezar.
Funciona mais psicologicamente",
analisa o técnico Parreira.

Vários jogadores foram cam-
peões paulistas pelo Palmeiras. Um
número considerável de são-pauli-
nos ainda curte o bicampeonato da
Libertadores de América. Taffarel.
apesar da má fase, foi campeão da
Recopa, pelo Parma, e Luisinho sa-
boreia seu segundo bicampeonato
carioca.

Para um time sem tempo de trei-

nar e se adaptar á altitude, é um
grande fator de motivação. Nin-
guém teme a responsabilidade,
mesmo que seja em função de um
titulo inédito, que gente como Pele
e Garrincha, Falcão e Zico, nunca
conseguiu.

Cafu, que participa de sua se-
gunda Copa América, acha que o
Brasil tem todas as condições para
conquistar o título que nunca obte-
ve fora de casa. Tabus estão aí para
serem quebrados. Os quatro pai-
meirenses do time (Antônio Carlos,
Roberto Carlos, César Sampaio e
Edmundo) sabem disso muito bem.
E querem mais. iC.A.)

T©r$a-feira Uruguai 1 x 0 Estados Unidos
Grupo Grupo C
Equador 6 x 1 Venezuela Colombia 2 x 1 M6xico

Jogos de hoje
Paraguai x Chile Brasil x Peru
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IR" Roteiro turístico.
pelos restaurantes

Mirson Murad
ROBERTO Ml D AO n„ m,
ma 6'-feira, festejou idade nova. Gerente geraldo Banorte Copacabana, Midão fez sua festa na
Churrascaria Copacabana com petit comitê
SIMÕES Hoje é dia de cozido (exa-
geradamente farto e saboroso) Estarei lá. (TeófiloOtoni. 206)
CHURRASCARIA 502 - o «.
cansóvel Mhtto emplacou do ve/ com carnes a pesoAs filas não param. Conde de Bonftm. 502 Tijuca

CHURRA SC A RIA COPA CA BA NA — A elegância da casa é ressaltada logo na entrada pelo fino dècor com
paredes em tijolos envernizados. piso em lajotões, iluminação suave e indireta. No comando está o simpático Martins Ladeira
(ex- Plataforma e ex-gerente de alimentos e bebidas do Hotel Guanabara). Sempre lembrada para banquetes, tom cardápio especial para
essas ocasiões. No almoço ou jantar, carnes altamente selecionadas com destaque para a picanha, a maminha, t'bone. baby boef.
chuleta. carré, carneiro e frango na brasa. Aliás, é uma loucura a seleção de pratos que preparam na brasa como bacalhau, truta,
linguado, badejo. O serviço à Ia carte também oferece inúmeras e gostosas opções (ainda ontem saboreei delicioso tomedor com
batatas nozée e ervilhas). Disputadlssimo, seu pãozinho de queijo é uma tentação na entrada. Recomendo picanha fatiada com farofa à
Dolabela ou baby beaf com acompanhamentos à escolha. Pratos fartos que dão para doÍ6. Oferecem desconto de 20% em todas as notas
(dinheiro ou cheque). Aceitam cartões e tlquetes (sem desconto) e tem estacionamento privativo. N° S" Copacabana, 1.144 tels.:
267-1497/267-1491. Ah! na elegante churrascaria (há um) cardápio especial para empresas de turismo...
BOI TE COPA CA BA NA — Localizada no piso superior da Churrascaria Copacabana (com entrada independente), do
grupo de Pepe Pose, o aconchegante templo musical abunda em alegria. Com pista de dança, esse cantinho discreto tem a supervisão
musical de Helinho Luna que retornou à casa com seu excelente conjunto(6/s Banci) todas as noites. Aos domingos e às 3 's tem o baile
do Helinho Detalhe importante para quem almoça ou janta (qualquer dia) na churrascaria Copacabana tem direito a um convite para a
boite de 2-' a 5 ', ou seja. não paga o couvert artístico. (Reservas: 267-1491 /267-1497).

A D EGA DO CESARE ¦ Com a voltu de Pepe o Terrível o restaurante está umagitação total. Serafim que se cuide 0 tradicional reduto gastronômico de Copacabana promove,diariamente, um festival de camarões VG por preço incrível' Hoje tem também seu famoso cozido
(exageradamente farto), amanhã tem feijoada e domingo, leitão à Luiz Antomo ou bacalhau á Gomes Sã AsÀ^s tem dobradinha e às 5Js, cerne- seca com abóbora Joaquim Nabuco. 44 (Posto 6) tel 287 0467/2870045
RODÍZIO ARA BE - Agora no Stambul Cinelàndia tem rodízio de todos os pratos de seuvariado cardápio. A casa tem forte prestigio e freqüência Com razão, o Stambul e um dos melhores nacozinha que conquistou o mundo. Uma ótima pedida é almoçar na Cinelãndia a fartura dos kibes. sfihas,carneiro ou frango à moda árabe, homos. arroz de lentilha, michui, tabule e muito mais (por preçopromocional). . Álvaro Alvim, 37 tel. 240-0275 Ê bom ressaltar que permanecem os pratos do serviço à Iacarte.
TOURÃO CHURRASCARIA Um dos melhores rodízios de carne dessas

plagas, onde a picanha é uma tentação à gula Fartíssima mesa de frios e excelentes opções em sobremesasRealmente não há regime que resista. É na Tourão (Praça S Perpétuo, 116 — Barra, telefones 493 4011 /493-4055) que estarei no próximo domingo com a família comemorando o niver da minha filha ClaudiaPubli editorial
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Edmundojd tern ares de wieruno entre os jogadores da atual sclt\ao

Brasil é maior atração 
para 

a torcida

¦ Mesmo sem seus 
'estrangeiros', 

a estréia da seleção brasileira contra o Peru criou clima de expectativa na cidade de Cuenca
Cuenca, Equador — Fotos de Sérgio Moraes

CLÁUDIO ARREGUY E
OLDEMÁRIO TOUGUINHÓ
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•««C UENCA.
EQUADOR —
Atração de
qualquer tor-
neio que disputa, a seleção brasilei-
ra entra em campo esta noite, no
Estádio Alejandro Serrano Aguil-
lar, para enfrentar o Peru. É o iní-
cio de uma campanha pelo inédito
titulo de campeão da Copa Améri-
ca fora do país — as quatro con-
quistas do Brasil na competição fo-
ram em casa. O interesse pela
partida é tanto que muitos jornais
equatorianos tiveram que publicar
anúncios, pedindo aos torcedores
sem ingressos para não ir a campo.
As 25 mil entradas já estavam ven-
didas há vários dias. As redes Glo-
bo e Bandeirantes transmitem dire-
to, a partir das 21h30.

A curiosidade em torno da es-
tréia brasileira é maior a partir da
constatação de que o treinador
Carlos Alberto Parreira escala um
time que só teve um treino de con-
junto, realizado ontem à tarde, no
campo do quartel da policia, próxi-
mo à concentração da equipe, no
hotel El Molino, um local afastado
da cidade. Mesmo com os proble-
mas para preparar o time, sem ter
podido se aclimatar conveniente-
mente à altitude, o Brasil é aponta-
do como favorito, pela incrível faci-
lidade de conseguir reunir vários
times de bom nível — na Copa
América, por exemplo, estão fora
os estrangeiros.

A vitória no primeiro jogo, onde
devem ser sentidos de forma mais
clara os efeitos da altitude, daria a
Parreira a tranqüilidade necessária
para cumprir com êxito mais uma
etapa de trabalho rumo às elimina-
tórias. E a motivação é imensa para
isso, uma vez que a maioria dos
jogadores que aqui estão ainda pre-
cisa mostrar que tem futebol para
continuar no grupo das eliminató-
rias, independentemente das pre-
sença dos estrangeiros.

Ornem á noite, o lateral Luís
Carlos Winck, do Grêmio, foi cor-
tado — sentira contusão na partida
contra a Alemanha, na US Cup —,
sendo chamado para seu lugar Gil
Baiano, do Internacional. Zinho,
què estava inicialmente escalado
para começar o jogo contra o Peru,
será substituído por Elivélton.

BRASIL
Taraffl 1

Cafu 2
Antônio Carlos 3

Válbor 4
Roberto Carlos 6
César Sampaio 5

Luisinho 8
Palhinha 10
Elivélton 11
Edmundo 7

Müller 9
Técnico:

Caf los Alberto Parroira

1 Miranda17 Charun
ReynosoSoto
Olivares
Carranza14 Barco10 Zegarra

Del Solar
Riveras
Maestri

Técnico:
Vladimir Popovic

Local: Estádio Alejandro Serrano. Cuenca.
Equador. Horário: 21h30. Juiz: Arturo Brizio

(México). As TVs Globo e Bandeirantes mostram o
jogo. As rádios Nacional (1.130 khz). Globo (1.220khz) e Tupi (1.280 khz) transmitem a partida.

Parreira pede 
calma

O treinador Carlos Alberto Par-
reira está otimista. Acredita numa
estréia vitoriosa, mas alertou os jo-
gadores para a equipe jogar caden-
ciada, sem correria, para chegar ao
gol com inteligência e não cansar
no segundo tempo. "Não tivemos
condições ideais de treinamento
nem de adaptação à'altitude. O ad-
versário treinou muito em cidades
altas. Só que confio mais no talento
do nosso time. Ê com essa criativi-
dade que vamos ganhar os primei-
ros pontos na Copa América".

Pelas informações que recebeu
do espião Jairo dos Santos, o Peru
vai lançar um ponta direita, Júlio
Rivera. que teria vaga até no ata-
que da Copa de 70, no México, de

César Sampaio (D) começa jogando hoje, enquanto Zinho fica como opção de Parreira durante a partida de estréia do Brasil, contra o PeruArte/JB

Baylon, Cubillas, Perico Leon e
Gallardo. "Esse atacante é dribla-
dor e vai para cima do seu marca-
dor. Como atua pela direita, vou
mandar Roberto Carlos não dar
espaço para suas arrancadas. A de-
fesa não tem que deixar os perua-
nos se movimentarem. Temos que
atacar em cima. Caso contrário,
podem crescer se ficar muito tempo
de posse da bola".

O que Parreira não admite é o
medo do time em sofrer desgaste
com a altitude de Cuenca. "Quem

cansar, me avise que coloco o reser-
va. Não quero ver ninguém se pou-
pando em dividida. Temos que cor-
rer para ganhar a disputa". (O.T.)
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Data Placar Competi^ao
27/12/36 Brasil 3 x Sul-Americano jiinij.
21/01/42 Brasil 2 x Sul-Americano
24/04/49 Brasil 7 x Sul-Americano
10/04/52 0x0 Pan-Amencano
19/03/53 Peru 1 x Sul-Americano
01/02/56 Brasil 2 x Sul-Americano
06/03/56 Brasil 1 x Pan-Americano
31/03/57 Brasil 1 x Sul-Americano
13/04/57 1 x Eliminatbrias
21/04/57 Brasil 1 x Eliminatbrias
10/03/59 2 x Sul-Americano
10/03/63 Brasil 1 x Sul-Americano
04/06/66 Brasil 4x0 Amistoso
08/06/66 Brasil 3 x Amistoso
14/07/68 Brasil 4x3 Amistoso
17/07/68 Brasil 4x0 Amistoso
07/04/69 Brasil 2 x Amistoso
09/04/69 Brasil 3x2 Amistoso
14/06/70 Brasil 4x2 Copa do Mundo
30/09/75 Peru 3 x Copa America
04/10/75 Brasil 2 x Copa Am6rica
10/07/77 Brasil 1x0 EJiminatbrias
01/05/78 Brasil 3x0 Amistoso
14/06/78 Brasil 3x0 Copa do Mundo"28/04/85 " ' 

PerulxO Amistoso^
01/04/86 Brasil 4x0 Amistoso
10/05/89 Brasil 4x1 Amistoso
24/05/89 1x1 Amistoso
03/07/89 0x0 Copa America

Luisinho só comemora

Total: 29 jogos;Vltórias: 21;Empates: 5
Derrotas: 3; Cols pró: 64:Gois contra: 24

Nada assusta Edmundo
Seu comportamento é sempre o

mesmo. Pouco importa se está na
seleção ou numa pelada de favela,
como aconteceu no fim de ano ao
lado de Romário, em Quintino. Ed-
mundo não se impressiona. Exalta
o que gosta e protesta contra o que
acha ruim. Não tem medo de ad-
versário, seja quem for. Foi por isso
que Parreira o escalou para enfren-
tar o Peru.

"Respeito o adversário. Sei que
eles não gostam de perder uma di-
vidida, mas vão ter que aturar as
minhas arrancadas. Vou entrar pa-
ra buscar o gol. na técnica ou mes-
mo no peito ou na raça. Quero
entrar para só sair no fim das elimi-
natórias".

Edmundo está tranqüilo. Brinca
com os companheiros como se los-
se um veterano. Fala das vitórias
do Palmeiras e diz que seria uma
injustiça o time não ser campeão.
Tanto que ganhou fácil a final. A
única coisa que o preocupa é o

julgamento no Tribunal da CBF."Nunca me interessei em agredir
árbitro. Foi um mome.nto infeliz.
Não quis agredi-lo. Se quisesse, se-
ria diferente, teria dado um soco.
Lamento. Vou continuar na espe-
rança de ser absolvido. Agora não
quero ficar muito com isso na cabe-
ça. Quero é pensar no Peru. Entrar
para vencer e continuar na equipe.
Coragem e disposição não faltam.
Eu garanto".

Riveras — Enfrentar o Garrin-
cha peruano, veloz nas arrancadas e
no drible, não assusta Roberto
Carlos. O lateral considera sua for-
ma excelente, capaz de cercar o ad-
versário no pique ou no corpo a
corpo. "Estou sabendo que o ata-
que do Peru quase sempre usa o
Júlio Riveras para buscar o gol. Só
que desta vez ele não vai espaços
para penetrar. Vou ficar no seu ca-
minho o tempo inteiro", garante o
lateral, que sonha com uma trans-
ferència para a Europa.

'I; •' ' >"!• I , / * - <.. /'v; - ¦' ••'.•/ 1 ,h I , v'

2x0 Argentinos Juniors
2x1 Independente de Medeilin * 

/ VB
1x1 Equador ? v P \
0x0 Venezuela \ J / \ || \
1x1 Honduras igpjf \P~Ti
1x1 Bielo Russia ^IrV K / J
0x2 Rom&nia j < 1
4x0 Olfmpia 1/ 

J 
"

0x0 Estados Unidos MsJ 15|

I 1 x 0 Bolivia

O Peru de Popovic

O tropeço no (cara ou coroa'

? O Brasil já foi eliminado pe-
lo Peru na Copa América. A ca-
tástrpfe aconteceu nas semifinais
do torneio de 1975, quando a sele-
çáo perdeu por 3 a 1 no Mineirão,
venceu por 2 a 0 no Estádio Na-

cional de Lima, mas acabou per-
dendo a vaga na ftnalíssima no
cara ou coroa. O Brasil, naquela
competição, foi representado por
um combinado de jogadores de
Atlético-MG/Cruzeiro.

2x0 Argentinos Juniors
2x1 Independente de Medellin
1x1 Equador
0x0 Venezuela
1x1 Honduras
1x1 Bielo Rússia
0x2 Romênia
4x0 Olímpia
0x0 Estados Unidos
0x1 Equador
1x0 Bolívia
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Taffarel 
garante 

a reabilitação

¦ Goleiro admite falhas na US Cup, mas diz que agora está melhor do que nos EUACuenca — Reuter
C LÁUDIO ARREGUY E
OLDEMÁRIO TOUGUINHÓ

Apesar dc consa-
grado como um dos
maiores goleiros do
futebol brasileiro,
Taffarel enfrenta hoje
o Peru, com a disposição de quem está
começando. "É um desafio que nào posso
perder. Não fui bem na US Cup. Vou me
reabilitar hoje à noite e garantir a vaga nas
eliminatórias. Estou bem melhor do que
nos Estados Unidos, o Nielsen me treinou
muito. Vai ser diferente dessa vez. Se Deus
quiser", garantiu.

Taffarel considera o jogo contra o Peru,
uma partida decisiva para sua reabilitação.
Lembra que ficou sem treinar e jogar du-
rante seis meses no Parma e que isso tirou
seus reflexos e ritmo de jogo. Por isso vem
treinando diariamente na seleção, certo de
que vai reconquistar seu prestigio junto a
torcida.

0 que Taffarel lamenta é que nimguém
tem paciência com a sua situação. "Sofri
muito na Itália. Era o terceiro goleiro por
culpa do regulamento. Só podem jogar três
estrangeiros. O técnico preferia usar joga-
dores de outras posições para fortalecer o
time e me deixava de fora. Nem na reserva
ficava porque já estavam em campo os três
estrangeiros. Com isso nem treinava direi-
to. O que devia era ter saido do clube e
procurar um outro para jogar. Nessa situa-
çào acabei perdendo a forma e o gosto pelo
futebol. Felizmente o Parreira me corno-
cou e estou voltando a confiar em mim.
Tenho treinado bastante, passei a ver a
minha volta como um desafio, principal-
mente aos que nào acreditam mais em
mim. Será que depois de jogar uma Olim-
piada e uma Copa do Mundo desaprendi a
jogar? Nada disso, é apenas questão de
treino. Vou começar a mostrar a partir
desta noite que ainda sou o Taffarel. Vou
conquistar o prestigio que sempre tive jun-
to a torcida. Deus sempre esteve ao meu
lado e nào vai me abandonar agora".

I I Titular hoje, Taffarel sabe que na par-
tida da próxima segunda-feira, contra o
Chile, assistirá a atuação de Carlos. 0
goleiro da Portuguesa dc Desportos, um
veterano cm seleção brasileira, parece ser
o menos abalado com esta disputa pro-
movida por Parreira, na qual Zetti, do
São Paulo, aparece como a icbra.

.'«¦» o, y
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Taffarel se queixa de que os seis meses de paralisação forçada no Parma tiraram seus reflexos

ARQUIBANCADA

O que acha do revezamento de goleiros na seleção?

Raul Plassmann
(Bx-goleiro o comentarista da Globo)

¦ "Do 
ponto de vista do go-

leiro, acho péssimo, porque
cria expectativa e competitivi-
dade. Eu nào faria isso. Quan-
do se diz para um jogador que
ele será substituído, caso tenha
um bom ou mau desempenho,
a desmotivaçào é inevitável".

Gilmar
(Goleiro do Flamengo)

¦ "O revezamento é uma ótima
oportunidade para que o técnico
conheça cada um e possa avaliar
quem é o melhor. Apesar do des-
gaste, os goleiros devem encarar
a decisão dc Parreira como um
meio de mostrar competência e
boa forma. Até o Taffarel, que
Ibi criticado, poderá reverter, e
mostrar bom rendimento".

Gilmar dos Santos Neves
(Goleiro bicampeão em 1958 o 1962)

¦ "O Parreira agiu de acordo
com as circunstâncias. Convo-
cou um goleiro que estava para-
do e outro veterano. Nào corres-
ponderam e Zetti foi chamado.
E se eles jogarem bem em cada
uma das partidas? O dilema de
quem c o titular continuará".

SÉRGIO

NORONHA

Balanço da dívida

Nào 
quero ofender o orgu-

lho e a euforia dos torce-
dores do Vasco, mas este foi um
dos piores campeonatos já reali-
zados no Rio de Janeiro. Nem o
do ano passado, em que não
tínhamos o Maracanã, foi tão
pobre em valores individuais e
coletivos. O Vasco ganhou com
justiça, mas sem brilho.

E o campeonato até que co-
meçou promissor. Houve um
coquetel, em que os dirigentes
se comprometeram em realizar
um campeonato sério, sem mu-
danças de datas, horas ou lo-
cais, e sem ferir o regulamento.
Tais promessas foram rompi-
das ainda no primeiro turno,
quando um jogo do Americano
teve seu horário antecipado
apenas para que pudesse ser
visto por Eduardo Viana, de
partida para o Japão.

O regulamento, que seria in-
tocável. sofreu séria ameaça de
uma interpretação á moda da
casa. só para garantir a presença
do Vasco nas finais. Nào fosse a
classificação conseguida em
campo, e talvez a esta hora ain-
da tivéssemos uma briga se ar-
rastando até na Justiça comum.

Se os dirigentes estiveram mal.
em campo os jogadores nào fica-
ram atrás. O Flamengo, logo de
cara. foi avisando que disputaria
três competições e o Campeonato
Estadual era o último de sua lista
de prioridades. Se o clube de
maior público se diz desinteressa-
do, como esperar que a compeli-
çào seja um sucesso?

O Fluminense trouxe Edinho
de volta, arrumou alguns joga-
dores aqui e ali e ficou á espera
de um milagre. Edinho quase loi
o santo, formando um time,
dando moral aos jogadores e ga-
nhando o primeiro turno. Parou

na limitação de seus jogadores,
que chegaram a se superar em
alguns momentos.

Do Botafogo nem é preciso
falar muito. Enfraquecido desde
o ano passado, mudou de técni-
co por três vezes e chegou a
sentir a ameaça de descer para a
segunda divisão. F;oi salvo pela
camisa.

Restou o Vasco, interessado
no bicampeonato. mas enlra-
quecido pela saida de alguns
jogadores. Roberto parou, nào
houve interesse na renovação 1
com Luis Carlos Winck e Èd-
mundo foi vendido ao Palmei-
ras. O time ficou mais fraco
ofensivamente, e mesmo cam-
peão jamais deu a impressão de
uma equipe definida tatica-
mente.

Venceu o Vasco, com justiça,
mas os clubes estão nos devendo
um campeonato mais atraente,
com melhores times, mais lute-
boi e menos violência.

¦
O Brasil estréia hoje em uma

Copa América que nào parece
interessar nem a Carlos Alberto
Parreira. A competição só servi-
ra para que ele tire dúvidas na -
escolha definitiva de alguns jo-
gadores.

Nào interessa a Parreira,
mas interessa a argentinos. '*
uruguaios, chilenos e a todo o
resto. O* peruanos, nossos ad-
versários de hoje, fizeram trei- ¦"
namento a 2J00m. em Arequi-
pa. e devem enfrentar a altitude
com galhardia.

Enquanto isso, o Brasil resol-
\e quem será seu goleiro.

¦
Se sobraram USS 25 milhões,

quanto havia para ser gasto na
campanha?

NA DECISÃO DO

CAMPEONATO CARIOCA,

O ÚNKX) GOL

FOI DA BRAHMA.

Noite de quarta-feira. Um emocionante 16 de junho. Oitenta

mil torcedores no Maracanã. Oitenta mil dedos N°1 da Brahma

levantados, torcendo pelo seu time e aguardando ansiosamente

para fazer o Gol N°1, do meio de campo.

Intervalo do jogo.
Enquanto Vasco e Fluminense descansam nos vestiários, 6

torcedores escolhidos descem ao gramado para tentar fazer o Gol

N°1 Brahma. Mas apenas o tricolor Marcelo Passos conseguiu.

No bolso um cheque de 100 milhões de cruzeiros. No coração,

a alegria incontida de fazer um gol com o Maracanã lotado e

com o Brasil inteiro vendo. Um gol que seria o único, definitivo,

o N°1 da noite. Porque o jogo terminou em zero a zero.

O Gol N°1 Brahma mexeu com a galera. Nas decisões dos

Campeonatos Paulista e Carioca de Futebol de 1993. Em São

Paulo foram dois felizardos e no Rio foi o Marcelo.

Se você pensa que fazer um gol assim é fácil, pergunte para

quem sabe fazer.

A Brahma sabe. E vai fazer muito mais gols emocionantes

como este.

Pode esperar.

A CERVEJA

NQ1
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Não podo ser vendido separadamente

Devassa fiscal em usinas de açúcar

È Blitz da Polícia Federal em São Paulo descofire mais de 800 mil notas 
'frias', 

uma fraude avaliada em trilhões de cruzeiros

I'\Í

V.ASCONCT.LC) QUADROS
• SÃO PAULO — A Polícia Fede-
ral desencadeou em São Paulo a
mais lorte ofensiva contra a lraude
e sonegação fiscal. Quatro grandes
usinas da região de Sao José do Rio
Preto, a Noroeste do estado, 450
quilômetros da capital, foram de-
vassadas até o final da tarde de
ontem e uma montanha estimada
em mais de SOO mil notas fiscais
frias sobre vendas fictícias de açú-
car para a Zona Franca de Manaus
foram apreendidas. O delegado
Ademir Alves disse que, por en-
quanto, é impossível dimensionar o
Volume da sonegação, mas garante
que atinge trilhões de cruzeiros.

A operação, desencadeada por
ordens superiores, começou pela
Usina Bonfim, em Guaíra, de pro-
priedade do empresário Edgar Co-
rona que. segundo a polícia, perten-
ce ao grupo Corona. Lá. os
policiais recolheram centenas de
blocos sobre contratos de venda
de açúcar para a Zona Franca
de Manaus. Em apenas dois
contratos, de 11 a 26 de leverei-
ro deste ano. e outro, de Io a 31
de março, a Usina Bomlim si-
mulou a venda de 42 toneladas
de açúcar para a JM dos Santos
Pereira, de Manaus, uma em-
presa fantasma que só existe no
papel. O volume dessas duas
operações está avaliado em CrS
7 bilhões, mas o açúcar, em vez
de seguir para Manaus, foi dis-
tribuido em outras regiões do
país. Como declarou ter vendido
a mercadoria para a Zona Fran-
ca. o empresário foi beneficiado
pelo programa de incentivos fis-

cais e deixou de recolher 31% em
ICMS e IPI.

O mesmo procedimento, segun-
do o delegado Ademir Alves, foi
adotado pelas usinas Maluf, de
Santo Antônio de Posse, de pro-
priedade de Humberto Maluf, que
produz cerca de 200 mil sacas por
safra: Univale, em Valparaíso, de
um grupo de Araçatuba. há dois
anos operando no mercado: e Gua-
rani. em Olímpia, de propriedade
do grupo Gomes de Almeida Fer-
nandes. um dos mais fortes do país
na área imobiliária. A maior das
quatro é a Bonfim, responsável pe-
lo processamento de três milhões de
toneladas de cana. com uma pro-
dução de sete a oito milhões de
sacas por safra. Todos estes empre-
sários serão intimados a prestar de-
poimento."Como é que Manaus iria con-
sumir 42 toneladas de açúcar nesse
período? Só se eles fossem usar

Grevistas recebem
ultimato de ministro

? BRASÍLIA — O ministro da Fazen-
da. Fernando Henrique Cardoso, prome-
teu ontem cortar o ponto dos técnicos da
Receita Federal, em greve há 46 dias. caso
não voltem ao trabalho na próxima segun-
da-feira. Fernando Henrique disse aos téc-
nicosque será formada uma comissão para
definir, em seis meses, as atribuições dos
TTNs. que se confundem com as dos audi-
tores fiscais. O ministro aprovou elabora-

ção do plano de carreira da Receita e
considerou justa a reivindicação salarial
dos técnicos, que querem gratificação
maior e eanhur 56% do salário dos fiscais.

para pavimentar todas as ruas e
estradas de Manaus", ironizou o
delegado Ademir Alves. Ele disse
que a operação, deflagrada an-
teontem. vai se estender a todas as
usinas da região e. se não houver
impedimento por parte da direção
do Departamento de Polícia Fede-
ral. pretende coordenar a blitz
contra os usineiros em todo o
país.

Filão — O delegado acha que
esse é o grande filão descoberto
pelos empresários que se encarre-
garam de fraudar e sonegar o Fis-
co nos últimos anos. Até agora, a
Policia Federal não prendeu em
flagrante nenhum usineiro. mas o
delegado acha que por enquanto
esse procedimento não é relevante
porque não há como os empresa-
rios escaparem. Todos serão en-
quadrados nas leis 4.729/65,
8.137/90 e artigos 288 e 304 do
Código Penal, que tratam de frau-

de. falsificação, sonegação fis-
I cal. e ainda terão de recolher o

tributo devido ao Fisco. A pe-
na prevista para os sonegado-
res pode passar de 10 anos de
reclusão.

O delegado Ademir Alves
disse ontem que. apesar das
pressões sofridas por empresa-
rios da região depois que delia-
grou a blitz. as operações não
vão ser interrompidas. Ademir
Alves assumiu a chefia da De-
legada do DPI" em São José do
Rio Preto no dia 23 de abril e
disse que. desde então, tem se
ocupado em montar a opera-
ção contra os usineiros. A Poli-
cia Federal, segundo ele. já tem
o mapa de todos eles.

Empresário denuncia ação da SDR

SÃO PAULO — As fraudes des-
cobertas com a comercialização do
açúcar refletem um problema anti-
go. desde os tempos do extinto lns-
titulo do Açúcar e do Álcool
(1AA). Enquanto o setor privado
pleiteia a autorização de guias de
exportação através de leilões, de
forma a limitar a produção que vai
para o exterior, o governo insiste
em criar cartórios.

De acordo com um dirigente do
setor, a atitude das usinas apanha-
das pela Polícia Federal é um erro e
uma inspeção na Secretaria de De-
senvolvimenío Regional (SDR) re-
velaria problemas ainda mais se-

rios. Segundo ele. com os preços da
tonelada a USS 300 no exterior e a
USS 190 no mercado interno, não é
difícil encontrar quem parta para o
subfaturamento, com aval da
SDR.

As autorizações cabem á SDR,
entidade que segundo esse empresa-
rio não resistiria a uma auditoria,
por mais mal feita que seja. Neste
ano, por exemplo, achamos que o
limite de toneladas a serem expor-
tadas pelo Centro-Sul deveria ser
de um milhão, o que já seria um
aumento significativo. Mas como
não há quem faça esse controle e
como a SDR aue de maneira a la-

vorecer uns e outros, esse volume
deve ser ultrapassado, comentou o
empresário. Com isso. alninou, se
se somar todas as autorizações da-
tias pela SDR se descobrira um
rombo em relação ao açúcar pro-
duzido pelo Brasil.

O pior desse quadro é que o
lavorecimento á produção de açú-
car pode levar a uma escassez de
álcool combustível. Há delasagem
no preço do álcool acima de 20" íi.
mas nem por isso todos devem usar
meios fraudulentos. O ganho finan-
ceiro de agora pode comprometer
todo o Proálcool, disse o empresa-
rio.
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Receita 
pressiona 

os bancos

¦ Multa por falta

de informações

é arma do 
'Leão'

BRASÍLIA 
— A Receita

Federal já solicitou ao
Banco Central o número de cor-
rentistas por instituição finan-
ceira para calcular o valor da
multa que será cobrada dos ban-
cos que não enviarem ao Fisco,
nas próximas semanas, os dados
cadastrais (nome. endereço.
CP1; ou CGC) de seus clientes.

O prazo para o envio das in-
formações venceu no dia 31 de
maio. o que já permite á Receita
cobrar dos bancos multa de 35
Ufir. ou seja. CrS 1.005.010.00
por correntista omitido.

"O ministro Fernando Henri-
que Cardoso autorizou a não-
prorrogação do prazo". ínlbr-

Votorantim

faz denúncia
SÃO PAULO — A importação

de cimento dos países do Leste
europeu, que chega no Brasil com
preços até 40% inferiores aos do
mercado interno, não está agra-
dando ao grupo Votorantim,
principal fabricante nacional,
com 40% de um mercado total

.que gira em tomo de USS 2.5
bilhões por ano. Para José Ermí-
rio de Moraes Neto. presidente da
S/A Indústrias Votorantim, se for
comprovada a prática de dwnping
— a venda de produtos abaixo do
custo visando a conquista de um
mercado —. por parte de países

iComo Rússia e Romênia, haverá
necessidade de levar a questão ao

.Conhecimento do governo brasi-
{leiro. 

"Aceitamos a concorrência
¦ de qualquer país do mundo, desde' 
que seja leal", diz Ermírio Neto.

Desde a abertura de mercado,
). no início do governo Collor, o
: Brasil já fechou contratos de ex-
portação de cerca de 20 mil tone-

. ladas, principalmente da Rússia e
• da Romênia. Alguns estados, co-
. mo Bahia, Ceará e Santa Catari-
; na. já receberam os primeiros lo-

tes de cimento há cerca de uma
ano.

mou o secretário da Receita.
Osiris de Azevedo Lopes Filho.

Sanção — O Leão decidiu
endurecer o jogo com os bancos.
A decisão foi comunicada oficial-
mente esta semana pelo secretário
ao presidente da Federação Brasi-
leira das Associações dos Bancos
(Febraban). Alcides Tápias. "A

última coisa que eu quero aplicar
é a sanção", observou.

O objetivo do secretário é que
as instituições repassem logo as
informações, "já 

que tiveram
tempo suficiente para isso" — o
prazo de entrega foi adiado seis
vezes. Caso insista em desobede-
eer á determinação, um banco
com cinco milhões de correu tis-
tas. por exemplo, será obrigado
a pagar uma multa de CrS 5
trilhões.

Juristas — O presidente da
Febraban argumentou, no en-

contro com o secretário Osiris
Lopes Filho, que existem pare-
eeres de juristas apontando a
exigência do governo como sen-
do inconstitucional. Eles acredi-
tam também que a medida que-
b r a o sigilo b a n c á rio.

O secretário da Receita diz
que é um funcionário público e
que. por isso. tem que cumprir a
lei. "Não considero nem remo-
tamente que a remessa dos da-
dos signifique a quebra do sigilo.
No Brasil, existe o letichismo do
sigilo bancário, como se a lei que
o estabelece estivesse acima da
lei complementar", comentou.

Preparando-se para o segun-
do ivuiul da briga com os ban-
cos. o secretário pediu ao Banco
do Brasil, que tem agências es-
palhadas por todo o mundo,
subsídios sobre a legislação in-
ternacional acerca do assunto.

A Mercedes-Benz

dobrou a 
garantia

dos extrapesados.

Agora, até 200.000 km.

A partir de 01/05/93*,
a Mercedes-Benz oferece
o dobro da garantia
lotai e exclusiva para
os modelos LS-1630,
LS-1935, LS-1941,
L/LK/LB-2325 e também
o l/I.S-1625. Quem sai
ganhando é você.

A garantia total
do veículo dobrou
de 50.000 km para
100.000 km ou
12 meses.

A garantia exclusiva
pura o trem de força
(motor, caixa de
mudanças, caixa do
transferência, árvores
de transmissão
e eixos propulsores
originalmente
montados no veículo)
dobrou de 100.000 km
pura 200.000 km e de
11 para 24 meses, o
que primeiro ocorrer.

As vantagens não

param por aí. Só a
Mercedes-Benz dá a você
manutenção plena
e gratuita nas revisões
preventivas até
100.000 km, sem limite
de tempo, o que inclui
mão-de-obra, filtros de
óleo e de combustível,
junta das tampas de
válvula, óleo do motor,
câmbio e diferencial,
necessários a cada
mvisa o.

O caminhão que dá
resultado.

Agora os extrapesados
Mercedes-Benz carregam
o dobro de garantia.
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Osiris: ilecisao ninth) hoje

IR 
pode 

ser adiado

BRASÍLIA —O
secretário da Re-
eeita Federal.
Osiris Azevedo
Lopes Filho, es-
tuda hoje a possi-
bilidade de uma
nova prorrogação
do prazo de en-
trega. sem multa,
das declarações
de renda deste
ano. referente aos
rendimentos do
ano passado 

"Se

o número de do-
cumentos apre-
sentados não
atingir o número
adequado, a saída
será prorrogar
novamente", dis-
se ele.

Segundo Osi-
ris. 21 de junho
foi definido como o prazo final de
entrega da declaração. "Estou

aberto à revisão desde que haja
razões significativas." Além dos
problemas causados pela greve,
como o não-funcionamento do
plantão fiscal, outro entrave que
pode levar à prorrogação é o fato

Brasília — Josemar Gonçalves
de o prazo de 21
de junho ter sido
divulgado apenas
pelos jornais, sem
uma ampla cam-
panha de in for-
maçào ao contri-
buinte. "Estamos
em época de con-
tençào de gas-
tos", justifica
Osiris o fato de
não ter sido utili-
zado a divulgação
publicitária.

Prorroga-
ções — O secre-
tário acha. entre-
tanto, que quem
paga seu imposto
não tirou facilmen-
te da cabeça o pra-
zo linal de entrega
da declaração. Ca-
so decida por um

outro adiamento, a nova data será a
quinta já fixada para a entrega da
declaração deste ano — a primeira
foi 30 de abril. Por conta de altera-
ções no fonnulário. a entrega foi
adiada para 31 de maio. A greve
levou o adiamento para 14 de junho
e depois para 21 de junho.
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Comunicações 
quer 

tarifa menor

¦ Hugo Napoleão defende ligação internacional barata para aumentar arrecadação

SÃO PAULO — O Ministério das Comuni-"cações 
tem pouco a cortar, apenas algumas

gorduras do seu orçamento, especialmente na
área de gastos funcionais para manutenção
dos prédios e instalações. Segundo o ministro
das Comunicações, Hugo Napoleão, sua pas-
ta tem uma verba equivalente a 0,02% do
Orçamento da União, ou cerca de Cr$ 3
trilhões. "Isto é menos que a verba do Minis-
tério da Cultura", afirmou. "Temos muito
pouco a contribuir em relação a outros minis-
tórios; apenas alguns serviços podem ser cor-
tados." Ele disse também que as tarifas do
setor telefônico vão continuar indexadas à
variação da inflação.

Hugo Napoleão argumentou ainda que as
maiores empresas vinculadas ao seu Ministério
(Correios, Telebrás e Embratel) têm vida própria
e.se auto-sustentam. "Não há nenhuma preocu-
pação com as estatais do meu ministério", ga-
rantiu. O ministro das Comunicações explicou

São Paulo — Luiz Paulo Lima

illl

Napoleão: é mais barato falar dos ÈÜA

que as tarifas de telefonia vão sofrer reajustes de
acordo com a inflação. "É 

preciso aumento de
tarifa adequado com a inflação para garantir os
investimentos da Telebrás", afirmou. "Ela tem
sua própria política."

Anteontem, Napoleão e o ministro da Fazen-
da, Fernando Henrique Cardoso, reuniram-se
para discutir a questão das tarifas. "Explicamos
ao ministro que as tarifas do setor não podem
ser defasadas em relação à inflação", garantiu. O
ministro Fernando Henrique vem realizando es-
tudos para determinar uma nova política de
reajuste das tarifas.

O que o Ministério das Comunicações está
estudando fazer, segundo Napoleão, é pro-
mover uma redução nas tarifas internacio-
nais. "Se reduzirmos os preços internacionais
vamos aumentar a arrecadação", argumen-
tou. "Vai 

provocar, inclusive, o fim das tele-
fonias piratas." Hoje um telefonema interna-
cional nos Estados Unidos custa até quatro
vezes menos que no Brasil.

Greve do IBGE derruba inflação

A greve do Instituto Brasileiro de Geografia e
^..Estatística foi encerrada ontem, depois de 34"dias. E teve um efeito inusitado: fez cair a infla-

ção de maio medida pelo índice de Preços ao
.Consumidor Ampliado (IPCA) e pelo índice Na-

..cional de Preços ao Consumidor (INPC). O IP-
< ÇA ficou em 27,69% (contra 27,75% em abril) e
-;ü, INPC caiu quase dois pontos percentuais,•'¦ficando em 26,78% ante os 28,37% do mês
anterior.

/' Devido à greve, esses índices foram calculados
„'còni base em apenas cinco regiões (ao invés das

.11 que compõem seu universo de pesquisa): São
Paulo, Goiânia, Fortaleza, Belém e Porto Alegre,

que representam 57,27% do IPCA e 50,27% do
INPC.

Em Porto Alegre, o cálculo levou em conta
apenas três semanas de pesquisa de preços, já
que depois os funcionários daquela região me-
tropolitana aderiram à paralisação.

As informações da quarta semana foram im-
putadas pelos técnicos do Instituto: aplicaram-se
sobre os preços da última semana de abril a
variação observada entre a terceira semana de
abril e a terceira semana de maio.

Alimentação — Segundo o Departamento
de índices de Preços do IBGE, o motivo da
queda foi a desaceleração dos preços do grupo

Alimentação, com destaque para as carnes, que
subiram apenas 15,9% em Fortaleza e tiveram a
maior alta em Porto Alegre (25,91 %).

Pressionou o índice o grupo Despesas Pes-
soais, por conta do item Empregado Doméstico,
que refletiu o reajuste do salário mínimo. Esse
grupo teve alta de quase 40% nas regiões pesqui-
sadas. Em São Paulo, subiu 38,12% e em Porto
Alegre, 39,16%.

Todos os outros índices mostraram em maio
inflação mais alta que a de abril. O índice Geral
de Preços do Mercado (IGP-M) subiu de 28,83%
para 29,70%, o índice de Preços ao Consumidor
da Fipe de 29,74% para 29,14% e o índice Geral
de Preços (IGP), de 28,21% para 32,27%.

Mota toma

posse 
hoje

na ACRJ
O mineiro de Minas Novas

Humberto Eustáquio César
Mota toma posse hoje como
presidente da Associação Co-
mercial do Rio depois de sete
anos participando ativamente
da entidade.

Desde 1975, quando chegou
ao Rio, é vice-presidente do
grupo Brascan, conglomerado
empresarial que atua em mine-
ração, refiorestamento, shop-
ping centers, alimentação, ser-
viços financeiros, banco,
hotelaria e turismo, além de de-
senvolvimento imobiliário.

Católico praticante, Hum-
berto Mota é devoto de São
Judas Tadeu. Por isso não dis-
pensou a celebração de uma
missa no dia de sua posse na
Igreja que leva o nome do san-
to, no Cosme Velho. Além das
atividades religiosas, o novo
presidente da Associação Co-
mercial sempre teve intensa
participação em entidades de
classe.

Atualmente ò vice-presiden-
te do Sistema de Federação das
Indústrias do Rio de Janeiro e
presidente da Câmara de Co-
mércio Brasil-Canadá. Foi lun-
dador e membro do Conselho
de Administração da Agência
para o Desenvolvimento Eco-
nômico do Rio (AD-Rio).

Aos 46 anos de idade não
perde uma oportunidade de ca-
minhar na Lagoa, onde mora
com a esposa e três filhos, sem-
pre que há tempo disponível.

Margem de lucro
O Sindicato

Nacional das
Distribuidoras
de Combusti-
veis reagiuâ in-
formação da
Associação dos
Engenheiros da
Petrobrás sobre
a margem de
remuneração
das empresas.
De acordo com
o diretor do

Sindicato, Diet-
mar Schupp, a
margem líquida
das distribuído-
ras é de 2,1%.
Os revendedo-
res ficam com
9,3%. Segundo
a Aepet, as dis-
tribuidoras fi-
cam com 11 % e
os revendedores
com 6%.

Dívidas da Vasp

O presidente da Federação
Nacional dos Trabalhadores em
Transportes Aéreos (FNTTA),
José Caetano Lavorato, estará-
hoje no Departamento de Avia-
ção Civil (DAC) para pedir in-
tervenção na Vasp. Ele vai pro-
por um plano que não incluiria
injeção de dinheiro do governo,
mas parcerias com o setor priv a-
do. Lavorato afirmou que a dí-
vida da empresa está entre USS
900 milhões e USS 1,3 bilhão.

Tarifas
As empresas

aéreas que ope-
ram no país pa-
ra o mercado
internacional
enviarão até o
inicio de julho
estudos sobre
faixas de varia-
ção de preços
das tarifas. Es-
se foi um dos
principais

aereas
avanços obli-
dos no seminá-
rio promovido
pelo DAC so-
bre a realidade
tarifária. A
idéia é estipular
percentuais mi-
nimo e má.xi-
mos de varia-
ção. que seriam
analisados pelo
Departamento.
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IGPM/FGV
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Acumulado no ano...
Em 12 meses

INPC/IBGE
Fevereiro
Março
Abril
Acumulado no ano...
Em 12 meses

%
28.42
26 25
2883
29,70

24088
1468.59

24,79
27,58
28,37

163.17
1.326.96

INDICADORES

FIPE/IPC %
Fevereiro 25.10
Março 23.15
Abril 28.74
Maio 29,14
Acumulado/ano 231,69
Em 12 meses 1 355,46
DIEESE/ICV %
Fevereiro 26.62
Maiço 29 70
Abril 27,12
Maio 30.40
Acumulado/ano 261.79
Em 12 meses 1444,22

INDICADORES
BTN 18.06 CrS26.710.2496*
BTN 17 06 CrS26 359.0781*
BTN 16 06 CrS26 027,3393'
UPC (2° trimestre).... CrS 198689,93
UPF dia 0106 CrS 303 336,30
Ufir 0106 CrS 25 126 35
Utir 18 06 CrS 29 069.08
Taxa Anbid nd
N° índice IGPM Maio 340 879
IBA/CNBV 248 592 068
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15/08/91 a 01 07 33... 156,471910

atualizado pela TH acumulada

TFí dia 1805 a 1806 30 47%
TH dia 1905 a 1906 30 58 .
TB dia 2005 a 20 05 HM";
índice TflD Acumulado desde 0102 91
dia 1806 21054555505
dia 21 06 21326858711
dia 22 06 215.46968730
Salário Mínimo

Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Marco
Abril
Maio
Junho

CrS 522 186.94
CrS 522 186.94
CrS 522 18691
CrS 1 250 700.00
CrS 1250 700.00
CrS 1 709400.00
CrS 1 709-10000
CrS 3 303.300,00
CrS 3 303 300,00

FGTS
3% 6%Outubro 27.2149

Novembro 22.6821
Dezembro 25,2445
Janeiro 23.0599
Fevereiro 31.5467
Marco 23.9513 24.2487
Abnl 25.2998 25.6000
Maio 28.0364 28.3431
Junho 31.8434 32,1601

Aluguel
Fator de Correção
Residencial

Caderneta

ISN (Teto)/IPCA Abril Maio
Anual * 13 8642 14.2084
(* corrigido sobre o vaior pago només em 1992)
Semestral 3.9927 4 1046Quadrimestral 2 6027 2669?
(de jul/89 a 20/09/90)

Janeiro dia 010193
Fevereiro dia 0102
Março dia 0103
Abril dia 0101
Maio dia 0105
Junho dia 0106....
Dia 1806 .

24.56975°o
27 39380%
27,03200%
26.4391%

2886110%
29,32340%
31.12235%

Comercial
IGP IGPM

Junho Junho
Anual 16 0107 15 6659Semestral 4.3664 4 2637Quadnmeslral 2,7420 2.7090Trimestral 2.1674 2,1095Bimestral 1,6958 1.6709
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¦Valor do tonto 100 aaca» rta QOfctf Uq. Coiam Crtlpo, «a» «• *Ok« Bq.

Jul3 _Set3
1 110
1 974

240
543"

63.20
63.00

63,20
63.00 .64:02..65.50

63.70
65.00

Mercado Futuro/Câmbio
OMar Valor do ecMra«otUS9 «.000 CotatèaaamonuatreapardMar

Ju 13
Ago3

473
097

70
84'

55820.00
72 150.00 ...W7M.00 .55.830.00  55.790,00

Jg.MO.M  
'72.Í7O.OO 72.140,So"

Mercado Futuro/Dl - Depósito Interfinanceiro de 1 diaVftlovdoctmtrMoiCrtlOO^Op/pwrtoP.U. . . Cot^*o «n po^o. d. P.U.
Jul3
Ago3 .31.28866.751 ...137 87.850.00

...580 66 590.00
07.850.90
66 520.00

87.900.00
66 600.00

87800.00
66 570.00

Mercado Futuro/Boi Gordo
Vrtor da Contralot MO arrobas ttqaitfa*. CotaçAaa em pontoa por arroba

A.ço3
Set3

63
59

20.18
21.70 ,,,20.04  20,19 20,04

21.60 21.70 21.60*

Classificados

Todo dia no seu JB

Para anunciar

580-5522
JORNAL DO BRASIL

Contribuições ao INSS- Competência de Junho
Autônomos, Empresários e Facultativos

Numcro minimo de Mosos de SaiarioClasse Permanencia Em cada Base Ahquotas A pagar
_____ Classc  CrS *"rS

AI6J2 3.303 300,00 10.00 330.330,00
.2 Ma.'Sde J2 at& 24 6.042.946,30 10.00 604 294,63

Ma.'S.de 24 at£ 36  9.064 419,69 10.00 906.441,97
Mais de 36 ate 48 12.085.892,76 20.00 2.417.178.56
Mais de 48 ate 72 15.107.366,10 20.00 3.021.473,22

.6 Mais de 72 ate 108 18.128.839,50 20.00 3.625.767,90
Mais de ,108 316 144 21.150.312,40 20.00 4.230.002,40

8. Mais de 144 ate 204  24.171.785,79 20 00 4 834 357,10
Mais de 204 at6 264 27.193.258,86 20.00 5.438.651,70

10 Maisde264 30.214 732.09 20 00 6.042.946.40

Salário do Contribuição (Cr$)
até 9.064.419,69 8
de 9.064.419,70 até 15.107.166,10
de 15.107.366,11 até 30.214.732,09 io
Obs: Percentuais incidentes de forma não cumulativa.• Contribuição do empregador doméstico: 12% do salário pago. respeitando o teto acimaemPresa- inclusive a rural, não estào sujeitas a limite de incidência
Prazos para pagamento:

Alíquotas {%)

Adquirente, Consignatàrio ou Cooperativa (vendas ou consignação da produção). Empresas em geral.Assalariados e Trabalhadores Avulsos: até 01/07. sem correção; até 08/07 converter em quantidades de Ufirdo dia 01/07 e multiplicá-las pela Ufir do dia do pagamento; após 08/07 acrescentar multa e jurosAutônomos. Domésticos. Empresários e Facultativos: aplicar o mètodoacina. muda apenas a data de 08/07para 15/07.

Rendimentos da Poupança
Mès de Junho
14 06 27.4842515 06 27.67520'6 06 29.3133517 06 30.96165'8 06 31.12235'9 06 31.2329020 06 29.48420
06 27.84605

22 06 27.89630

23 06  29.5445024 06 31.2128025 06 31.4540026 06 31.6751027.06  30.1475028.06 28.84100
Mds de Julho
0' 07 30.7304002 0? 30.5796503 07  30.44900

04 07 ..05 07 ..06 07..07 07..08 07..09 07..1007..11 07..12 07..13 07..14 07..

28.7003026.9817528.5797030.2078030.1575530.047029.9063029.9063028.0470529.6550531.283115

Impostos, taxas e índices

Janeiro | Fevereiroj Marco | Abrll Maio | Junho |
y?.(! 197.162,12 249,778.42 313.703,03 403,418,84 509'211,85 656.227,91
H'erj 334 090,00 423,492.00 535.294,00 673 453,00 863.502,00 1.111.154.00

329.874,00 115,080.00 535.122,00 675.600.00 870 378.00 1.128.894,00
ypf 91.203,84 115 1609.98 .'46.131.01 183.846.54 235.729,17  

303 336,30
y.'.C 7.412,55  9 597,03 12.161.36 15,318.45 19.506.52 25.126.35
MI 4.600.00  4.600.00 6.400,00 8.100,00 10.500,00 14.000,00

Impostode Renda
IR na Fonte (Junho)

Ba»o de cálculo (Cr») Parcela a deduzir (Cr*) Alíquota I
% I

Até 25.126.350.00
De 25.126.350,01 Até 48.996.382.00

isento
25.126.350.00 15*

25.^.?.i.n?.?..f. 34.674.363.00
Deduções

a) CrS 1.005.054,00 por dependente (sem limite), b) Abatimento adicional de CrS25.126.350.00 para os aposentados, pensionistas e transferidos para reserva remuneradacom mais de 65 anos. c) Pensão alimentícia paga devido a acordo ou sentença judicial, d)Contribuições para Previdência Social.
Fonte: Secretaria de Receita Federal

Taxas Andima
Operswes entre I Taiacver I R«nt. R«it. I Rent. I Ptoj.in«t.fjnanceim«(1) | (% a.m.)' | di».(%) | mw(%) | m|M

LBC/LFT/BBC/NTN 39,80 1.13 5,45 1 7,47 32,26
HOT MONEY 39,65 1,32 5,44 1 7,44 32,17
P|- Over 39,61 1,32 5,43 17,42 32.14
IFTE 40,10 1,34 5,50 1 7,61 32,54

MERCAD0 FUTURO I P.U.em I Taxaoverl Rent, Proj. IDEDIW I Cr5 | dia.1%) | mo.1%1 |
Dl OVER FUT.
julho/93 87.880 39,01 1,30 31,87
agosto/93 66.570 38,11 1,27 32,01
A partu de 17 '10 91 a Circular n- 2063 do Banco Centra! permite a 'ealizacao de operacoes compromissadas com pessoas lisicas e |u<;dicasnao fmanceiras apenas com Uuios pubiicos de 30 d as

PrecoCr$ Var. Var. Var. Proj.
Indicadores / jndice Dia(%) Sem(%) Mes(%) Mes(%)
TR(2) 13/06 •• •• •• 29,01
TR14/06 •• 30,63
TR15/06 •• 30,41
UFIR junho/93 <2)01/06 25.126,35 1,21 2,47 1,21 28,80
UFIR diiria 28.714,58 1,23 5,00 15,69 29.20
UFIR dlaria 18/06 29.069,08 •• - ••

I Cambio PrecoCrS Var. Var. Var. Proj.
/Indice 0ia(%) Sem{%) Mes(%) Mes|%)

USS Comercial (2)compra 48.626,00
venda 48.626,30 1,26 5,18 1 6,61

I USS Flutuante (7)compra 52.100,00
venda 52.400,00 1,71 4 17 13,30
USS Paralelo-RJ (1)compra 52.000,00
venda 52.300,00 1,95 4,18  14,19
USS Paralelo-SP (1)compra 52.000,00
venda  52.300,00 1,75 4,18 13,70

I USS BM&F • Comercial (3)
julho/93 55.790,00 32,10
agosto/93  72.140,00 -• 29,31

OUROSPOT
PrepoCrS Var. Var. Var. Proj.

/Indice Dia(%) Sem(%) Mes(%) Mes(%)
| SINO • Fech.(1) 623.000,00 1,96 6,50 11,75

BM&F • Fech.  623.000,00 1,96  6,50 11,75 »
I ApOES

PretjoCrS Var. Var. V»r. Proj.
/Indice Dia{%) Sem(%) Mes(%) Mes(\)

ISENN (5) 16.299 -6,24 8,76 41,45
IBVRJ (5) 163.149 -3,70 4,12 31,63
IB0VESPA (6) 47.067 -4,67 4,94 32,34
IBOVESPAFuturo agosto/93 (3) 83.500 - •• •• 51,74

Fo<trJI)ANDIMA,fílBamCeml:l3)BM6F;NIBBF.(5IBVRJ;l61BOVESP/l,l71Ali£CC.

Câmbio Turismo

Compra
(CrS)

Vanda
(Crt)

D6lar 50.900,00 51.900,00
Escudo 300,00 350,00
Franco Sui?o 32.000,00 35.000,00
Franco Frances 8.500,00 9.400,00
lene 445,00 500,00
Libra 71.4:0,00 78.000,00
Lira 30,00 36,00
Marco Alemao 28.700,00 31.400,00
Peseta 370.00 415,00

Ouro
(Cra-lingota por eramaa)

Compra Venda

Banco do
Brasil
(250g) 622.900,00 623.000,00
Cindam
(250g) 622.900,00 623.000,00
Ourinvest
(250g) nd nd
Safra
(10000) 622.000,00 623.000,00
Bozano
Simonsen
(lOOOg) 622.950,00 623.000,00

Fonte: Banco do BrasiIlANECC Fundidoras fornecedoras e custodiantes credon•ciados na Bolsa Mercantil e de Futuros

,•/ ,
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MÍRIAM LAGE, com sucursais

Perdas e ganhos

O 
ministro Fernando Henri-
que Cardoso conheceu,

na quarta-feira, o sabor de uma
vitória e o gosto de uma derrota.
Ganhou ao conseguir a aprova-
ção do regime de urgência para
a votação do IPMF na Câmara.
Perdeu ao ser constatada a falta
de quorum para a votação do
imposto. Configurava-se a pri-
meira queda-de-braço com os
políticos.

O IPMF não é uma medida
que arrebanhe muitas simpatias.
Tanto que vem rolando pelas
mãos de cinco ministros da Fa-
zenda e não encontrou, ainda,
caminho para passar do papel à
vida dos brasileiros. Só que,
simpatias à parte, o IPMF ren-
deria aos cofres públicos algo
em torno de USS 3,6 bilhões até
o final do ano. E com esse di-
nheiro o ministro da Fazenda já
estava contando ao propor um
corte orçamentário de USS 6
bilhões. Por isso, mesmo que o
ministro possa ter restrições téc-
nicas ao imposto, não abrirá
mão das verbas que dele brota-
riam. E talvez até tenha por ele
uma queda. Afinal, seria menor
o desgaste caso fosse aprovado
do que exigir dos políticos uma
autofagia de mais USS 3,6 bi-
lhôes. Mas Fernando Henrique

não tem saida: ou o IPMF ou os
cortes mais substanciais no or-
çamento. Ontem, os deputados
Ibsen Pinheiro e Inocêncio de
Oliveira foram fazer uma visita
ao líder do PFL, Luís Eduardo
Magalhães. Tentavam conven-
cê-lo a baixar armas contra o
imposto, provavelmente saben-
do o troco já armado na cabeça
do ministro.

?
Mas essa primeira derrota de

Fernando Henrique Cardoso foi
rapidamente neutralizada por
fatos. Aquele tipo de fato a que
o ministro se referiu. Aliás, pro-
meteu ao país. Quatro usineiros
de açúcar da região de São José
do Rio Preto, em São Paulo,
foram pegos com a mão na
cumbuca, fraudando notas e se
beneficiando do dinheiro públi-
co. Pronto: ofereceu-se ao país
quatro sonegadores. Bom, mui-
to bom, ponto para o ministro.
Mas aí, pergunta-se: como a
mão da lei é tão esperta em São
José do Rio Preto, como a juíza
Denise Frossard coloca bichei-
ros na cadeia e, em Brasília, bem
pertinho do centro do poder,
não consegue pegar sonegadores
e corruptos explícitos? Esses,
sim, são exemplares.

Preocupado em
agilizar os processos
contra os sonegado-
res, o secretário da
Receita Federal,
Osiris Lopes Filho,
determinou que se
encontre um modo
de reduzir, drastica-
mente, o atual pra-
zo médio de 3,5
anos de tramitação

Agilidade

dos processos no
âmbito administra-
tivo. Uma das idéias
é evitar o acúmulo
de ações decorren-
tes de apenas um
contribuinte. Isto
acontece porque o
Fisco vai investigar
uma empresa ou
pessoa física por

causa de um impôs-
to e descobre que
eles estavam sone-
gando outros tantos
tributos. O atual es-
toque de 9 mil pro-
cessos abertos con-
tra os sonegadores
corresponde a cerca
de 3 mil contribuin-
tes.

Armistício

Um fato histórico aconteceu
ontem no restaurante do edifi-
cio-sede do Banco do Brasil,
em Brasília. Pela primeira vez
em muitos anos de mútua hos-
tilidade, almoçaram juntos os

„ presidentes e diretores do Ban-
co do Brasil e do Banco Cen-
trai. Paulo Cézar Ximenes e Al-
cir Calliari puderam, com essa
iniciativa, desfazer animosida-
des e esclarecer desavenças en-
tre as duas instituições. O plano
econômico apresentado por
Fernando Henrique Cardoso•depende, e muito, da harmonia
entre BB e BC.

Um novo Natal

Durante os dez primeiros
dias de junho, o BarraShop-
ping registrou um crescimento
de vendas em torno de 58% em
relação ao mesmo período do
ano passado. No último sába-
do, dia 12, passaram pelo shop-
ping 22 mil carros e aproxima-
damente 80 mil pessoas, o que
representa um crescimento de
trafego de 27% em relação a
1992. "O Dia dos Namorados
tem tudo para substituir o Dia
das Mães como um segundo
Natal para o comércio", diz Jo-
sé Isaac Peres, presidente do
grupo Multiplan.

O Credireal, um
dos bancos estatais
mineiros que está na
mira do plano do mi-
nistro Fernando
Henrique Cardoso,
será investigado por
uma CPI. Uma Co-
missão Especial da
Assembléia Legisla-
tiva de Minas ehe-

Passando a limpo

gou à conclusão de
que as irregularida-
des operacionais e
administrativas de-
nunciadas por fun-
cionários, e também
casos de demissões
em massa em março
passado, merecem
maior atenção. A
CPI acontecerá exa-
tamente no momento

em que o banco se
prepara para tomar
o rumo da privatiza-
ção ou da incorpora-
ção ao Bemge, já
que Minas possui
três instituições fi-
nanceiras e, segundo
o ministro da Fazen-
da, só uma pode per-
manecer.

Nuvens

O economista Luís Roberto
Cunha não vê meias medidas: "Se
não houver apoio ao plano eco-
nôrnico de Fernando Henrique
Cardoso, vamos para a hiperin-
fiação. Não tem saída." É palavra
de um ex-diretor do Conselho In-
terministerial de Preços. E colega
de Edmar Bacha na PUC.

Para breve

Há publicitários de plantão
na Avenida Chile, no Centro do
Rio. A Petrobrás e o BNDES
devem anunciar na próxima se-
mana as vencedoras das licita-
ções feitas pelo governo. Para
cada um dos clientes, duas agên-
cias. São contas com verbas que
beiram USS 4 milhões anuais.

À venda
A Perdigão anunciou há três

meses que não estava mais inte-
ressada em dedicar-se ao esma-
gamento de soja e que, por isso,
colocaria à venda sua unidade
nessa atividade. Até agora não
apareceram compradores.

Vitória
A fábrica de fraldas descartá-

veis Kenko, que produz os mo-
delos Turma da Mônica e Tippy,
anunciou ter superado os gigan-tes do setor e ter atingido 50%
do mercado paulistano. A em-
presa planeja repetir o feito,
agora em todo o jaís, em agos-
to. Por mês, São Paulo consome
10 milhões de unidades de fral-
das e, no país, as vendas ultra-
passam 32 milhões.

PELO MERCADO

A Companhia Si-
derúrgica de Tubarâo,
privatizada ano pas-sado, deverá fechar o
ano com um fato iné-
dito em seus 17 anos
de existência: distri-
buição de dividendos.

O Ibmec comemora
hoje, às 16h no Jockey
Club, a formatura de' mais uma turma de alu-
nos do MPA Executi-

vos em Finanças. A pa-lestra fica a cargo do
economista Paulo Gue-
des.
• O presidente ltamar
Franco usou dois emis-
sários para justificarsua ausência, hoje, na
posse de Humberto
Motta na presidênciada Associação Comer-
ciai do Rio: o chance-
ler José Aparecido de
Oliveira e o presidente

da Teletj, José de Cas-
tro. Ambos têm a mis-
são de representar o
presidente.
• A maior fusão do
setor de headhunters,
no mundo, ocorreu on-
tem. A Korn/Ferry In-
temational, de origem
americana, uniu-se à
belga Carré Orban
And Partners, uma das
maiores da Europa.

Maior rigor contra os cartéis

¦ Cade se transformará em autarquia para combater práticas abusivas de mercado
BRASÍLIA — Até o fim do mês, o

governo espera contar com um po-
deroso instrumento de combate aos
cartéis e às práticas abusivas de
mercado. Está praticamente acerta-
da a aprovação, já na próxima se-
mana, da lei que transforma o Con-
selho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) em autarquia in-
dependente para identificar e punir
os abusos cometidos pelos setores
oligopolizados e defender a livre
concorrência. O instrumento per-
mitirá uma aplicação mais efeciente
e atualizada da legislação, evitando
os atrasos na tramitação dos pro-
cessos.

"Somada àpolítica de abertura
de mercado por meio da redução
das alíquotas de importação, a no-
va lei prepara o Brasil para a aber-
tura da economia impedindo a prá-
tica de dumping (venda abaixo do
preço de custo) por parte das em-
presas estrangeiras", disse ontem,
ao JORNAL DO BRASIL, o presi-

José Varella —30/11/93
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Coutinho: abertura da economia

dente do Cade, Rui Coutinho. O
texto final da regulamentação já foi
aprovado pelas comissões de Cons-
tituição e justiça, Finaças e Traba-
lho da Câmara e aguarda apenas o
aval da Comissão de Economia pa-
ra ser submetida a plenário.

Agilidade — O projeto con-
templa algumas emendas parla-

mentares de forma a dar mais agili-
dade aos processos. Os técnicos do
atual Departamento de Proteção e
Defesa Econômica (DPDC), encar-
regados da coleta de dados e instru-
ção dos casos, por exemplo, serão
transferidos para a esfera da nova
autarquia. A Secretaria de Defesa
Econômica (SDE) continuará exis-
tindo, mas ficará restrita a coorde-
nação das atividades do sistema de
Defesa do Consumidor.

Coutinho considera boa a suges-
tão do secretário-adjunto de Políti-
ca Econômica do Ministério da Fa-
zenda, Gustavo Franco, de
remanejar alguns funcionários da
atual Superintendência Nacional de
Abastecimento (Sunab) e do antigo
Departamento de Abastecimento e
Preços (DAP) para a nova autar-
quia. 

"Não seria conveniente, po-
rém, que o Cade absorvesseas atri-
buições destes órgãos que atuam na
ponta do sistema, controlando pe-
quenos estabelecimentos", insistiu.

Conar decide .
contra Quanto

Q O Conar decidiu ontem aca-
tar a representação 96/93 pro-
posta pela agência MPM:LintaSj:
que pediu a retirada do ar do
filme Quanto mostra como Jaz,
criada pela agência W/Brasil pa-
ra o sabão em pó Quanto, da
Bombril. Por unanimidade, os
oito conselheiros votaram a fa-
vor da MPM:Lintas e recomen-
daram a sustação do comercial
reconhecendo o desrespeito aos
artigos Io, 3o, 4° e 5o do código
de auto-regulamentação do Co-
nar. Segundo Ednei Narche, di-
retor-executivo da entidade, o
caso teve de ir a julgamento por-
que não houve resultados posití-
vos na tentativa de conciliação
das partes envolvidas.

BC reduz 
prazo 

de 
quitação

antecipada de exportações

BRASÍLIA — O BC reduziu on-
tem de 12 para seis meses o prazo
máximo para a quitação antecipada
de exportações. Com a restrição, a
instituição espera estancar especula-
ções de parte do setor exportador,
que recebia antecipadamente pela
venda de bens que sequer eram em-
barcados com o intuito de aplicar no
mercado financeiro interno, ganhan-
do com as altas taxas de juros.

O BC também ampliou de dois
anos e meio para três o prazo mini-
mo de captações de recursos externos
por meio de empréstimos diretos ou
lançamento de bônus. Além de redu-
zir o prazo máximo das quitações

antecipadas de exportações, o BC
proibiu, nestas operações, o cancela-
mento do embarque da mercadoria,
com devolução dos dólares ao im-
portador, como era permitido antes."Queremos evitar o ingresso de
capitais especulativos camuflados",
justificou o diretor de Assuntos In-
ternacionais do BC, José Roberto
Novaes de Almeida. Segundo ele, a
diferença entre o total de câmbio
contratado por exportadores e o
valor de mercadorias embarcadas
vinha se mantendo em USS 4 bi-
lhões, o que demonstrava a existên-
cia de movimentos especulativos.

Exportação — Além de am-

pliar o prazo das captações exter-
nas, o BC baixou mais uma restri-
ção a estas operações. A partir de
agora, a isenção de 25% do IR
sobre ganhos de capital só será con-
cedida para bônus com prazo supe-
rior a oito anos.

O BC baixou ainda uma medida
favorável aos exportadores. Foi di-
latado de 45 para 60 dias após o
embarque da mercadoria o prazo
máximo para fechamento do con-
trato de câmbio. Medida idêntica
foi adotada em relação aos impor-
tadores, que poderão contratar o
câmbio até 90 dias antes.

Erro foi causa de tumulto
BRASÍLIA — Um erro do Banco

Central provocou tumulto e espe-
culação entre as instituições finan-
ceiras que operam no câmbio nesta
quarta-feira. Uma funcionária do
BC, por engano, lançou no Sisba-
cen (Sistema de Informática do BC,
ao qual o mercado tem acesso) uma
versão preliminar da carta-circular
2.372, que ampliava de dois anos e
meio para quatro anos o prazo mi-

Cyanamid

ainda negocia

com a Shell

SÃO PAULO — Caso a compra
da unidade de Paulínea pertencente
à Shell do Brasil seja concretizada
pela Cyanamid, a empresa assumi-
rá a produção equivalente a USS 60
milhões anuais de sete unidades in-
dustriais responsáveis pela fabrica-
ção de síntese e formulação de de-
fensivos agrícolas, além de alguns
produtos para a saúde animal. Se-
gundo Milton Marchesi, diretor de
relações governamentais da Cyana-
mid, as transações estão sendo rea-
lizadas internacionalmente e depen-
dem apenas da solução de
problemas burocráticos junto à
Justiça norte-americana e à Comu-
nidade Econômica Européia.

Sem revelar os valores da tran-
sação, Marchesi informa apenas
que no Brasil a Cyanamid passaria
a deter, com a produção de Paulí-
nea, cerca de 13% do mercado na-
cional de defensivos agrícolas, esti-
mado em USS 1 bilhão anuais.
Atualmente, a Cyanamid fatura no
Brasil USS 100 milhões.

nimo para captação de recursos ex-
ternos através de lançamento de
bônus ou via empréstimos (a versão
correta dilatou de dois anos e meio
para três anos este prazo).

O erro foi descoberto 14 minu-
tos depois e .a circular, cancelada.
Sabendo que a medida estava em
estudos, empresas que já se prepa-
ravam para fazer lançamentos ou

fechar empréstimos no exterior se
apressaram a encaminhar seus pe-
didos ao BC, com o objetivo de
assegurar o prazo anterior.

A circular correta, com amplia-
ção do prazo em seis meses, só foi
inserida no Sisbacen às 20h22 de
quarta-feira e todos os pedidos pro-
tocolados ontem já serão examina-
dos dentro da nova regra.

Mafersa e Metrô
O presidente da Mafersa, Carlos

Roberto Doll, está ameaçando de-
mitir 700 dos 1.400 empregados da
empresa em São Paulo, caso o go-
verno paulista não quite até o final
deste mês a dívida relativa ao for-
necimento de vagões para o Metrô.
Em maio do ano passado, o Metrô
encomendou 22 trens. O contrato
foi revisado em janeiro para apenas
sete unidades, ficando os outros 15
para outra etapa, disse Doll. O go-
verno paulista pagava mensalmente
USS 4 milhões, 45% à Mafersa.
Mas há três meses não paga.

Orniex vendida
A Bombril S/A vai ratificar,

em Assembléia Geral Extraor-
dinária do próximo dia 24, a
compra de , 186.422.341. ações"
ordinárias correspondentes a
68,37% do capital votante: ou
34,18% do capital total da Or-:
niex. O valor da operação, se:;
gundo o comunicado feito on-:
tem às bolsas de valores, é de j
USS 75. milhões. Para viabili-:
zar a aquisição da Orniex, a

; Bombrii deverá aprovar, tàm->
bém. em Assembléia,' progra-.:
ma de investimentos de USS •
190 milhões entre 1993 e 1995. :

Saldo cambial de maio 
Ali,íusatas luc,a

chega a US$ 1,8 bilhão

BRASÍLIA — O saldo do merca-
do de câmbio comercial de maio foi
o mais alto desde outubro passado.
O ingresso liquido de dólares che-
gou a USS 1,8 bilhão, superando
em USS 700 milhões o resultado de
abril. O principal motivo para a
elevação foi o expressivo ingresso
de recursos estrangeiros destinados
a investimentos em bolsas de valo-
res ou captados por meio de em-
préstimos ou lançamento de bônus,
enqudrados sob a rubrica de "câm-
bio financeiro". A entrada líquida,
neste caso, foi de USS 245 milhões
positivos, enquanto no mês ante-
rior o BC registrou USS 359 mi-
lhões negativos.

As reservas cambiais, em abril,
alcançavam USS 17,8 bilhões pelo
conceito caixa (disponibilidades
imediatas) e USS 22,7 bilhões no
conceito de liquidez internacional
(inclui disponibilidades de médio e
longo prazos). No primeiro concei-
to, houve queda de USS 144 mi-
lhões em relação a abril, enquanto
no segundo, um aumento de USS
400 milhões. Isto ocorreu porque o

• Depois de cinco anos operando
no vermelho, a São Paulo Alparga-
tas voltou a ter lucro: USS 8,2 mi-
lhões nos três primeiros meses deste
ano. Segundo o presidente do Con-
selho de Administração da empre-
sa, Diego Bush, esse resultado de-
correu, principalmente, do projete
de reestruturação colocado em prá-
tica pela companhia desde o final
de 1988. A mudança fechou 11 das
28 fábricas e reduziu de 50 para 14
as marcas vendidas.

I flMM jJU U iBH

BC preferiu não contabilizar no re-
gime de caixa os recursos separados
em garantia, vinculados ao acordo
com o Clube de Paris. Segundo o
diretor de Assuntos Internacionais
do BC, José Roberto Novaes de
Almeida, a reservas voltaram a su-
bir em maio.

Quatrilhão — A dívida mobi-
liária federal fora do Banco Central
(títulos públicos federais em poder
do público) chegou à casa de CrS
1,5 quatrilhão. O crescimento no-
minai do estoque da dívida foi de
33%, mas, em comparação com a
inflação, houve retração de 2,3%
em relação ao mês anterior. A base
monetária (papel moeda emitido
mais reservas bancárias) cresceu,
em maio, 23%, comparando-se a
média dos saldos diários do mês
com o período anterior, registrando
contração real.

O motivo da contração foi o
recolhimento de impostos, que teve
impacto de CrS 42 trilhões. Já as
operações do setor externo rende-
ram CrS 62 trilhões.

Fazer léasing oi* cpmprár uma frota? Nem uma coisa, není-
outra. A melhor opção para a sua empresa é o Aluguel de Frota :
Localiza.

Com a Aluguel de Frota Localiza sua empresa não perde tempo
procurando a menor taxa de juros e o maior desconto no preço¦
dos carros. Também não se preocupa com manutenção, segurei
substituição temporária de carros, renovação da frota e controles;
burocráticos. Além de outras excelentes vantagens que sua empresa ',

precisa conhecer.
Ligue para 275.3555 no Rio de Janeiro e converse com nosso-

Gerente Renato Bianchini.Se preferir, ligue grátis (0$1) 800.2121
para nossa Central de Reservas efale como Gerente Carlos Augusta- x

Você vai comprovar que o Aluguel de Frota Localiza é o melhorí
negócio,para sua empresa. : ' ?

Produção de aço ;
A produção nacional de aço;

cresceu 2,6% nos cinco primei- ;
ros meses deste ano, mas nào!
foi suficiente para deixar os;,
empresários do setor eufóricos.!
Trabalhando ainda com uma :
capacidade ociosa que gira em.;
torno de 15%, a indústria side*,;
rúrgica está tentando driblar a :
queda de consumo no mercado.'
interno via exportações. Às;'
vendas ao exterior chegam a|
60% de determinados produ-j
tos siderúrgicos. y

v

Localiza
O melhor negócio em terceirização de frota. -

rent
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Bolsa atinge mais um recorde

¦ Volumes vão a CrS 16,9 trilhões, apesar de índices de lucratividade caírem até 6,2%

As bolsas de valores operaram
: em baixa, ontem, devido à forte

pressão de venda para a realizaçao" 
de lucros e do acirramento da briga
entre investidores que negociam no

; mercado de opções, cujo vencimen-
; to está marcado para a próxima
: segunda-feira. Isto, porém, não im-
¦ pediu que os volumes de negócios

registrassem novos recordes no
: ano, pelo terceiro dia consecutivo.

I Na Bolsa do Rio, o movimento
alcançou CrS 2,6 trilhões (USS 54,1
milhões). Em São Paulo, as opera-
ções totalizaram CrS 11,4 trilhões

- (USS 236,2 milhões). E, no pregão

nacional, o volume foi de CrS 2,9
trilhões (USS 59,7 milhões).

Boa parte desses volumes, se-
gundo a diretora técnica do Banco
Icatu, Maria Amália Coutrim, foi
resultado da presença dos investi-
dores estrangeiros no país. 

"Além

da boa rentabilidade que as bolsas
estão oferecendo, o risco Brasil di-
minuiu muito após a posse de Fer-
nando Henrique Cardoso no Mi-
nistério da Fazenda", afirmou,
lembrando que o comportamento
de ontem do mercado também foi
influenciado pelo adiamento da vo-
tação do 1PMF para a próxima
terça-feira. As bolsas chegaram a

cravar alta de até 4,5% durante a
manhã e começaram a ceder quan-
do a notícia chegou ao mercado.

O IBV, da Bolsa do Rio, encer-
rou com baixa de 3,6%. A bolsa
paulista cedeu 4,6% e no pregão
nacional o índice Senn caiu 6,2%.
Apesar desse desempenho, as boi-
sas acumulam ganho de 24% acima
da variação do dólar, desde 21 de
maio, dia da posse de Fernando
Henrique. Com a proximidade do
vencimento de opções, os dois prin-
cipais papéis desse mercado cede-
ram: Vale PN caiu 4,3% e Telebrás
PN recuou 5,2%.
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Dólar tem alta

e atinge os CrS

de 0,9%

52.200

Fonte: BoIsü do Rio

O dólar no paralelo foi nego-
ciado ontem a CrS 51.700 para a
compra e a CrS 52.200 para a
venda, com uma alta de 0,9% no
dia. O ágio entre o comercial —

que fechou a CrS 48.630 após dois
leilões de compra do Banco Cen-
trai para segurar as cotações — e
o black ficou em 7.3%, o que
mostra o pouco interesse do in-
vestidor pela moeda.

Na semana passada, houve
uma corrida para o comercial por
parte dos bancos na expectativa
de que o Banco Central promo-
vesse a unificação cambial através
da subida do comercial e queda
do flutuante. Os bancos, então.

venderam o flutuante para com-
prar comercial, mas agora estão
se desfazendo dessas suas posi-
ções.

O flutuante foi negociado CrS
52.490 (compra) e a CrS 52.500
para a venda, com o mercado blis-
tante calmo. O ouro foi cotado a
CrS 623 mil o grama na BM&F.
Os juros também cederam. O
Banco Central doou dinheiro a
39,81%. Os CDBs de 32 dias lo-
ram negociados a 2.250% ao ano.
o que representa um ganho bruto
até o resgate de 32.40% e corres-
ponde a uma taxa o ver de
38.51%.

BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO

Resumo das Operações
Qtde (mil)
Vol. em CrS (mil)

Lote  20.831.889 3.003.734.417
.Mercado a termo
Mercado de Opções do indice-Senn 2.600 12.545
Mercado de Opções  3.789.848 570.833.557
Mercado à Vista  16.967.429 2.398.386.860
Das 50 ações compomentes do l-Senn, 12 subiram, 28 caíram, cinco
permaneceram estáveis e cinco não toram negociadas.
Mínima Máxima Média Última Oscilação Dia Há um Há um

Anterior Mês Ano
15944 18.913 17.396 16.290 6.2% 17 363 9 447 6.365

Títulos tipo DBS Qtd. Fech. Máx. Osc. I.L.% Ano
Títulos tipo DBS M6d. Osc. I.L.% Ano Títulos tipo DBS Min. Mfcd. Osc. I.L.% Ano

Ações do Senn
Maiores Altas

Dolgo Mineira on  10.34%
Teler) one 6.67%
Samitri on 6,67%
Samitri pn  5.14%
Souza Cruz on 3.72%

Maiores Baixas
Cer| on  14.01%
Cataguazes Leopoldina ang 12.76%
Cemig png ' 1.38%
Mannesmann png 10,14%Petrobr.ls pn 10.00%

Ações Fora do Senn
Maiores Alias

Traio pn 18.Ipiranga Dist.pn 17,
Telerj pne 13,Curt pn 12.Vacchi png 11Maiores Baixas
Verolme pn 25.Cosigua pn 12.Sid Inlormática pn 11,Taurus pn 11.Banco América do Sul png 11,

,06%
,39%.31%
50%

,63° o
93%
.96%
.65%
,59%
, 11 %

Mercado à vista ? lote

Títulos tipo DBS Mèd. Osc. I.L.% Ano

Preço om CrS Por Ação
Acositu PN 57 000 WMO W5000 MOMO S311.40 2M.09
Adubos Trevo PN 11 000 161.00 16100 161 00 161.00 847.36
AniocurosPN 60 000 430 00 430 00 430.00 430 00 402 0b
Ahpar PN 10 100 000 36.00 36.00 3600 36,00 EST 415 22
Alpargatas ON 1 000 5000,00 5000,00 5000.00 5000 00 689.65
Aftcx PN 1000 000 72.00 72.00 72.00 72.00 ESF 641,71
Ayipal ON E-- 62 220 000 140.00 155.00 140.00 154.63 3.44- 573.10
B America Sul PN G- 13600 0C0 20.00 21.50 20.00 20.36 11.10- 361.27
a Brasil ON 60.'/ 000 695,00 740 00 650,00 705,20 0 71- 544.7/
B Brasil PN 17 570 000 602.50 Í30.00 681.00 700 51 4,54- 498 %
BProgresso PN 141500 000 2.60 2,65 2.52 2 55 4,00 302.65
(] Real PN 1 000 12500,00 12500,00 12500,00 12500 00 679.43
BamerindusON 868 000 820.00 820 00 800,00 815 39 435,74
Bamcrindus Sog PN 1026 000 495.00 495.00 495.00 495 00 399,15
BanerjPN 986 270 000 1.40 1.50 1.32 1,38 0.72 328,57

Banospa ON 287 000 245.00 259.00 245.00 255,10 6.83- 309.81
BanespaPN 11660 000 253,00 275,00 241.00 259.17 4,52- 289.74
Baneslaílo PN 28 300 000 38.87 38.87 38.87 38 8 2.29 481,89
BanostosON 9 000 13.50 13.50 13.50 13.50 3.85 2(0,00
Barbara PN 1 190 000 73,00 75.00 73 00 74.92 2.66- 416,45
Belgo Mineira ON 79/000 16000.00 16500.00 14800 00 16201.63 10.34 456.13
Belgo Mineira PN 304 000 11300.00 1199900 11300 00 11513.59 5.82- 33500
BoIpratoPN 100 000 14.00 14.00 14,00 14,00 • 333.33
BicColoiBN 300 000 108 00 108 00 108.00 108 00 6 08- 602,98
BradescoONE- 9000 900.00 900.00 900.00 900.00 8.15- 505 07
Bradesco PN E-- 4349 000 1060.00 1120.00 1050.00 1080.17 0.92- 602.74
BrahmaPN 269 000 9000.00 9000 00 8800.00 893 7 92 2,27 452.53
Brasmotor PN 181000 6200.00 6300,00 6200.00 6294.48 0,79- 669.84
Brurnadinho PN -G- 240 000 15.00 15.00 13,01 14.59 - 463.17
Caemi Mineracuo PN 246 000 2/00,00 290000 2/00,00 2/99.59 0/5 341.57
Cal Leopoldina AN -G-... 3186IBOOO 18 80 23.00 18.00 20 17 13.75-1537 34
Cal Leopoldina ON -G-... 562 000 20.00 2000 20 00 20 00 ¦ 1715.26
CodroAN-G- 246 000 600.00 620.00 600.00 615.53 - 510.81
CedroBN -G- 28 000 600.00 60000 600 00 600 00 -1304.37
Cedro ON-G- 81 000 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 - 588 23
Cemig ON-G- 803988 000 60.99 72.00 57.00 64.92 6.16- 3275.47
Cemig PN -G-  4358 188 000 54 50 70.99 50 00 59 /2 11.3/-2022.35
Cer|ON  6020978 000 2.70 3.35 2.70 3.05 14,00- 2210.14
Cevai PN 273.000 315,00 323.00 310.00 319.25 1.55- 467,49
Cim IlauON 60 000 14000.00 14000.00 14000.00 14000 00 EST 677 01
ColapPN 8/00 000 700.00 70000 700,00 700.00 - 694.18
Coldo. Frigor PN 50 000 60 00 60.00 60 00 60.00 -1200,00
Copene AN 14000 14100.00 14100,00 14000.00 140/143 0./I 5059/
CoiDelU PN G- 1980 000 11 50 11.50 11.50 1150 • 191,66
Cosigua PN 3/000 1000.99 1006.00 1000,99 1001.26 12.95- 364 96
DijonPN 1 100 000 7.50 7.50 7.10 7.14 5.63 903.79

Elobra PN 1000 28.00 28.00 28,00 28,00 - 116.66
Elctrobras BN 15082 000 6400,00 7899.99 6300,00 7046.94 8.17- 896,74
Eletrobras BN-R 5832 000 6300.00 6900,00 6000.00 6372.97Elctrobras ON 112 202 000 7200.00 8500,00 7000.00 7605.10 8.27- 1972.71
Eletrobras ON -R 10 564 000 7000.00 7350.00 6400.00 6989.56
ElumaPN 3 000 450.00 450,00 450,00 450.00 - 310.34
Embraer Ant PN 10 000 3000.00 3000 00 3000.00 3000.00 EST 4225.94
Ericsson PN 10 899 000 320.00 339.99 300.00 320 80 2.73- 398,17
Esliela PN -G- 5 150 000 69.01 6950 69 00 69 14 6,1/ 512 14
Ferro Ligas PN-G- 2900 000 33.50 33.50 32.00 32.67 1,52 365.43
Fertisill PN 2000000 2500 25CO 25 00 25 00 4.1/ 455 /8
Ficap/marvin PN 7 000 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 1.02- 768 00
Fnv-Voiculos PN 60 000 63.50 63.50 63.50 63.50 0.62- 347.88
Fras-Le AN 28 000 110,00 110.00 110.00 110.00 • 145,80
Glasslite PN 80 000 34.00 34 00 34.00 34.00 - 100 00
Inepar PN 16667 000 38.10 40 00 38.00 38.85 4 62- 838.18
Ipiranga Dis ON 5 000 250,00 25000 250.00 250,00 3.73 1506.65
Ipiranga Dis PN 1 000 270.00 270.00 270.00 270.00 17,39 864,35
Ipiranga Pet ON 99 000 120.00 12000 12000 120.00 EST 849.25Ipiranga Pet PN 231 000 172.00 172,00 170.00 171.17 • 854.39
Ipiranga Ret ON 2 158 000 295.00 29500 295.00 295.00 -1015,28Itaubanco PN E- 3 000 19300 00 19300.00 19200.00 19233.33 0.52 545.88
ItautecPN 2 000 60,00 6000 60.00 60.00 - 461,53
J.B Duarte PN -G-  1184 000 35.00 35,50 3300 35.12 6 06 641,93
Kepler Weber PN -G-. 86 000 190,00 190,00 17500 181.98 8,57 404.40
LightON 6043 000 8200.00 8750.00 8000 00 8428.07 0.59 1609.75
MagnesitaAN 550 000 178.00 186.00 178,00 182.73 3,77- 389.88
ManatiPN 5 000 000 320.00 320.00 320,00 320.00 - 470.58
Mannesmann ON-G- 31 000 43000.00 43100.00 43000,00 43025,81 - 306.45
Mannesmann PN-G- 11.000 31000,00 33000,10 31000.00 32454.59 10.13- 369.64

MendesJrBN 3000 999 99 999.99 851.00 950 33 3.09 698,75
Metal Luvo ON 14 000 1300.00 1300.00 1300,00 1300,00 - 100,00
MinoracaoAmapaPN.... 10 000 160,00 160,00 160.00 160.00 8.04- 363.63
Moddata PN 300 000 500.00 500 00 500.00 500.00 - 2380.95
MullerPN-G- 6 000 970,00 970.00 930.00 963.33 4.89- 270.59
Nacional ON E-- 144000 1800.00 1801.00 1780.00 1788.49 - 679,86
Nacional PN E-- 12 596 000 1910,00 1950.00 1855,00 1903.46 1.03- 790.57
Olvebra PN 93 000 28,00 28.00 28.00 28.00 3.70 466.66
Panvel ON -G- 15 7-13 000 9,98 9.98 9.98 9.98 • 127.02
Papel Simao PN 25 847 000 1154.00 1179,00 1100,00 1154,00 2.19- 427.40
Paraibuna PN 1.500 000 210.00 210.00 210.00 210.00 10.53 606.42
ParanapanemaPN 12930000 455,01 495.00 455,01 48084 5,20- 391,58
PaullSta F.Luz ON-E 5210000 1500,00 1600,00 1500.00 1502.83 3.22-2895.29Perdigao PN 29 943 000 20.00 21,00 20,00 20.33 - 850,62
PersicoPN 300 000 22.00 22 00 19.00 19.93 - 664.33
Petrotlex ON 10 000 5500.00 5500 00 5500,00 5500.00 5.16- 559.68
Petrollex PN 133000 4750.00 4800.00 4750.00 4753.01 1.06 179.97
Petroquisa PN 5 654 000 1050.00 1050 00 1050.00 1050.00 5.00 678.86
Pettenati PN G- 1100 000 210,00 215.00 200.00 207.73 - 2064.91
Refripar PN 4 400 000 30.00 31.50 30.00 30,68 4,75- 958.75
Salgema BN 280 000 140.00 140.00 140.00 140.00 - 441 66
Samitri ON 1000 79999.99 79999.99 79999.99 79999.99 6.67 679.62
SamitriPN 2 000 38900 00 38900 00 35000 00 3695000 5.14 516.70
Santanense PN 20 000 60.00 60.00 60.00 60 00 - 408.16
SergcnPN 4050000 18.80 18.80 17.00 18.10 - 431,98
Sharp PN 3 174 000 60,00 60,00 52.00 56 66 - 351.27
Sid Information PN 32 000 53,00 53.00 53,00 53.00 11.64- 441.66
Sondotecnica AN 24 485 000 10.00 10,00 9,90 9.99 11.11 1069.59
Sondotecmca BN 1073 000 10,00 10,00 10 00 10.00 11.11 1071.81
Springer ON 1000 5000.00 5000,00 5000.00 500000 4.17 1587,26
Supergasbras PN-G- 29600 000 17.55 18.50 17.50 18,04 2.49- 342.96
Taurus PN 12000 000 12.20 13,40 12.20 12,87 11,58- 514,38
Teka Tecelagem PN 6 510 000 42.30 46,00 42.00 44.52 0.71 754.57
ToknoPN 3 000 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 8,00 135,00
Telebras ON--E 25 373 000 1500,00 1700.03 1400 00 1557.71 5.65-1446,03
TolebrasPN-E 53 106 000 1550.00 1750,00 1500,00 1623.66 4,31- 782 22
Telebras PN-R 7 250 000 700.00 750.00 600.00 658.80Telemig BN 345 000 901.00 901.00 900.00 900.05 0.112390,25TelemigON 778 000 1495.00 1500.00 1400,00 1441.82 0.26-3646 20
TeleparON 21 000 9000.00 9500.00 9000 00 9357.14 5.25-2370.02Telepar PN 94 000 10000,00 10500,00 10000.00 10250 07 1.01 1641.61
Teler| ON -E 1630 000 1600,00 1650,00 1520,00 1608.86 6.67 1430,22
Teler| PN --E 215 000 1600 00 1750.00 1580.00 1668,83 13.31 1078.68
Telesp ON 60 000 8600 00 10000,01 8600 00 920000 - 1286,24
TelespPN 9 787 000 10899,00 12050,00 9900.00 11668 08 -1258.91
Tralo PN 25000 000 85,00 85.00 85,00 85 00 18.06 894.73
Trevisa PN 250 000 185.00 185,00 185,00 185,00 2,62- 981,90
Trombini PN 1000 000 60.00 60.00 60.00 60,00 9,09 444,44
Ucar Carbon ON G 10097 000 66.01 68.90 66.01 66 09 3,63- 725.46
Unibanco AN 84 000 2500.00 2500,00 2400.00 2447 68 2,04 677.15
Unibanco ON 2 000 2400.00 2400.00 2400,00 2400.00 3,23 801.91
Unipar BN -G- 1435 737 000 3,16 3,65 3,10 3 30 8,13- 481,04
Unipar ON -G- 8000 000 4,05 4,50 4.05 4.18 3.56- 779 85
Usiminas PN 925650 000 24.51 27.00 24.00 26.03 1.95- 513.00
VacchiPN-G- 501 000 000 0.48 0.50 0.45 0.48 6.67 1846.15

Vale Rio Doce ON 2 398000 2800.00 3200 00 2800.00 3102.06 9.67- 512.36
Vale Rio Doce PN 147 276 000 2870,00 3290,00 2850.00 305582 4.32- 421.69
Vang PN 25 000 7500.00 7600.00 7500.00 7580.00 1,31- 498.44
VotecPN 10000 000 1.70 1.75 1.70 1.73 • 86500
White Martins ON-G- 541080 000 12.01 13 00 12.01 12 75 6.89- 594.12
ZiviPN-G- 540 000 1500 15.00 15.00 15.00 - 833.33

145 00 ÇmO172 00 4.44- 1216 92225 29 9.99- 835 70391 43 3.72 435 96
85 00 8 7 36 12.50 490.781.21 1.25 • 416fó66100 00 111.75 25.92- 846 59

Proço om Cr$ Mil Por Ação
Moinho SantistPN 1 000 145.00 14500 145.00
Petrobras ON 12 000 172.00 172.00 172.00
Petrobras PN 136 000 207.00 235.00 20500
Souza Cruz ON 7 000 390,00 400.00 380 00

Eniprosas om situação ospecialCurt PN 212 000 90 00 90.00 85 00
Hering Brinq.PN 63000000 1,21 130
Verolme PN 307 000 100.00 134,00
Total 6967 024 000

Mercado de Opções

Operações
Preço de Prômio Valor

Títulos Sérios Exerc. Quant. Últ. Má*. Min. Mèd. (CrS mil)
Ccmig0N-G- CHF 80 00 244 500 20,00 32 00 18 00
Cemig PN-G- CFS 2/ 00 38 000 30 30 36 20 30 .111
Cemig PN -G- CFV 3/00 20000 20 /0 ?0 /O 20/0
Cemig PN-G- CHF 60.00 1500 19.00 19.00 1900
Cemig PN-G- CHH 70.00 1 355 200 17.00 32.00 14 00
Cemig PN-G- CHI 75.00 117 600 16.00 28 50 13.00
Cemig PN-G- CriJ 80 00 132 500 14 00 23 00 12 CO
Cemig PN-G- CHK 85 00 16 000 14 00 21 00 14 00
ElelrobraS 0N CFW 6 623 3/ 600 300,00 400 01 300 00
Eletrobras BN CFV / 028,37 32 920 115.00 599 00 100 00
Eletrobras 0N CFH 3 600.00 30 000 43/0 00 43/0 00 43/0 00
Eletrobras 0N CFl 4 800.00 7 700 3210.00 3210.00 3210.00
Eletrobras 0N CH0 8 000 00 12 000 2600 00 3/00.00 2510.00
Eletrobras 0N CHR 9 000.00 18 250 2000 00 3400 00 1600 00
ElelrobtdsON CHT 10000,00 29 260 1600,00 28/0 00 160000
Eletrobras 0N CHW II 009 00 1 /00 1400 00 1800 00 1400 0.0
EtelrobrasON CMX 11 500 00 11 900 450 00 45000 «000
Eletrobras 0N CHZ 12 50000 5000 1075,00 1075.00 1075.00
Eletrobras0N VFM 360000 30000 1 00 1,00 100
índice Senn CFQ 12 300.00 1/00 415000 6000.00 4050 00
índice Senn CFC 12 900.00 300 3050 00 4500 00 3050 00
índice Senn CFF 14 100,00 600 3250.00 3050,00 3100.00
Vale Rio Doce ON CHL 5 400.00 27 000 150.00 15000 150.00
Vale Rio Doce PN CFl 1 983 30 200 9/0 00 9/0 00 970 00
Vale Rio Ooce PN CFK 2 18330 2 180 1010 00 1010 00 101000
Vale Rio Doce PN CFM 2 383.30 3 000 680,00 700,00 661.00
Vale Rio Doce PN CFO 2 583 30 30 240 360 00 665 00 350 00
Vale Pio Dom FN CFR 2 /83,30 33 550 200.00 48000 180 00
Vale R'0 3oce PN CFS 2 983.30 412 928 90 00 350,00 /O 00
Vale Rio Doce PN CFl 3 183 30 630800 4000 2/000 3u00
Vale Rio Doce PN CFU 3 383 30 34/ /00 15.00 110 00 19 00
Vale Rio Ooce PN CFW 3 583 30 134 500 6 09 60 00 5 00
Vale Rio Doce PN CF» 3 '83 30 8 300 3 00 18 00 3 CO
Vale Rio Doce PN CH0 4 50000 47 900 360 00 650,00 36000
Vale Rio Ooce PN CHR 5100 00 6 900 200 00 298 00 150 00

Total 3 792 448

24.72 6 C45 540
31 54 1 196 600
20.70 414 00019 00 28 500
21 81 29 560 290
20 52 2 414 118
15 16 2 008 740
17 10 273 620

333.33 200 002410.16 13 502 5074370,00 31 1 CO 000
3210.00 24 717*C00
2900.45 34 805 502
2602.46 47 494 999
1758.53 51 489 950
1671 17 2 841 002
450.00

1075.00
100

5476.47
3983 33

5 355'0005 3/5.000
30 000

9 310 000
I 195000

3400.00 2 040 C00
150.C0 4 050 000
970.00 194 COO

1010.00 2 201 800
692.06 2 0 76 200
441.71 13 357 51?
254.03 8 523 000
167,43 69 137 620
102.13 64 426.91/1
56.43 19 622 980
3148 4 235 313

6.04 50 203
474 03 22 701) 249
202,52 1 397 430

463 378 557

IWlHWMi 6*

BANERJ

PRESTIGIO,

TRANQÜILIDADE

SEGURANÇA.';

SEGURO DE

VIDA GRÁTIS. 
¦

Resumo das operaçoes
Qtde
(mil)

Lote Padrão 31.584.396
Concordatárias 122.872
Direitos e Recibos 78.390' 
Fundos DL 1376 e Cert. Privat 34
Exercício de opções de compra 29.000
Mercado a termo 67.000
Opções de Compra 9.730.940
Fracionário 13.929
Total Geral 41.626.561
índice Bovespa Médio 49.696
índice Bovespa Fechamento 47.067
índice Bovespa Máximo 53.139
índice Bovespa Minimo 46.567
Das 48 ações do BOVESPA, 23 subiram, 20 cairam, quatro
estáveis e uma não foi negociada.

Vol. em
(CrS mil)

9 159.955.688
386.626

225.090.499
1.180.381
1.532.400

51.505.245
2.018 467.561

28.242 744
11.486.361.145

(-4,6%)

permaneceram

Oicilaçõe» do Mercado

Maiores Altas
Aquatec pnVuiCdbrás pnSid Aconorte pnaReal Part pnaTel B Campo on
Maiores Baixas
Vacchi pnTolcsp on
Amadeo Rossi pnBota pnaCoteminas on

Osc.
<%)

37 7
30.6
250
24.9

21.018.0
16.6

Fech.
(CrS mil

ações)
62 00698.00
000.0019 990.00

5 700 00
0 45

8 200.00
2500
6004 500.00

Oscilaçto* do Bovespa
Osc. Fech.

(%) (CrS mil
ações)

Maiores Altas
A<iuatec pnBombril pnBelgo Mineira on
Metal leve pnPapel Simáo pnMaiores Baixas
Cemig pnTeiesp pnPetrobras pnDuratex pnBanespa pn

3/7125

3 5

62.00800 0015 880.00
479 001 180 00

10.1
90 53 00

10 000 00
8 8 205 000.007 8 2 '00.00
7.J 251 01

Mercado à vista
Títulos

¦ Abe Xtal PNA
AcesitaON 
Acesita PN 
Aco Altona ON .....
Aco Altona PN 
Acos Vill PN
Adubos Trovo PN ..
Agrimisa PN 
Alpargatas PN
Amadeo Rossi PN .
America Sul PN 
Ant Queiroz PN

Qtd. Abt. Min. Mòd. Mòx. Fech. Osc.
17 000 2 700.00 2 700.00 2 700.00 2 700.00 ' 700.00 I

6 000 9 500.00 9 500,00 9 500.00 9 500.00 9 500.00 « 6.7
4 000 5 300,00 5 300.00 5 300.00 5.300.00 5 300.00
1000 24 000.00 24 000,00 24.000.00 24 000,00 24 000.00 /
4 000 16 900.00 16900,00 16 900.00 16 900.00 16900,00 /

1.160 000 11 500.03 11500.03 11.569.25 11.700.00 1160000 -0.9
2 000 000 171.00 171,00 171.00 171.00 171.00 * 0.5

200 000 20.10 20.10 20.10 20.10 20.10 -7.7
1600 000 4 600.00 4 500.00 4 586,56 4,699.99 4 550.00 -2.4
2 500.000 29.00 25,00 25.80 29.00 25.00 -16.6

69 400 000 21,20 21.00 21.24 21.90 21.00 -0.9
1 000130 000.00130000,00130 000.00130 000.00130000,00 /

; Anlarct Nord ON 1 000 18.500,00 18 500,00 18 500.00 18.500.00 18 500.00 -2.7
Antarctic Pb PNA 60 000 6 890 00 6 890.00 6 890.00 6 890,00 6 890,00 * 4.3
Aquatec PN 18 444 000 50,51 50.51 57.85 65.00 62.00 - 37.7
Aracruz PNB 508 000 94 500.02 94 000.00 94 113.23 94 500.02 94 000.00 -2,9
Avipal ON ED 16 100 000 150.00 142.00 150,91 153,00 150,00 - 5,6

¦ Bahema PN 350 000 910.00 900.00 908.57 910.00 900.00
Bahia Sul PNA 5 000 24 100.00 24 100.00 24.100.00 24 100.00 24 100.00 - 0.4* Bamorind Br ON 574 000 800.00 800.00 813.03 820.00 820.00

I Bamorind Par ON 1 045 000 465.00 485.00 485.00 485.00 485.00 - 1,0
i. Bamerind Seg ON 100 000 490.00 490.00 490,00 490.00 490.00 /
; Bamerind Seg PN 503 000 490,00 490,00 490,53 495.00 495.00

Bandeirantes PN 7 000 13 500,00 13 000.00 13 285,71 13 500.00 13 000.00 -3.7
; BanespaON 1800 000 261.00 255.00 256.50 261.00 256.00 -1.9
)' Banespa PN 149 700 000 270,00 251,01 266.21 280.00 251.01 -7.3

Bardolla PN .
Belgo Mineif ON .

7 000 3 100 000 00 3 100 000 00 3 185 714 29 3 500 000 00 3 500 OM 00 ¦
420 000 14 800,00 14.800.00 15.563,81 16 500.00 15 880,00

? Belgo Mineir PN 200 000 12 050.00 12 050.00 12 050,00 12 050,00 12 050,00
BemgePN 3 000 000 18.50 18.50 18.50 18,50 18,50

i BescPNB 100 000 175.00 175,00 175.00 175.00 175.00
Beta PNA 147 000 6,00 6.00 6.00 6.00 6.00

; BicCaloiPNB 22 000 000 121.00 108,50 113,29 121.00 11000
Bombril PN 10 600 000 1 620,00 1 620,00 1 665.75 1 800.00 1.80000 '
BradescoON 4 100 000 1 000,00 1 000.00 1.005.49 1.050.00 1.000.00
Bradesco PN 92 940 000 1 100.00 1.050.00 1.104,88 1 150.00 1 055.00
Brahma PN INT 3 450 000 8 900.00 8 800.00 8 984,93 9 100.00 9 000 00' ' BrasilON 4 010 000 730.00 660 00 70534 730.00 661.00
BrasilPN 57 840 000 750.00 690.00 70989 750.00 69? 00
BrasnitON 20 000 75 850 00 75 650.00 75 985 00 76 000 00 76 000 00

BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO
Mèd. Màx. Fech. Osc.

12.90-9.4
-0.4

•2.6
-14.2
-8.3-12.5

-2.0
-2.3

- 1.1¦«.9
-4 8

Brasmotor PN 
Brurnadinho PN 

I Caomi Metal PN .
CaiuaON 
Caiua PNA
Caiua PNB 193 
Casa Anglo PN INT ..
Casa J Silva PN 
Cbv Ind Mec PN
CelescON
Celesc PNB 

3600 000
60400 000

1830 000
600 000
224 000

11491.000

6 400.00
14,50

3000.00
100.00
120.00
90.00

6 200.0014,00
2 700.00

100.00
118,00
80,00

6348,61
14,43

2 785.90
10000
118,89
80.09

6500.0016.00
3 000.00

100,01
120,00
90,00

6 200.00
14,00

2 710.00
100.01
118.00
80.00

2 000 60 000.00 60 000.00 60 000,00 60 000.00 60000.00
100 000 7.00 7.00 7,00 7,00 7.00
310 000 889.00 860.00 888.06 889.00 860,00

11000 14 000,00 12000,00 13 818.18 14 000,00 12 000,00
349 000 13 000,00 12010.00 12.535.96 13 000.00 12.010.00

•1,0 .•0.0
-1.6
•5.9
-0.3

•76?00

CcspPN 
Cevai PN 
Chapeco PN 
Cia Hering PN 
Cim Itau ON 
Cim Itau PN 
Ciquino Petr PNC 
Citropectina PN 
CotapPN 
ContabON
Conlab PN 
Const A Lind PN 
Const Beter PNB
Cônsul PN 
Conte PN
Continental PN 
Copone PNA 
Cosigua PN 
Coteminas ON
Coteminas PN 
Credito Nac PN
DF Vasconc ON 
D F Vasconc PN
Dova PN 
Duratex PN
Eberle PN 
Economico ON 
Economico PN
Elekeiroz PN
Eletrobras ON 
Eletrobras PNB
Eluma PN
EmbracoPN 
Embraer PN ANT 
Ericsson ON 
Ericsson PN 
Estrola PN 
F Cataguazes PNA ...
F Cataguazes PNB 
FNVPN 
Fech Brasil PN 
Ferbasa PN 
Ferro Ligas PN 
Fertibras PN 
Forja Taurus PN 
Frangosul PN 
Fras-le PNA 
Fngobras PN 
Gradiente PN 
Hercules PN 
lopPN Iguaçu Cate ON 
Ind Villares ON 
Ind Villares PN 
Inds Romi PN
Inepar PN 
Ipiranga Dis ON 
Ipiranga Dis PN 
Ipiranga Pet PN 
Itacolomy PNA 
ItapPN 
Itaubanco PN 
Itausa ON ED 
Itausa PN EDItautec PN 
J B Duarte PN 
J H Santos PN 
Kepler Weber PN ....
KibonON 
Klabin PN 
La Fonte Fec PN .
La Fonte Par PN 
Lacta PN 
Leco PN

186 400 000 70.00 56.00 65.64 75.00 60,00 -1.6
12699 400 000 57.00 5000 5981 71.00 5300 -10 1
740 685 000 3,30 2.85 3.19 3.40 2,90 -10.2

930 000 32 100.00 32 100.00 36 054.25 37.000,00 36000,00 - 9.0
35.300 000 323,00 315,00 321,80 323.00 315.00 -2.4

3 300 000 22.50 22.50 22.80 23.00 23,00
5280 000 275,00 265.00 269.81 275,00 268,00 -2.5

20 000 14 000.00 14 000,00 14 000.00 14 000.00 14 000,00-
2 240.000 13.010.00 13.000.00 13 000.85 13 010 00 13 000.00

36 000 31,00 31.00 31,00 31,00 31.00
20 000 2 900.00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900 00

30 000 000 730.00 700.00 708.00 730.00 700,00
10 000 27 000.00 27 000.00 27.00000 27 000.00 27 000.00

220 000 28 000,01 28000.00 28 000.23 28 001.00 28 000.00
19 000 350,00 350.00 352.63 400.00 400.00

1.070000 150.00 148,00 151.04 155,00 150,00
-0,0
-2.5

20 000 37.000.00 37 000.00 37 000.00 37.000.00 37 000.00
50 000 1 011.00 1 011,00 1.011.00 1 011.00 1 011.00 /
10.000 515,00 515,00 515.00 515.00 515.00

350 000 14 100.00 14 000.00 14 085.71 14 100.00 14 000.00 -0.7
1300 000 1.150.00 1 080.00 1 136.92 1 150.00 1 100,00 -3,9

175.000 5 200.00 4.500,00 4 900.00 5 200.00 4 500.00 -13.4
20 000 6.500.00 6 500.00 6 50000 6.500.00 6 500 00 - 48

71.900 000 600.00 588 00 588.54 605,00 605,00 ?0.8
000 403 01 403.01 403.01 403.01 40301 -1.7

5 000 403.01 403.01 403.01 403.01 403 01 *0.7
135 000 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 -4.2
100 000 2.100.00 2100,00 2 100,00 2 100 00 2 100.00 -7.8

16 200 000 14 00 13,50 13,76 14,50 13,50 -3,5
370 000 830.00 830.00 830.00 830.00 830,00 -7.7

1380 000 520.00 520.00 52496 531,00 530.00 * 1.7
000 5.500.00 5 500.00 5.500,00 5.500,00 5 500.00

183 800 000 8 200.00 6 900.00 7.744,71 -0 500.00 7 350 00 -20
75 930 000 7 700,00 6 400.00 7.099,24 7.800.00 6 500.00 -3.7

240 000 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00
100 000 32 000,00 32 000,00 32 000.00 32 000,00 32 000.00 - 3.2
360 000 3 400.00 2 900,00 3.113.83 3 500,00 3 000.00 -6.2
100 000 405.00 405.00 405.00 405,00 405,00 -1,2

21 300 000 370.00 320.00 340.00 370.00 349,00 -0.2
45 840 000 70.10 65.00 70.34 73.00 69 50 - 2.2

251 600.000 22,00 19.00 20.70 22.00 19.00 -10.7
1.000 000 13.50 13.50 13.50 13.50 13,50 -3,5
3 000 000 63.00 63.00 63.70 64.10 64,00 -1.5
2.330000 120.05 120,05 120,05 120.05 120.05 - 00
1.100 000 510.00 510,00 518.64 520.00 520.00 - 2.9

22 400.000 33.01 32.60 33.03 33.50 33.20 - 0.6
33.712.000 11,00 10.00 10.23 11.00 10.00 -9,0

379 300.000 13.15 12.50 12.86 13.31 12,70 -2.3
120 000 620,00 620.00 645.00 650.00 650.00 ^6.5

1 300 000 130,00 130.00 134.62 135,00 135,00 -3,5
34 000 000 191 00 190.00 190.29 191.00 190.00

10 000 999.99 999.99 999.99 999.99 999.99 /
300 000 50.00 50.00 50.00 50,00 50.00 ?11.1
200.000 1.100.00 1100,00 1.100.00 1 100 00 1.100.00 -4.3

9.500 000 125.00 125,00 126,98 127.00 127.00-10,4

Titulos Qtd. Abt. Min. Mòd. Máx Fech. Osc.'

110 000 10 500.00 10 500.00 10 500.00 10 500,00 10 500,00
50 000 8 100.00 8.100.00 8.100.00 0 100.00 8.100.00

100 000 1 200.00 1 200,00 1 200.00 1 200.00 1.200.00 +4.3
101 100 000 40.50 39.99 40.06 41.10 40,00

100 000 309.00 309.00 30900 309,00 309,00 + 14.8
56 000 000 270.00 260.00 273.79 280.00 280.00-12.9
11.500 000 175,00 168,00 170,83 175.00 168,00 -4,0

5 000 17.000.00 17 000.00 17.000.00 17.000.00 17.000.00 ---6.2
4 000 1.500.00 1.500.00 1 500,00 1.500,00 1 500.00-19.0

3 880 000 19 200.00 19 200,00 19632.91 19.710.00 19 500.00 -1.5
10 000 38 000.00 30 000.00 38.000.00 38 000,00 38 000,00 -3.6

240 C00 38 060.00 2! 500,00 37 959.58 38 050.00 37.500,00 -1.3
2 300 000 68.00 68,00 68.10 68.10 68.10 -1.6
2 100 000 36.00 36.00 36.00 36,01 36.00

95000 450.00 450,00 45000 450.00 450.00
500 000 181.00 180.02 190 21 205.00 180.02 -11.3

1000 81.999.99 81999.99 81 999,99 81 999.99 81 999.99 l
523 000 61 500.00 61300,00 61 493.31 62 000,00 61 300.00 - 0.4

91 000 3.500,01 3.500.01 3 500.01 3.500.01 3 500.01 -6,4
2 000 20 000,00 20 000.00 20 000.00 20.000.00 20 000.00 - 5,2

1 347 000 19 300.00 19290.00 19 404,62 19 450.00 19 450.00 - 3.4
29 000 1 200 00 1 200 00 1 234 48 1 300 00 1 300.00 13.0

Light ON .. 
Loias Amoric ON 
Loias Americ PN
Lorenz PN 
Magnesita PNA
Manah PN 
ManasaON 
Manasa PN
Mangels Indl PN 
Mannesmann ON 
Mannesmann PN 
Marisol PN 
Merc S Paulo PN
Mesbla PN
Met Barbara PN
Met Duque PN 
Met Gerdau PN
Metal Leve PN
Motisa PN 
Micheletto PN
Minupar PN 
Moddata PN
Moinho Recit ON
Moinho Sant ON 
Montreal PN 
Muller PN 
Multitel ON 
MultitelPN 
Nacional ON 
Nacional PN
Noroosto PN 
Olvubra PN 
Panvel ON
Panvel PN 
Papel Simao PN 
Paraibuna PN
Parnnapanema PN ...
Paul F Luz ON ES
Perdigão PN 
Perdigão Agr PN
Pordigao Aim PN 
Petrobras PN 
PetrotlexON 
Petrollex PN
Petroquisa PN 
Pettenati PN
Pirelli PN 
Polipropilen PN 
Progresso PN
Prometal PN 
Randon Part PN
Real ON
Real PN 
Real Cia Inv ON
Real Cia Inv PN 
Real Cons PNE
Real Cons PNF 
Real Do Inv ON
Real De Inv PN 
Real Part ON
Real Part PNA 
Re' .iar PN INT 
Ren Hermann PN ....
Rheem PN
Rio Guahyba PN 
Ripasa PN
Sadia Concor PN
Salgema PNB 
Samitri PN
SansuyPN 
Seg Al Bahia ON
Seg Al Bahia PN 
Sehbe Part PN
Sharp PN 
Sid Intormat PN 
Sid.Aconorte PNA
Sid Guaira PN 
Sid Riogrand PN 
SifcoON 
SifcoPNINT 
SolorricoPN 
Souza Cruz ON
Springer PN
Sudameris ON
Suzano PN 
TecnosoloPNTeka PN
Tol B Campo ON ....

6 380 000 8 740.00 7 950.00 8 544.15 8 740.00 8 000,00 * 0,0
11000 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000.00 46 000.00 • 1.0
14 000 44 000.00 44 000,00 44 014.29 44 100.00 44 100.00 >2.0

200 000 700,00 700 00 700,00 700,00 700.00 /
24 600 000 181.0J 180.00 181.78 183.00 180.00 -0.5

2 000 000 301,00 300 00 300.50 30100 300.00 -0.9
43 000 20.00 20.00 20,00 20.00 20 00 /

73 000 000 7.05 7,05 7.05 7.05 /.05 -9.6
280 000 1 300.00 1 300.00 1 300,00 1 300,00 1 300.00 * 8.3

53 000 43.000.00 40 000.01 42 886.79 43 000.00 40 000.01 -6.9
16 000 33 000,00 31.000,00 32 556.25 33900,00 33 900.00 -0.2
20 000 10 000,00 10.000.00 10000,00 10000.00 10 000.00- 11.1

170 000 1.780.00 1.700,00 1 747,06 1 780,00 1 700.00 -2.9
40 000 15 800,00 15 800.00 15800 00 15800.00 15 800,00

73.00 -2.6
900 00 • 10.8

3 80000 • 10,1
2 479.00 • 6.6

64.00 • 6.6
20.00 - 2.0
10.35

172.00
1 000 00

6,50
6 20 •

1850,00
1 866 00
9 300.00

26,50
11.00
11.00 •

1 180,00
225,00460 00

1 500 00
20.01
51.50
90.00

1 210 000220 000.00200 000.00220 143.80240 000.00205 000 00

30 200 000 77.00 73.00 76,33 77.99
100 000 900.00 900.00 900.00 900.00
800 000 3 800.00 3 800.00 3 806.90 4 000.00

7 590 000 2 350.00 2 350.00 2 516.06 2 570.00
1000 000 60.00 6000 63.79 64,00
2 500 000 20 00 20.00 20.00 20.01

150 000 000 10.35 10.35 10.35 10.35
2 000 300.00 300,00 300 00 300,00
1000 92 000,00 92 000.00 92 000,00 92 000,00
1 000 190 000.00190 000.00190.000.00190 000,00 1

120 000 172.00 172.00 172,00 172.00
50 000 1 000.00 1.000.00 1.000.00 1.000,00

1856 000 6.50 6.50 6.50 6 50
1.524 000 6.20 6,20 6.20 6.201000 1 850.00 1 850.00 1 850.00 1 850.00

25804 000 1 850.00 1 850.00 1 889.46 1 920 00
106 000 9.000,01 9 000.00 9 002,84 9.300 00

24 800 000 29.00 26.00 26.72 29.00
5.220 000 11.00 11.00 11.00 1100

71 000 11.00 11.00 11.00 11,0045 400 000 1140,00 1.130,00 1153,89 1180.00
900 000 225.00 225 00 225.00 225.00

36 100 000 490.00 460.00 471.43 490.00
300000 1 600 00 1 500,00 1.558.92 1750.00

111 100 000 21.00 20,01 20.45 2150
1500 000 54.99 51,50 53.83 54.99

110000 89,99 89.99 89.99 90,00
5 600.00
4 700.00

1 100.00 • 10 0
215,00 -2.3

1 500,00165.00
2,60

11,00
28.00

211000 5.500.00 5 500,00 5.705.69 5.750.00
11 000 4.700.00 4 700.00 4 700,00 4 700.00

120 000 1100.00 1100 00 1100 00 1100.00
2 100 000 211.00 211.00 214.05 21500
4 100 000 1 500.00 1 500.00 1 500 00 1 500.00

284 000 166.00 165.00 165.51 166 00
214 000 000 2,61 2.51 2,59 2.61

41000 11,00 11.00 11,00 11.00
200000 28,00 28,00 28.00 28,00

20.000 44 600,00 44 600,00 44 600,00 44 600.00 44 600,00
880 000 12 200.00 12.100,00 12.104.38 12 200,00 12.111.00

3 000 15200.01 15 200,01 15200.02 15200.03 15 200.03
30 000 13.300,00 13.300.00 13300.00 13300.00 13 300,00

1 000 20 200.00 20.200,00 20.200.00 20 200.00 20 200.00
52 000 23 000,00 22.000,00 22.769.23 23000.00 22 000,00

1 000 36000,01 36.000.01 36 000.01 36 000.01 36 000.01
8.000 36 000.00 36.000,00 36 000.00 36000.00 36 000,00

1 000 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000.00 24 000.00
11000 15 500.01 15 500.01 19 581.82 19990.00 19 990,00

23 200000 32.00 32,00 32.00 33.00 32.00
1 000 64 000,00 64.000,00 64 000.00 64 000.00 64 000.00
1 000 3 400.00 3.400.00 3 400.00 3 400.00 3 400 00

•2.7
-2.3• 3,3-3.6

I
10,0- 3.5h 2.2

-2.3
•3.0

5,8-8.8
•2.9

¦12.6

-6.6
?0.9

' 3.7?2,8

2 000 18,00 18,00 18.00 18.00 1800 /
540 000 8 500.00 8 340.00 8.410.37 8.500.00 8 340,00 -3.5

36 400 000 330,00 330,00 339.16 341.50 335.00 - 0.6
2 500 000 144,00 143,00 143.20 144,00 143 00 -2.0

20 000 36.200.00 36.200.00 36 200.00 36 200.00 36 200 00 - 3.4
200 000 56,00 56,00 58.55 61,00 61.00 - 9,9

Títulos Qtd Abt Min.
Tel B Campo PN 14 000 4 610.00 4 610.00
Telebahia PNB 4 700 000 690.00 690.00
TolebrasON 54 400 000 1 600.00 1 350.00
TecnosoloPN 15 000 24.50 24.50
feka PN 125 700 000 43.00 42.00
Tel B Campo ON 189 000 4.650.00 4 650.00
Tel B Campo PN 14 000 4.610.00 4 610 00
ToloUatl.il PNB •! A» 000 69000 090 00
Telebras ON 54 400 000 1 600.00 1 350,00
Telebras PN  2 709 500 000 1 800,00 1 510,00
Telebrasilia PN 16 000 3 500,00 3 500.00
TelemigON 20 000 1 550.00 1 550.00
Telepar ON 54 000 9 200 00 9 100,00
Telepar PN 224 000 11000.00 10 500.00
Telerj ON 390 000 1 700.00 1 550,05
Telori PN 930 000 1 750 00 1 600,00
Teiesp ON 330000 10 500.00 8 200,00
Teiesp PN 2 300000 12 000.00 10 000.00
Tibras PNA 4 000 70 000.00 70 000.00
Tibras PNB 1000 69 000.00 69 000,00
Traio PN 29 500 000 86.00 85.00
Transbrasil ON 188 000 210.00 210.00
Transbras.l PN 5 188 000 218.00 218.00
Trevisa PN 300 000 170.00 170.00
TrombiniPN 5 700 000 60 00 59.00
TupyPN 3 400000 180.00 175.00
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Vulcabras PN 2 000 1 698 00 1 698 00
WegPN 10 000 7 5CO.OO 7 500,00
Wembley PN 1400 000 110.00 105 00
Wotzel Funtl PN 19000000 821 #«>
Wetzel Met PN 64 000 35 01 35.01
wmi Martins ON 1765600000 <J0O 1260

BZiviPN 5010000 1350 13.50
Concordatárias

Aliperti PN 5 000 1 600.01 1600.01
Farol PN 5 250 000 17 00 17.00
Hering Bnnq PN  108 700 000 1.39 1.01
Madeirit PN 5 110.000 13.00 12,02
Pürsicü PN 3600 000 22 00 22,00
Slaroup PN 200 000 6.60 6.50
UsinC Pinto PN 2 000 1 800.00 1.800.00
Verolme PN INT 105 000 13799 13000
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60.31
177.65
67.39700 00

2 53110
350,983.61

3.27
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Termo 30 dias
Qtd Abt Min. Mòd. Màx Fech. Osc

Credito Nac PN  67 000 000 769,75 767.72 768,74 769.75 767,72 0.0

Opções de compra
Titulo

2 000 125 000.00125.000.00 125 000,00125 000,00125 000,00
2.000124 000.00124.000,00124.000.00124 000.00 124 000.00 /

830 000 35.00 35,00 38.99 39.00 39.00 * 11.4
7 000000 60,01 60.01 60.15 61.00 61.00 -1.6
1500 000 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 -1.8

7.000 1 550,00 1 550.00 1 678.57 2 000.00 2.000.00 - 25.0
41 000 2.200.00 2.100,00 2.151.22 2 200.00 2 100.00

4 300 000 2 130,00 2.120,00 2.120.23 2 130.00 2.120,00 -04
21 000 3.100.00 3 100,00 3.100.00 3 100 00 3.100,00

175 000 2.100,00 2.100.00 2 191.43 2 200,00 2.100.00
6 000 48 000.00 44 800.00 46 400.00 48 000,00 44 800,00 -0.4

66 000400 000.00390 000,00398 484.85400 000,00395 000,00 > 1.2
9.000 2 000,00 2.000.00 2.000.00 2 000.00 2 000,00

540 000 1 440,00 1 440,00 1 446.11 1450.00 1 450.00 - 0.6
24 000152 000.00152.000.00152 000.00152 000.00 152 000.00
15 OCO 24,50 24.50 24 50 24.50 24.50 /

125 700 000 43.00 42.00 44.25 46.50 42.00 -0.4
189 000 4 650 00 4 650 00 5 656.94 5 800,00 5 700 00 - 22 5
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Especulação derruba Telebrás

Estatal atribui queda no preço das ações a vencimento no mercado de opções

SP tenta
SÃO PAULO — O diretor fi-

nancciro da Telebrás, Mauro
Brito, afirmou que a queda do
preço das ações da estatal nas
bolsas, ontem, foi provocada pe-
Ias especulações típicas de perio-
dos de véspera de vencimento do
mercado dc opções. "A 

questão
jJo. balanço de maio está muito
bem explicada", disse. Sobre os
boatos dc que a Telebrás prepa-
ra a realização de um desdobra-
mento de ações, Brito afirmou
que o preço do papel estará aci-
ma do valor patrimonial da em-
presa em agosto ou setembro.

"Pretendemos ir ao mercado
cm agosto ou setembro para um
lançamento de ADRs na bolsa
americana e para isso precisamos" manter a ação em nível compatí-
vel com o lançamento", explicou.
"E 

jamais faríamos um ADR com
...valores aviltados para baixo. Meu
dever é trabalhar o papel para
mantê-lo com patamar elevado.
Por isso, em agosto ou setembro o
preço estará acima do valor patri-
monial da empresa."

Brito acrescentou que, para
conseguir valorizar o papel, a Te-
lebrás vai utilizar de todos os ins-
trumentos disponíveis para man-
ter a liquidez dos títulos.

"De repente, o papel fica
muito caro e falta estoque de
ações, pois vão faltar vendedo-
res", disse Brito. "O 

período de
vencimento de opções é sempre
tumultuado, ficam dizendo que
a Telebrás vai dar isso ou aquilo.
Não é por aí. Eu não seria louco
de dar um split na véspera do
vencimento de opções. O que
existem são estudos técnicos que
as empresas sempre fazem para
não serem surpreendidas."

Brito explicou que o lucro li-
quido da Telebrás foi de USS
1.009 bilhão nos primeiros cinco
meses do ano, valor fortemente
influenciado pelo resultado de
maio, quando a estatal lançou
mão da possibilidade legal de pa-
gamento antecipado do Imposto
de Renda e conseguiu apurar um
superávit de USS 773 milhões. "E

nós orientamos todas as empresas
do sistema Telebrás para realizar
o mesmo, ou seja, fazer a opção
pelo pagamento antecipado do
Imposto de Renda referente ao
lucro inflacionário", acrescentou.
"Aliás, todas as empresas priva-
das estão fazendo isso."

O pagamento antecipado do
IR permite um desconto de um
sétimo no valor original e o de-
sembolso deverá ser feito até o
próximo dia 31. A Telebrás, lem-
brou Brito, vai mesmo realizar
uma emissão de USS 150 milhões
em eurobônus.

? O JORNAL DO BRASIL
publicou ontem, em sua primeira
edição, na página 3 do caderno
de Negócios e Finanças, que a
Telebrás obteve um lucro de
USS 1,009 bilhão em maio. A
informação correta, publicada
na segunda edição, é que a Tele-
brás teve um lucro acumulado
de USS 1,009 bilhão no período
de janeiro a maio.

Ação subiu 588% desde janeiroArquivo
Imagine uma empresa com

perspectivas de contabilizar lu-
cros de USS 2 bilhões este ano e
cie USS 3 bilhões em 1994. Que
vale apenas um quinto do valor
das suas similares nos Estados
Unidos e no México. E que pode
triplicar de tamanho até o ano
2000. Certamente a imagem tra-
çada pelos leitores é de uma em-
presa do setor privado ou mesmo
de uma multinacional. Ledoenga-
no. Trata-se da Telebrás. estatal
cujas ações respondem por mais
de 50% do volume diário de ne-
gócios nas bolsas de valores do
país e é o maior xodó dos investi-
dores estrangeiros.

"Todo esse interesse faz senti-
. do", argumenta a diretora técnica

do Banco Icatu, Maria Amália
Coutrim. Não bastasse o fato de o
setor de telecomunicações ser um
dos mais rentáveis do mundo, e a
empresa ter amplo espaço para
crescer e gerar receitas, suas ações

,- se transformaram em verdadeira
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Gonçalves: autogestão anima

fonte de renda. De janeiro até
ontem, Telebrás PN subiu
588,88%, ou 90% acima da varia-
ção do dólar, no mesmo período,

apesar da queda de 4,3%, ontem,
justamente o dia em que a compa-
nhia divulgou lucro recorde de USS
1 bilhão em cinco meses. E mais:
mesmo com toda valorização acu-
mulada no ano, Telebrás PN está
cotada, em bolsa, por apenas 65%
do valor patrimonial.

Outro fator que estimula os
investimentos nas ações da Tele-
brás, segundo o sócio-diretor da
Previsa Serviços Financeiros, Fer-
nando Gonçalves, é a perspectiva
de assinatura do contrato de au-
togestão. "Isto livrará a compa-
nhia das ingerências do governo.
E os investidores estrangeiros es-
tão muito satisfeitos, conforme
demonstraram em assembléia em
abril", afirma Gonçalves. O ad-
ministrador de carteiras do Banco
Pactuai, Florian Bartunek, vai
além: "Todos estão apostando na
privatização do sistema Telebrás,
a médio prazo. Mesmo que isto
ainda tenha que passar pela mu-
dança da Constituição."

retomar

o celular
SÃO PAULO — A Telesp en-

trou com recurso contra a decisão
judicial que suspendeu o processo
de licitação para instalação da te-
lefonia móvel em São Paulo, cujo
vencedor foi a NEC. Segundo o
ministro das Comunicações, Hu-
go Napoleão, a decisão da Telesp
é correta: "Já há telefone celular
em cidades como Uberlândia e
Uberaba, mas em São Paulo, não.
São Paulo não pode ficar para
trás." O final do julgamento de
um dos recursos será segunda.

Os recursos foram impetrados
no TRF de São Paulo e no STF, em
Brasília. O presidente da Telesp,
Waldemar Fernandes Neves, expli-
cou que o TRF já iniciou o julga-
mento do processo em São Paulo e
o placar está empatado em dois
votos (no total, são nove juizes). Na
próxima segunda-feira o TRF prós-
segue no julgamento do recurso da
Telesp. "Não tínhamos paralisado
as obras; só o fizemos ontem por
entrarmos com recurso", afirmou.

Notificação — A Telesp não
havia sido notificada oficialmente
até ontem da suspensão judicial das
obras da telefonia celular. "Só fica-
mos sabendo com a publicação no
Diário Oficial de ontem", lembrou
Neves. O entendimento da Telesp é
o de que o vencedor da licitação é a
NEC, apesar do questionamento ju-
dicial feito pela Ericsson.

I I Bradesco, IBM e Telesp for-
malizaram ontem a instalação do
canal de comunicação via fibra ótica
interligando os Centros de Proces-
samento de Dados (CPDs) da insti-
tuição instalados em Alphaville e
Cidade de Deus (SP), o que repre-
senta uma distância de 18£ quilo-
metros. O investimento realizado foi
de USS 14,5 milhões e vai permitir
que os CPDs funcionem como se
fossem um só, agilizando as rotinas.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N9 DTT- 002/93

1. A Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. -EMBRATEL comunica
aos interessados que realizará Concorrência, nos te rmosdo Regulamento
de Licitações e Contratos das Empresas do Sislema TELEBRÁS,
complementado pelo Manual de Licitação e Contratação desta Empresa.

2 Objeto: Fornecimento de Cabos Ópticos e Acessónos para as Rotas
Curitiba - Ponta Grossa e Curitiba - Paranaguá, no Estado do Paraná.

3. Datade Realização: 14.07.93, às 14:00 horas, na Av. Presidente Vargas,
1012 - sala 1335 - Centro - Rio de Janeiro - RJ.

4. Condiçõesde Participação: Conforme Edital.
5. O Edital encontra-se à disposição, naAv. Presidente Vargas, 1012 • sala

1301 - Rio de Janeiro - RJ, mediante o pagamento de Cr$ 350.000,00
(trezentos e cinqüenta mil cruzeiros ), onde está alixado para eventuais
consultas.

DEPARTAMENTO DE TRANSMISSÃO TERRESTRE.

Classificados 
Disque J B

(021)580-5522

INTERNACIONAL

Aumenta o déficit dos EUA

¦ Resultado de

abril foi o pior
em 4 anos

WASHINGTON-O 
dé-

ficit comercial dos Esta-
dos Unidos aumentou inespe-
radamente em abril, atingindo
USS 10,49 bilhões, o pior resul-
tado em quatro anos c meio,
informou o «overno. A causa

foi, como nas vezes anteriores,
o desequilíbrio com o Japão.
"Negativo, negativo e mais ne-
gativo", disse Jay Goldinger,
presidente da Capital Insight,
de Los Angeles, que acrescen-
tou: "Não há nada de positivo
nos números".

Os economistas, sempre oti-
mistas, esperavam que o déficit
encolhesse para alguma coisa
próxima de USS 8,5 bilhões. No

mês de abril os Estados Unidos
adquiriram USS 48,9 bilhões em
mercadorias estrangeiras, contra
49,3 bilhões em março, e vende-
ram USS 38,4 bilhões, contra
USS 38,9 bilhões no mês ante-
rior. O déficit do país com o
Japão aumentou 4,5%, para
USS 5,495 bilhões, contra os
USS 5,26 bilhões de março,
constituindo mais ou menos a
metade do déficit total.

DISQUE REAL
BANCO REAL

Disque Real, o seu banco por telefone. Diariamente das 8 às 22 horas, Inclusive fins de semana e feriados.
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INDICADORES INTERNACIONAIS

Bolsas Ftchamanto| VariMo Record.d»| R«cord»d«ialta 93 baiia93|
T6quio
(Nikkei) 19.925,51 +23,09pts 21.076,0016.287,45
Nova lorque
(Dow Jones) 3.521,89 +10,2«prt» 3.554,83 3.241,95
Londres
(FTSE-100) 2.875,70 ;7,3pts 2.957,3 2:737,6
Frankfurt
(DAX-30) 1.629,29 + 2,73pt» 1.717,40 1.516,50
Hong Kong
(Hang-Seng) 7.189,10-11S,73pt»7.447.24 S.437.80

Fonte >iQóncias. nd. fechamento do terça-feira

IVI06CldS(c°t*f*o/<l6t«r)

Ontem Anterior|
lene 107,10 106,55
Marco 1,660 1,657
Franco 5,576 5,574
Franco suico 1,482 1,485
Libra 0,660 £666
Lira 1.507 1.507 f
Doiarcanad. 1,276 1*278*
Florim 1,861 1,859
Coroa sueca 7,510 7,447
Escudo 158,3 157,9
Peseta 126,9 126,4
Cruzeiro 45.991 45.409
Peso
argentino 0,99 0,99
Peso
uruguaio 4,01 4,01

Juros
EmiaaAo Fecha. Um ano
(90diaa)| mento atrAa

Tesouro 3-12%.. MO* !"c'.'d" 3.28% 
n.d.

C. Paper 3,21% n.d.
Euroddlar 3,25% 3,37%
Libor 35/16% n.d.

Ouro (US»/onca-tro*) J
Ontem j Anteriorj

Nova lorque n.d. 368,00
(Handy and
Herman)
Londres 370,75 368,25
Paris n.d. 367,25
Zurique n.d. 367,50
Hong Kong n.d. 370,25

fonfe. Router

Commodities

(Hbrtt (Mr t} Ontam 
| 

Anteriorj

j CiWfluM 61,70 n.d.

A^car (jtiiho) 10,49 liwtt
¦"oBw^"auVhpr"'""^ j';

Suco de laranja I
Julho) 114,65 111,55 |

Fonte UPI (Nova Iorque)

Petróleo
<US«/b«rrU)

Ontem Antariof

Fonte UPI {Neva Iorque)

Nova Iorque 18,70 18,84

Fonte: AFP (OiüO cru tipo light swoet
pdr<} entrogà em iuiho)

Fonte: EF£ (Londres)

O O dólar recuperou-se pelo ter-
ceiro dia consecutivo diante das prin-
cipais moedas, reconquistando con-
fiança depois de ter sido abalado pelo
déficit comercial americano em abril.
A moeda ganhou força em função do
possível corte de juros na Alemanha e
da continuada instabilidade política
do Japão.

FRANCHISING

TEORIA & PRÁTiCA

COMO FAZER SUCESSO COM SEU PRÓPRIO NEGÓCIO.

SEMINÁRIO AVANÇADO - 22

Se você tem espírito empreendedor e já pensou em aplicar suas economias
em um negócio próprio, venha conhecer cada passo para ingressar com

sucesso no sistema de Franchising, com quem
mais entende do assunto no Brasil.

Data: 22 de junho de 1993
Horário: de 8:45 h às 18:00 h
Preço: Cr$ 950 mil, (inclui participação no seminário, feira de franquia, e 2 coffee-breaks)
Local: Rio Othon Palace Hotel - Av. Atlântica, 3264, Copacabana.
Organização: Associação Brasileira de Franchising - Rio de Janeiro

PROGRAMA
O que é Franchising?
O relacionamento franqueador -
franqueado.
Você está pronto para ser um
franqueado?
Procurando a franquia ideal.
Como identificar um bom franqueador.
Aspectos jurídicos envolvidos no
franchising.
Como saber se um franqueador é sério
e evitar "entrar numa fria".
Cuidados importantes antes de decidir.

Aspectos financeiros para avaliar
uma franquia.
Investimento inicial, custos fixos e variáveis
Cálculo do lucro, tempo de retorno do
investimento e rentabilidade.

Entrevista com 3 franqueados
(mediação do jornalista Zevi Ghivelder)
Mc Donald's
Casa do Pão de Queijo.
Jani-King.

B2BME d O O • O 9

Marcus Rizzo: Consultor especializado em
franchising, Diretor da Cherto & Rizzo
Franchising e do Instituto Franchising,
autor do livro "Como comprar sua franquia
passo a passo", professor da FGV / SP e
ESPM / SP

Peter Rodenbeck: Presidente da ABF Rio,
Presidente do Mc Donald's.
Luiz Henrique do Amaral: Advogado
associado da Dannemann Siemsen
Propriedade Industrial
Alain Guetta: sócio-diretor da Pizzamille
Zevi Ghivelder: Jornalista e empresário

FEIRA DE FRANQUIAS - FRANCHISE EXPO o • • ©

Paralelamente ao seminário, será realizada uma feira de franquias
Durante os intervalos você terá a oportunidade de ter contato com

15 importantes franqueadores, sem qualquer burocracia

Informações e inscrições : ABF Rio, (021) 291-1229 r.262, Sr* Angélica.
Número limitado de vagas.

Realização:
$r:!

ASSOCIAÇÃO^ ^

BcflJI
BRASILEIRA DE FRANCHISING

Apoio: Patrocínio

JB Seguradora
Gcrmal Acctdunt Companhia Seguro*
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Siemens investe US$ 2 milhões

carros fazem

.noipn..!.;. em equipamentos 
para 

médicos

SÃO PAULO — Com uma ocio-
sidadc de 40% em suas atividades,
as 900 locadoras de veículos no
país estão recorrendo pela primei-
ra vez a uma agressiva campanha
institucional, que absorverá invés-
limemos de USS 2.3 milhões, para
•tentar igualar, em 1993, o fatura-
mento obtido no ano passado, de
USS 600 milhões. A frota das lo-
cadoras é estimada em 60.000 veí-
culos. cerca da metade da produ-
Vão de uni mês da indústria
automobilística.

"Nosso objetivo é mostrar ao
mercado a possibilidade do alu-
guel do carro, que às vezes fica
esquecida", explica Francisco Jo-
sé da Silva, presidente da Associa-
:çào Brasileira das Empresas Lo-
cadoras de Auto-Veículos (Abla),
entidade que reúne as 250 maiores
empresas do setor, responsáveis
por 90% do faturamento.

A campanha, idealizada pela
MPM/Linlas. será veiculada até
fevereiro de 1994. incluindo anún-
cios do setor em revistas, jornais,
rádio e televisão. Pela primeira, a
Abla conseguiu a adesão para sua
campanha da Volkswagen e das
administradoras de cartões de
crédito Credicard e American Ex-
press. além de outras instituições
financeiras.

I A Localiza, uma das maiores
locadoras do país, está expandin-
do sua fronteira de atuação. Com
II agências já em funcionamento
em 10 cidades na Argentina, desde
o ano passado — onde tem uma
sociedade com o grupo Socma —,
a empresa vai neste ano estender
suas atividades também para Pa-
raguui, Uruguai e Chile, segundo
revelou seu diretor superintenden-
te. Eugênio Mattar.

Empresa inaugura novas instalações e aposta na exportação

O quadro clínico do mercado
interno na área de saúde è grave. E
o paciente agoniza com diagnóstico
de insuficiência de investimentos.
Com este laudo na mão, a Siemens
do Brasil inaugurou ontem as no-
vas instalações de sua fábrica no
Rio, apostando no crescimento em
até 50% da produção de equipa-
mentos de radiologia, eletromedici-
na. cirurgia e raios-X. Mas quem
deve comprar boa parte desta pro-
dução é outro paciente: o mercado
externo, que não sofre de insufí-
ciência de recursos.

Com gastos de USS 2 milhões na
ampliação em 2.150 m2 de seu par-

que fabril de eletromedicina. em
Del Castilho, a Siemens espera ex-
portar em 1993, somente nesta
área. USS 10 milhões, principal-
mente para Argentina e México. O
presidente da multinacional e dire-
tor da Câmara de Comércio e ln-
dústria Brasil-Alemanha, Hermann
Wever, justifica os investimentos:

"É um sinal de manifestação de
confiança no país e no Estado do
Rio. O plano econômico do gover-
no federal só pode melhorar a si-
tuação do Brasil, porque pior não
pode ficar. O problema é a eficiên-
cia nos gastos — e não se gasta com
saúde neste país. Mas se o mercado
interno se retraiu, o externo hoje

representa 40% de nossas vendas.
A idéia é fazer do parque fabril do
Rio uma grande fábrica que vai
exportar cada vez mais."

Os investimentos globais do gru-
po Siemens no Brasil são da ordem
de USS 30 milhões. De acordo com
o presidente da Siemens, o mercado
interno atualmente está em declí-
nio. Somente de raios-x conven-
cioais houve uma queda de USS 7
milhões nos investimentos de 1991
para 1992. O Brasil investe, ainda
de acordo com dados da Siemens,
apenas 3% de seu Produto Interno
Bruto (PIB) na saúde, sendo 2%
em equipamentos.

Michel Filho

José Roberto Serra
ÉLWM,3ST J

Rabinovilch: investimento de US$ 12 milhões na ampliação

Lâmpadas cirúrgicas são alguns dos equipamentos médicos fabricados pela Siemens em Del Castilho

Guanacar

inaugura

revenda hoje

Será inaugurada hoje, na Pe-
nha, a maior concessionária
Volkswagen da América Latina.
Chegando no Rio pelas mãos dos
executivos da Guanabara Carros
(Guanacar), a revendedora de 26
mil m2, vai começar vendendo
150 carros, mas quer atingir 300
em oito meses a um ano.

Sem falar em números de in-
vestimentas, os executivos apos-
tam no sucesso do empreendi-
mento, já que nos cinco primeiros
meses deste ano, as vendas de car-
ros cresceram cerca de 20% com-
paradas com o mesmo período de
1992. E os carros populares, tipo
Gol 1.000 (Cr$ 340 milhões) e
Kombi Standart (CrS 466 mi-
lhões), são os modelos mais pro-
curados pelos consumidores.

Shopping vai

ganhar 60

novas lojas

Depois de adiar por dois anos
a expansão do Plaza Shopping, a
Pinto de Almeida decidiu não es-
perar mais para viabilizar seu
projeto de acrescentar às 209 lojas
já existentes, mais 60 novos pon-
tos de venda, numa ampliação
que vai consumir investimentos
de USS 12 milhões. A Lojas Ame-
ricanas vão servir de âncora neste
projeto que. segundo o diretor da
Pinto de Almeida, Natalino Rabi-
novitch, propiciarão um incre-
mento de 35% nas vendas. Lsta
expansao empurrou o Maza
Shopping para o topo no ranking
dos shoppings da cidade.desban-
cando o Norteshopping do tercei-
ro lugar. O BarraShopping e o
Rio Sul são os dois maiores em
área disponível.

ti:

q.:

üa Gfeina porcelana • cloisonne • móveis
Rua do Catete, 72 Rua Farme de Àmòedo, 80/A

Tel.: 205-3818 Tel.: 267-7540
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ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A

CONCORRÊNCIA NACIONAL N° 01/93
Objeto: Aquisição de 380.000 (trezentos u oitenta mil) dormentes de concreto protendido, tipotnonobloco, para o trecho Guarapuava - Cascavel.
Abortura: Dia 13/Açjosto/93 às 14.00 horas, na rua Dos. Costa Carvalho, 178.
Informações Complementares: O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário comercial,
mediante o pagamento da taxa do CrS 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros).

Curitiba, 15 do Junho de 1993.Comissão de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

¦jftx-gy/VAg
'BRASIlA COMPANHIA NACIÍM

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. DO ABASTECIMENTO
EDA REFORMA AGRÁRIA

COMPANHIA NACIONAL DE ABSTECIMENT0

AVISO CONAB N° 003/93
A CONAB comunica que serão adquiridos produtos alimentícios para suprimento doPrograma Estadual de Alimentação Escolar— PEAE, conforme indicado a seguir:
ESTADO DATA DA AQUISIÇÃO HORÁRIO
RJ 30/06/93 09:30h
As condições e exigências do processo de aquisição com os respectivos horários de recebimento das

propostas düvoríio ser obtidas nas sedes das representações estaduais da CONAB nos seguintesendereços: Rua da Alfândega, 91 12" andar - Centro - RIO DE JANEIRO/RJ • GEOPE/SEVEN e naAv. Nossa Senhora dos Navegantes, S/N° - Praia do Suá - VITÒRIA/ES.

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S A
RFFSA

K.

' bíasiiA/UMUO Pt TODOS \

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL JUIZ DE FORA - SR.3

AVISO (RESUMO)OBJETO: Locação de equipamentos para reprodução de cópias eletrostáticas. assim
distribuídas:
lote 1 conjunto de equipamentos, constituído de 3 copiadoras com velocidade de, no
mínimo, 45 cópias por minuto e de 15 copiadoras com velocidade de, no mínimo, 12 cópias
por minuto. Franquia de 135000 cópias/mês para o conjunto.
lote 2 um equipamento com velocidade de, no mínimo, 20 cópias por minuto, com
franquia para 3000 cópias/mês.
PARTICIPAÇÃO: Empresas brasileiras, cadastradas na RFFSA, na especialidade de pres-tação de serviços similares ao objeto do presente Edital.
EDITAL: A disposição dos interessados, a partir de 17.06.93, na sala 406 do Prédio
Gerencial da SR 3, sito a Avenida Brasil, 2001, Juiz de Fora-MG.
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Ás 14:00 horas, do dia 07.07 93.
no auditório do 1" andar do Prédio Gerencial da SR.3, no endereço supracitado.
Outras informações através do telefone (032) 215-8572.
O presente.* aviso, na íntegra, está sendo publicado no Diário Oficial da União dos dias 17,
18 o 21 06 93.

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SR.3

GOVERN^^
DA BAHIA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
PROJETO DE SUPORTE ELÉTRICO A IRRIGAÇÃO—PROGRAMA DE

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA A REGIÃO DOS CERRADOS
DO ESTADO DA BAHIA

EMPRÉSTIMO BIRD N°2950— BR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO N° 004/BIRD

FORNECIMENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL' 72kV (13dç). 15kV (3pç):TRANSFORMADORES DE CORRENTE. 72kV (15pç). 15kV (6pç) e CONJUNTO DE MEDIÇÃO: 34kV (5pç|A República Federativa do Brasil recebeu um empréstimo de nu 2950-BR do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvi-mento — BIRD, em diversas moedas para financiamento do Projeto Subsetorial do Irrigação — PRONI, devendo pane dos recursos serutilizada para a realização dos pagamentos elegiveis previstos no contrato.Deverão ser apresentadas Propostas fechadas para o fornecimento dos respectivos bens e/ou serviços por Proponentes elegiveisoriundos de países-membros do BIRD, Suíça, Taiwan e China.Os Proponentes elegiveis interessados poderão obter maiores esclarecimentos o examinar a Documentação de Licitação no seguinteendereçoCompanhia de Eletricidade do Estado da Bahia — COELBADepartamento de Coordenação de Empreendimentos e Cotrole Empresarial — DCEAv. Edgar Santos n° 300, Bloco II, 3U andarSalvador — Bahia — BrazilUm |ogo completo da Documentação de Licitação, em Português e Inglês, poderá ser adquirido pelos interessados mediantepagamento da importância não-reembolsável de CRS 750.000,00 (Setecentos e cinqüenta mil cruzeiros) no endereço acimaindicado0 Proponente somente poderá apresentar uma Proposta, individualmente ou como participante de um "Jomt-venture"/consórcio
O prazo de validade das Propostas será de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de abertura das mesmas.Cada Proposta deverá estar acompanhada de uma Garantia de Proposta não inferior a 2% (dois) por cento do valor total da Proposta.As Propostas serão abertas na presença dos representantes dos Proponentes que comparecerem ao escritório da COELBA. na AvEdgar Santos nJ 300, Bloco I — térreo — Sala de Conferência às 09.00 h do dia 02 de agosto de 1993.Salvador, 16 de junho de 1993

A COMISSÃO

mm
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SECRETARIA DE ENERGIA, TRANSPORTE E COMUNICACÕES

FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTO M

EM AÇÕES MERCANTIL DO BRASIL B
CGC 1B.799.585/0001-17

ADMINISTRADO PELO BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S/A
CGC 34.169.557/0001-72

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DOS CONDÔMINOS • EDITAL DE 1' E 2-' C0NV0CAÇA0
Ficam convocados os senhores Condôminos a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a serealizar no dia 30 de Junho de 1.993, àslO.OO (dez) horas, à Rua Rio de Janeiro número 654 - 8oandar, Belo Horizonte, MG, em primeira convocação, a fim de deliberarem sobre a seguinte matéria:a) Tomada de contas e apreciação dos atos praticados pelo administrador, referentes ao exercíciofindo em 31-12-92;
b) Outros assuntos de interesse do Fundo.
Não havendo quorum suficiente a Assembléia realizar-se-á em segunda convocação às 10:30 (deze trinta horas), no mesmo local, com a presença de qualquer número de condôminos.
Belo Horizonte, 18 de Junho de 1.993.

O ADMINISTRADOR. ^
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CBTU
Companhia Brasileira
de Trens Urbanos

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

AVISO DE LICITACÕES

A República Federativa do Brasil solicitou um empréstimo ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD (BancoMundial), em várias moedas, equivalente à US$ 128,500,000.00
(cento e vinte e oito milhões e quinhentos mil dólares), parafinanciar o Projeto de Descentralização dos Trens Metropolitanos
do Rio de Janeiro, e pretende aplicar parte dos recursos desse
empréstimo para pagamentos elegiveis decorrentes de
contratações, através da CBTU, cujos objetos estão descritos a
seguir.

A COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU torna
público a quantos possa interessar que serão recebidas propostas
para as seguintes licitações:

CONCORRÊNCIA N° RJ-01/93-DELIC-AC/CBTU
OBJETO: Serviço emergencial de recuperação de via permanente,com fornecimento de material.
DATA: As propostas deverão ser entregues às 14:00 horas do dia
06 de agosto de 1 993, no auditório da CBTU/AC.

CONCORRÊNCIA N° RJ-10/93-DELIC-AC/CBTU
OBJETO: Fornecimento de 91.579 de brita para lastro
ferroviário.
DATA: As propostas deverão ser entregues às 10:00 horas do dia
30 de julho de 1993, no auditório da CBTU/AC.

CONCORRÊNCIA N°RJ-12/93-DELIC-AC/CBTU
OBJETO: Fornecimento de 320 juntas isoladas.
DATA: As propostas deverão ser entregues às 14:00 horas do dia
30 de julho de 1993, no auditório da CBTU/AC.

Os editais estarão à disposição dos interessados para consulta e/ou
aquisição, a partir do dia 17 de junho de 1993 até o dia 02 de julhode 1993 , nos horários de 09:00 às 11:00 e 14:00 às 16:00 horas,
mediante o pagamento de Cr$4 000.000,00 (quatro milhões de
cruzeiros), por edital, nos seguintes locais:

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - DELIC-AC
ESTRADA VELHA DA TIJUCA N° 77/SALA 705

RIO DE JANEIRO - BRASIL • CEP 20.531 080
TELEFONE 1021) 288.1992 RAMAIS 145/152

FAX 1021) 571.6149
TELEX (0211 22793

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS-DELIC STU/SP
PRAÇA ALFREDO ISSA N° 48/8°

SÃO PAULO - SP • BRASIL ¦ CEP 01.033-001
TELEFONE (011) 991.3190

FAX (011) 229.6589

Poderão participar destas licitações empresas nacionais e
estrangeiras de países membros do Banco Mundial e Taiwan, China.

Rio de Janeiro, 16 de junho de 1993.
DELIC/AC

A'BRASH \ 12/

CBTU
Companhia Brasileira
de Trens Urbanos

/UNlAO DE TO DOS

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
AVISO DE LICITACÕES

A República Federativa do Brasil solicitou um empréstimo ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD (Banco
Mundial), em várias moedas, equivalente à US$ 128,500,000 00
(cento e vinte e oito milhões e quinhentos mil dólares), para
financiar o Projeto de Descentralização dos Trens Metropolitanos
do Rio de Janeiro, e pretende aplicar parte dos recursos desse
empréstimo para pagamentos elegiveis decorrentes de
contratações, através da CBTU, cujos objetos estão descritos a
seguir.

A COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU torna
público a quantos possa interessar que serão recebidas propostas
para as seguintes licitações:

CONCORRÊNCIA N° RJ-06/93-DELIC-AC/CBTU
OBJETO: Fornecimento de 193.084 dormentes de madeira.
DATA: As propostas deverão ser entregues às 10:00 horas do dia
03 de agosto de 1993, no auditório da CBTU/AC.

CONCORRÊNCIA N° RJ-07/93-DELIC-AC/CBTU
OBJETO: Fornecimento de 33.800 dormentes de concreto
monobloco com fixações tipo Pandrol.
DATA: As propostas deverão ser entregues às 14:00 horas do dia
03 de agosto de 1993, no auditório da CBTU/AC.

CONCORRÊNCIA N°RJ-08/93-DELIC-AC/CBTU
OBJETO: Fornecimento de 5.4811 de trilhos AREA 11 5 RE.
DATA: As propostas deverão ser entregues às 10:00 horas do dia
04 de agosto de 1993, no auditório da CBTU/AC.

CONCORRÊNCIA N°RJ-09/93-DELIC-AC/CBTU
OBJETO: Fornecimento de fixações de trilhos.
DATA: As propostas deverão ser entregues ás 14:00 horas do dia
04 de agosto de 1993, no auditório da CBTU/AC.

CONCORRÊNCIA N°RJ-11 /93-DELIC-AC/CBTU
OBJETO: Fornecimento de 30 aparelhos de mudança de via
DATA: As propostas deverão ser entregues às 10:00 horas do dia
05 de agosto de 1993, no auditório da CBTU/AC.

Os editais estarão à disposição dos interessados para consulta e/ou
aquisição, a partir da publicação deste aviso, até o dia 06 de |ulho
de 1993 , nos horários de 09:00 às 11:00 e 14:00 às 1 6:00 horas,
mediante o pagamento de Cr$4.000.000,00 (quatro milhões de
cruzeiros), por edital, nos seguintes locais:

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DELIC AC
ESTRADA VELHA DA TIJUCA N° 77/SALA 705

RIO DE JANEIRO - BRASIL - CEP 20.531 080
TELEFONE (021) 288.1992 RAMAIS 145/152

FAX (021) 571.6149
TELEX (021) 22793

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DELIC STU/SP
PRAÇA ALFREDO ISSA N° 48/8°

SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP 01.033 001
TELEFONE (011) 991.3190

FAX (011) 229.6589

Poderão participar destas licitações empresas nacionais e
estrangeiras de países membros do Banco Mundial e Taiwan, China.

Rio de Janeiro, 16 de junho de 1993.
DELIC/AC
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solado em borracha
natural com formulação
infinity 3000® de
excelente resistência
à abrasão. único com
garantia de í> meses.

Você com certeza já vio V WjP-r,,^,. um moote de anúncios qoe dizem: taça como

fulano de tal, use a marca tal. A impressão que dá é que para se tornar um

grande tenista á só comprar um tênis * ¦«••*¦» « 0 **• e nã0 0 ,enista'

fosse o responsável por um saque indefensável ou por uma jogada de efeito no último set. Se algom anúncio

prometer isso pode ter certeza de que é propaganda enganosa. A Adidas não quer que voce entre

loja e pega um tênis com a ilusão de que ele vai fazer de você um campeão. Infelizmente o tênis

do Stefan Edberg não vai fazer de você um Stefan Edberg. Porque nenhuma marca é

depois de virar um tenista famoso

você vai 
poder 

cobrar milhões de dólares para

mas enquanto isto não acontece, você ainda tef

existir um vencedor osando essa marca. Quaodo a Adidas patrocina feoãmenos do tênis como

Edberg e Stephi Graff, ela sabe que o tênis não é mais importante que o tenista. Que o nome do

é mais importante que a

ca. Usar um tênis Adidas

não faz você virar um

tenista famoso. Mas ser

um tenista famoso faz você

usar Adidas. E para vencer é

preciso treino. Se você acredita

que dá para subir no ranking sem

fazer esforço, esqueça. É preciso suar

muito a camisa (até desbotar a marquinha

da Adidas) para se tornar um grande tenista.

É preciso errar, errar, errar até descobrir que errar é

humano e começar a acertar. É preciso descobrir que saber

vencer é muito mais importante que saber perder. Em qualquer situa-

ção, só a vitória interessa. Não importa se o jogo é contra o Ivan Lendl ou contra

o seu vizinho do sítio. É com esta filosofia que a Adidas patrocina os mais impor-

tantes tenistas do circuito da ATP. É uma maneira de recompensar o esforço de anos de

treino. É o prêmio de quem venceu. De quem acreditoo na bola que parecia perdida. De quem viroo o

jogo. Se você não passou por isso ainda tem que pagar para

usar a marca Adidas. Mas, quem sabe um dia, a Adidas

pague para usar a sua marca.

exclusivo sistema torsion que
tOrSIOn permite movimentos

independentes nas partes
traseira e dianteira do calçado
dando maior estabilidade
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Rap dos milhões

"Fenômeno do rap, LL Cool J acumula
quatro troféus multiplatina em apenas quatro
discos e mais de 13 milhões de cópias consu-
midas no planeta. Com o novo lançamento,
Í4 shots to lhe dome não foi diferente: disco
de ouro nos Estados Unidos em apenas dois
meses de exposição nas lojas, com direito a
um primeiro lugar na lista dos Hot rap singles
com- How I'm comiitg. 14 shots atinge o país
segunda feira.

JORNAL DO BRASIL.

SUPERSÔNICAS/,. KlK Dl SOI /A

Vinícius em Cy
Já 

que a programação oficial não deslan-
çljà, o ano Vinícius de Moraes vai rolando
por fora. Dia 30. o Teatro Rival incensa o
poetinha no lançamento do disco Vinícius cm
Cr. do quarteto a quem ele apresentava co-

mo "minhas baianinhas" no clássico show
em parceria com Dorival Caymrni no finado
bar Zum Zum, na década de 60. O Quarteto
em Cy contracena com participantes do dis-
co/homenagem: Toquinho, Carlos Lyra.
Tom Jobim e — se chegar a tempo — Chico
Buarque.

V alença no mundo
A gravação do programa junino

da série Som Brasil da Globo reúne
domingo Alceu Valença, Fagner,
Elba Ramalho e Geraldo Azevedo.
Dia 25, Alceu abre turnê turístico/
sonora do Projeto Pernambuco In-
ternacional em Nova Iorque com"urna 

apresentação fechada para a
imprensa no SOB. Dia 27, canta
no Summer stage do Central Park e
dia 30 participa do Festival de Jazz
dc Bruxelas. Emenda com Amster-
dã. Londres (Le Palais), Paris e o
Roma Jazz Festival.

Alta rotação
Guitarrista, arranjador e compositor,

Heitor Castro grava dia 9 de julho, na Rude
Records. um CD para lançamento na Ale-
manha, Japão e Estados Unidos. Participa-
çòes de Nico Assumpção e Raul Mascare-
nhas.

O jornalista italiano Maximiniano Di
Tomasi. ex-MTV. comanda o recém inau-
gurado selo Brasiliano da BMG da Itália.
Especializado em MPB. o brazilianista
programou uma coletânea para começar.
A festa do som do Brasil com Caetano.
Djavan. Alceu Valença, Ivan Lins e Toqui-
nho.

Sai este mês o EP de seis tilulos do
Testament, Return to tlic apocalvptic city.
com faixas ao vivo gravadas no Los Angeles
Palladium.

Tom Brasil
Um mega projeto instrumental

nasce em Sampa. liderado pelo violo-
nista André Geraissati. fundador do
Grupo D Alma. O selo Tom Brasil
prepara-se para detonar a partir de
uma série de sliows que começa dia
23, no SESC Pompéia, uma coleção
de discos dos maiores músicos do
país. Entre eles: Egberto Gismonti,
Hermeto Pascoal, Paulo Moura, Ra-
pliael Rabello. Wagner Tiso, Altumi-
ro Carrilho, Dominguinhos e César
Camargo Mariano. O Tom Brasil
também pretende dar tratamento
sinfônico aos grandes da MPB (Gil,
Caetano, Tom, Chico), investir nos
eruditos nativos (Santoro. Guarnieri.
Guerra Peixe, Villa Lobos), na van-
guarda (Gilberto Mendes e seu Mú-
sica Nova) e nos inéditos. "Quero
descobrir músicos do pais inteiro",
avisa Geraissati.

Broadway

de platina
Previsto para sair no próximo dia

29 o novo disco de Barbra Streisand,
Buck to Broadway já tem pedidos
antecipados de um milhão de cópias.
O anterior Tlie Broadway álbum, de
1985. virou multiplatina e o atual é o
primeiro de um contrato de seis (en-
volvendo também filmes) que a can-
tora assinou com a Sony. no valor de
USS 60 milhões.

Leila canta D alva
Clássico da guerra conjugai dos 50,

Mentira de amor (Lourival Faissal e
Gustavo de Carvalho), megahit de Dalva
de Oliveira, foi regravado por Leila Pi-
nheiro em seu novo disco com a partici-
paçào de César Camargo Mariano (com
ela na foto) nos teclados e arranjos. Com
produção do saxofonista Zé Nogueira, o
sexto disco da cantora em 12 anos de
carreira deve sair em setembro. Entram
ainda Monte Castelo, de Renato Russo,
há dois anos no repertório da cantora e a
inédita A 60 minutos por hora. de Walter
Franco, que assina com Leila Tudo é
posse, versão de Dune mosse. sucesso do
italiano Zucchero Forniciari.

Tele gráficas
Paulo Moura. Guerra Peixe. Noel De-

vos. Bituca e Lais Figueiró fazem parte da
banca de professores da Escola Villa Lo-
bos num curso regular estruturado em nió-
dulos, com inscrições libertas até segunda.

E o professor Paulo Moura exibe-se no
sax. clarineta e tamborim no Mistura Fina
entre 16 e 19 de junho com seu quarteto
formado por Luizão Maia (baixo), Osmar
Milito (piano) e Paulinho Black (bateria).

Duas noites beneficentes para os ílage-
lados de Angola noCanecào nas próximas
segunda e terça. Convocados: João Boseo.
Sandra de Sá, Luis Melodia. Itamara Koo-
rax, llê Ayê e Marcos Rezende.

O novo pouso do show Sonhando llcri-
rei to assim, comandado pela filha do com-
positor. Yaçanà. é hoje e amanhã no Ara-
bela. da Barra.

O rock glam dos Sex Beatles escala o
Torre de Babel de 24 a 26. com a guitarra
de Alvin L. e o projeto do disco de estréia
pela Rock It.

Beth Carvalho lica duas semanas no
Casa Branca, a partir do dia 24.

Noites Iwrdcore hoje e amanhã no Cia-
rage com as bandas Turibulo. Black Side.
Chãos. Neguinhos Nojentos. Serial Killers
e Voz do Brasil.

Edição do Supcrdcmn digna do super-
lativo: Pravda. Raimundos. Artigo 2SS e
Skunk. no Circo Voador, dia 26.

Uma Caymmi pop: a cantora Siniunc
Caymmi. esposa de Danilo, integranie da
Banda Nova. de Tom Jobim. encara I o-
bào. Lulu Santos. Marina e I rasmo Carlos
em seu show no Tealro João 1 heotonio de
hoje a dominuo.

I H0R0SC0P0
Max Klim

ÁJtBES • 21/3 a 20/4
Dia positivo em seus
sentimentos de traba-
llio e financeiros. Van-
tíigens nos negócios próprios e nas atividades li-
berais. Entendimento com amigos e parentes
próximos, embora sejam frágeis as previsões
para o amor. Sensibilidade e frustração.

TOURO *21/4 a 20/5
Seu comportamento
tenderá para revelar
um quadro de grande
sensibilidade, o que o fará agir de forma instável
e intranqüila quanto aos que lhe são mais próxi-mos. Busque maior afabilidade e seja dado a
manifestações de apreço e retribuição.

7'J

GÊMEOS • 21/5 a 20/6
Dia que poderá trazer-
lhe um bom posiciona-
mento da lua, em qua-
dro positivo para negócios próprios e trabalho.
Continuam fortes as influências que destacam
sua capacidade inventiva. Alegria e realização
no trato íntimo. Cuidado com os excessos.

CÂNCER *21/6 a 21/7
Sexta-feira de excelen-
te condicionamento as-
trológico. Você poderá
encontrar razões de realização no trabalho e nos
negócios e receberá apoio em familia. Trato
amoroso muito bem disposto no final do dia.
Novidades agradáveis.

LEÃO • 22/7 a 22/8
Forte favorecimento
material com vanta-
geiiG nos assuntos fi-
nanceiros e um quadro de boa disposição no
trabalho. Mantenha, em relação a estranhos,
maior cautela. Noite marcada por excelente
acontecimento no amor.

VIRGEM • 23/8 a 22/9
Com a superação dos
problemas financeiros
que marcaram os seus
últimos dias. você terá um quadro de apoio e
vantagens no amor. Solução de pendências do-
mestiças em quadro de alegria e realização no
trato sentimental.

LIBRA • 23/9 a 22/10
Sexta-feira marcada
por bons acontecimen-
los ligados a sua roti-
na. Você terá um quadro positivo em termos
afetivos. Isso o fará agir de forma mais esperan-
çosa e confiante, mudando conceitos sobre os
mais próximos.

ESCORPIÃO • 23/10 a 21/11
Dia positivo nos assun-
tos do comércio e tudo
o que estiver relaciona- ro— ^  ¦
do á compra e venda de objetos dê consu-
mo. Entendimento fácil com amigos e parentes. mais próximos. Amor em quadro de forte realiza-
ção.

SAGITÁRIO • 22/11 a 21/12
A sua rotina na sexta-
feira mostra boa possi-
bilidade de realização
material e de ascensão a postos superiores
para os que trabalham em niveis hierárquicos
rígidos. Comportamento atraente que despertara
atençao. Fascínio pessoal.

CAPRICÓRNIO • 22/12 a 20/1
Mantendo maior equili-
brio sobre suas ações
e não deixando que
problemas Íntimos interfiram em seu comporta-
mento, você terá boa oportunidade material nes-
ta sexta-feira, manifestações de carência e insa-
tisfação em relação ao amor.

AQUÁRIO • 21/1 a 19/2
Dia de tranqüilidade
material para que você
se beneficie da influên- frkScia forte de Saturno, que hoje dá destaque ao
amor e ao trato afetivo mais intimo. Sensibilida-
de apurada. Vivência terna e romântica. Harmo-
nia.

PEIXES • 20/2 a 20/3
Posicionamento vanta-
joso para você, nativo,
que hoje terá novas
oportunidades de colocar em destaque a sua
personalidade. Manifestações de apreço que o
deixarão envaidecido. Relacionamento proveito-
so com pessoas idosas. Afetividade.
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HORIZONTAIS - 1 — oxclomacoes "lentüncio^.i:. eu'--
que so fecham discursos ou narrativas. 11 - quo tot-.
sabor; 12 — tremor de susto ou dc trio: Uon-.or r ."j-.
vezes: 13 — diminuição de marcha imposta j cavalcia-
dura. para depois prosseguir com a rapidez iniciai enejo:3.1
melhora do estado tisico: 14 -- escavado, esvaziado '5 --
divindade campestre (entre os romanos) capnpede c co; "i-
gero. 1/* — orifício posterior das floies monopetaias J*" j
das danças do fandango rufado-baifado conhecda t
praticada no Sul (pl ): 18 — unidade de quantidade 1<
eletricidade (no sistema electromagneticoi' 19 urxji
(escumal da boca rangendo os dentes (diz-se do .a*.a :
morder io freio) entre os dentes 'diz-se do < a valo > 0
instrumento musico que se faz com uma haste e un j 'i :
dentada (pl ). peçacóncava du metal em quo gira o p'.u- : ..
portões de lorro (pl ). 22 — sufixo nominal que dv >.«j- »
referência, relação, lugar onde ipi i J l — d .n.
teoria quu atribui os fenômenos hereditários a n, r. (,• i
latente do passadas gerações: 26 - interieicão que e»:>iM- •
incitamento, alegria especie de pedra doía pej:s Júj c.h
dornbles. lavada em agua corrente em cerimonia uspot j
27 — fardo ou poiçíio de mercadoria que se pode v.cd : ¦
ás costas: saco proprio para ser conduzido às cosia;, de o*
homem ou de uma cavalgada»a 30 - cor.svtar as n -
de uma folha gasta rota ou trancada pana torna- .j:.u j.
outras folhas, aumentar o formato de uma toiha c.v ;• :> ¦; ¦
quadrando-a pela colagem em papel de 'onudiu h
do: 31 — bolsa de caça feita de fibra oe cafoa
VERTICAIS 1 boneco movei em tomo o» ,"i ¦ ¦ >,>
vertical, usado outrora nos exercícios dt-? rava ar:,i ^figura de homem, movediça sobre um euo ra qual de.'a'tocar com uma lança os cavaleiros dos torneios s-.-m s-talcançados p»io chicole que esta figura tinha na naio ipi l /— câmara ou conjunto de duas câmaras que r,,i ma'o»i.i 'ck ¦¦
paises constitucionais exercem o Poder Leçjisi.it vo,
designação comum a aves d.i ordem dos picifcmcs. oa-,tanto numerosas no Brasil, aves trepadoras com do i- a-. u t ,
para a frente e dois para trás bico forte e ing.i.i r .. u>longa: pica-pau: 4 -- promovem o desenvolvimento o j<ò
gresso de: estimulam, incitam: 5 — homossexual ativo o -
diz-se da rôs que tom a cabeça toda ou par«.:a'mu: t<:branca e o rosto do pólo de outra cor • - q.;aitdade m.
propriedade do que o eficaz (pl > qualidades da^. Io
que produzem os resultados esperados. 8 -- di/-s>; a o.,ou tipo de ostentação de estrutura reiangu'ar uu ; i
drada. traços quase sempre uniformes e stjffas em tom jde barra simples ou com curvatura interna, a c•.» i fn\i! i
pertence o tipo dc máquina. 9 porção de ter'a a-ai; i •.
um dia por uma junta de bois: 10 grupos de es Pu* a- çjcv:..de cnptogamos vasculares: p'jstu'ds frutificações da..dinease das ustilagináceas: 16 - de ou relativa ou perf»}' •
cento a oásis: 21 — fie! aos seus compromissos moeda
portuguesa de de/ reis do tempo de D João ' e.
carteado parecido com .« mamlha e o voltareto em ür<dos jogadores joga contra outros dois coligados cor' o aemúsica executada por instrumentos iguais e cor u.i idesevolvimento isto o executando todos u mosmo trecho
25 — impressão particular que causam a vista o,-, r elununosos simples ou combinados, quando refletidos ík.- C jcorpos: designaçao de certos atributos da sensação / oj.i.independentes da forma do tamanho ou de outras ca-austicas especiais da imagem retiniana; 28 - uma ua-
quatro silabas de quo se serviam os gregos paia .-o 'e
iar: 29 — gemido triste e doloroso Colaboração dcMARINO L. MEDEIROS — CEC — Ipanema.

CORRESPONDÊNCIA
CHICO SILVA — Niterói — O alto nivel de -j.» r-u.i,
çòes faz com que sintamos falta delas. Lstamos -je-oo
parcimoniosos com o restinho da ultima remessa v«ó--
so abraço

CHARADAS ENIGMOGRAMAS
(adição ou supressão de letras)

Confrade TUCHMAN: não fique ANGUSTIADO No ca • pno você encontrará a PLANTA HERBÁCEA AROMATIC* tAMARGA DA FAMÍLIA DAS COMPOSTAS 9( /* ©)/'
ARQOS — CEC — Brasília

Ao rufarem os TAMBORES, seguiram-se viu
AGMLSSObS 9Í-15)/

YCARIBU — CEC — Tijuco
CHARADAS EPENTÉTICAS (adição de sílaba central)

Nao é FANTASIA o amor que me liga ao FILHO O*'-
MINHA IRMA. 2-2-3

CELLV — PASSATEMPOS BÍBLICOS — TijucaEra um SIMPLÓRIO o Amadeu
Na vida sempre humilhado
Como SIMPLÓRIO morreu
t por ninguém foi chorado 2-3

ALTER-EQO - DESENFADOS — Jacarepaguó
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — carmanhola: aga pc"ta.>. 'o.-r a a
anca. at: ta: piartroses; az; dipsis; narina, pua. trir.erva-
da. mal. aiar; sussorio.
VERTICAIS — carapantas: agonizar, rasca. apa. no h; i-
tos: otu; Ia; asnas: cardinas; arpar; tesuda. t:ncíc. ^ pavrima; aari: vai.
CHARADAS POR PERMUTAÇiO: 1 uilimo sv o
culoso; 2 ar-vestir - revistar
CHARADAS AFERETICAS; 3 sensdl?or sabor 4
tar listar, fi imdar dar

Correspondência para: Rua das Palmeira.», 57,
ap. 4 — Botofogo — CEP 22.270.070
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Em Memorial beach, o trio insiste na fórmula romântica embalada por batida tecnopop

Geléia de bacalhau

grupo norueguês

A-Ha lança novo LP

com canções melosas

CARLOS IlELÍ DE ALMEIDA

A-Ha tem motivos de so-' 
bra para estar rindo à toa.
E nem é trocadilho com o

nome do produto exportação no-
rueguês mais consumido no Bra-
sil depois do bacalhau. O merca-
do fonográfico brasileiro é um
consumidor voraz do tecnopop
produzido pela banda que veio do
frio escandinavo. E o sexto álbum
do grupo, Memorial beach (War-
ner) desembarca no país com a

'.disposição de repetir os generosos'¦números alcançados por outros
íclássicos do trio formado por
IMorten Harket (voz), Pai Waak-
;taar (guitarra) e Magne Furuhol-
imen (teclados), como o primeirão
! \lunting high and low (1985). Os
•çlipes de Dark is lhe night for ali e
] Uove to Memphis já freqüentam a

: parada da MTV nacional e neles
; o lã do A-Ha já pôde sacar o que
j Hie espera: clichês românticos

aderentes ao ouvido, embalados
• pela tecnologia pop.
k " Espertos que só, os rapazes da
Noruega (desde meados da déca-
da de 80 baseados em Londres)
não mexeram no time que estava
ganhando. Avisam que capricha-
ram nas melodias, enfatizaram a
performance da guitarra, investi-
ram na atuação do piano. Mas a
grande novidade continua sendo
a entrada em cena do produtor

APRESENTA:

Arte/JB

Vendagem do A-Ha no Brasil

Álbuns
Hunting high and low (1986) - 127.532 cópias
Scoundrel days (1987) - 167.183 cópias
Stay on these roads (1988) - 285.451 cópias
On tour in Brazil (1989) - 640.998 cópias
East of the Suri, West of the Moon

(1990) - 196.380 cópias
Best in Brazil (1981) - 142.719 cópias

Vídeos
Headlines and deadlines - The hits of A-Ha

(1992) - 938 titãs
"Números computados até abril de 93

|X&

David Z, que vende seus serviços
para Prince e o Fine Young Can-
nibals.

As dez faixas de Memorial
beach confirmam a opção da ban-
da pelo tecnopop açucarado, só
para não decepcionar a legião de
fãs adolescentes. Encontros e se-
parações amorosas (especialmen-
te o segundo caso) são decanta-
dos em letras geralmente curtas,
fáceis de gravar, daquelas que vo-
cê cantarola distraído no trânsito
(e depois fica desesperado para
tirá-las da cabeça). Dark is the
night for ali a faixa de trabalho,
sugere que 

"It's time vve said
goodbye/Time now to decide/ O,
don't you feel so small/Dark is
the night for ali". É, o rapazes são
bons de lero-lero romântico, mes-
mo que não digam nada de con-
sistente, como no refrão da dan-
çante Move to Memphis: "Move

to Memphis/That's what Fll do/

Move to Memphis and follow
you".

Quando surgiu, o A-Ha foi
acusado de fazer pop descartável.
Pior: diziam que a banda andava
sob a sombra do Duran Duran.
Mais grave ainda: que os video-
clipes, como o premiado Take on
me, eram a base de sustentação
do grupo. Nenhuma das partes
negou as acusações. Mas a matu-
ridade que a banda tanto anun-
cia, um dia pode vir das composi-
ções do tecladista Magne
Furubolmen, autor (e co-autor)
das letras mais ousadas, se assim
podemos dizer, do álbum. Lambs
to the shtughter, por exemplo, re-
clama que 

"You 
polluted my

head/With the things that you
said/I became what you wanted
to see". Mas, querem apostar co-
mo a batida de How sweet it iras,
que põe a cozinha inteira para
funcionar, vai fazer mais sucesso?
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CONHANDO

dCARLOS COLLA
Hoje, às 20,30h, Neide Gama.

Rua Vinícius de Morais, 39 • Ipanema • Tels.: 267-5757 e 287-1497 I

HERIVELTO ASSIM

TAPETES
arraiolosGALERIA CINEMA.
STAR COPACABANA^Rua Barata Ribeiro. 502 U- I

Tel.: 256-2035

Participação especial
Dias 18 E 19 de Junho às 22:30h YAÇANÃ MARl lNS

AR APiFI | /\ Estrada da Barra da Tijuco, 1636 - Itanhangá Cenler ¦ Tel. 493-3460

01
NFORGETTABLE

Exclusivíssiinas American Express6" Card.

QLa Stop
Imperdível ! Até 30 de junho o Associado American Express

vai ter vantagens exclusivas no Freeway,
Av. das Américas, 2000 - tel.: 439-2000. Diariamente,

os 5 Associados que fizerem as compras de maior valor

ganharão um bônus de CrS 1.600.000,00 para comprar o

que quiserem. No final, o Associado que tiver a maior nota
de despesa de toda a promoção irá passar um final de

semana com um acompanhante em Santiago. Quer mais?
A segunda nota de maior despesa ganha um maravilhoso

final de semana a dois no Nas Rocas Island Hotel.
Etii caso de empate, ganha a nota que tiver a data mais

próxima ao início da promoção.

:3«;
§

; «63 K
oooeu

> CitÍEiSil UJUCOST» -à
Não saia de casa sem ele.'

A sugestão final: dá para vocc se associar agora.
Ligue 0800 78 -1010.

INÉDITO

HOMEM BALA

MêiicO
ELEFANTES
CAMELOS
TIGRES
CAVALOS

HOJE
DE 3a Á 6a: 20:00 HORAS

SÁBADO: 15:00,17.30 E 20:00 HORAS
DOMINGO E FERIADO

10:00, 15:00,17:30 E 20:00 HORAS.
BILHETERIA DESDE 9:00h
GRANDE ESTACIONAMENTO.

ÚLTIMOS DIAS

Caderno

Seu Bolso

DOMINGO

no seu JB

PEDRO SO

Coesos

até no

hip hop

N
1 1A falta de algo melhor, aceita-
se a teoria darwiniana da evolução
das espécies. E, pelo menos no que
diz respeito aos animais do metal, a
explicação se confirma a cada dia.
É só analisar a platéia do show do
Anthrax quarta à noite no Impera-
tor. Primeira constatação: havia
uma agradável percentagem de mu-
lheres na platéia — coisa impensá-
vel nos hostis ambientes headban-
gers de alguns anos atrás. Segunda
constatação: apesar do entusiasmo
dos fãs, a calma imperou no local.
Terceira e mais feliz constatação: a
intolerância e o extremismo pare-
cem não morar mais nas hostes
heavies. Foi lindo ver a manada de
cabeludos dançando feito os sestro-
sos negros americanos ao som de
Bring the noise, do Public Enemy.
Há uma década, o preconceito e a
burrice da tribo faziam da palavra
funk sinônimo de música ruim.
Quarta-feira, boa parte do público
saiu lamentando que o Anthrax
não tivesse levado o rap I'm the
mau na íntegra.

Este marco do hip hop branco
ficou só na ameaça, mas não falta-
ram favoritas como Indians e
Cauglit in a mosli. Charlie Benante
extraiu de seus dois bumbos a pul-
sação taquicárdica de uma banda
sempre coesa, com destaque para a
ótima guitarra-base de Scott lan.
Dan Spitz também mostrou seu va-
lor pilotando uma Flying-V — o
solo que deu em Antisocial, por
exemplo, foi lancinante. John Bush,
praticamente estreando no Anth-
rax, foi uma agradável surpresa.
Para muitos, qualquer coisa seria
melhor que o antigo vocalista (?!)
Joey Belladonna. Por sua vez, o
ex-grupo de Bush, Armored Saint,

I SHOW/ Antrax ? + André Arruda

it wr

KpEiaM H

O guitarrista Dan Spitz teve boa atuaçao com sua hlytng-V

tem lugar cativo na lata de lixo do
heavv metal. Bush. em nova ima-
gem, mostrou que sepultou mesmo
seu passado chumbrega. Subiu no
amplificador e terminou Indians se
atirando na platéia com um belo
salto mortal. Voltou sem tênis.

O incidente Guns N'Roses do
show aconteceu durante a música
Kcep in the family. Em uma de-
monstração inédita de preocupação
com a segurança de seus lãs, Seott

OS SOCIALIGHTS no gattòpàrdg
~~Z.

Z AD020 fei^QADA <\A~7
£ NO lMEE.NO. ISSO 7

lan parou tudo e gritou para os
seguranças, dedo em riste: "No

meu show, vocês não batem nos
garotos!" Um verdadeiro anti-Axl
Rose. Rapidamente, loi tudo resol-
vido e a apresentação continou sem
problemas até a explosão llnal de /
um the lau\

B Cotações: • ruim ? regular ? ?
bom ? ? ? ótimo ? ? ? ? excelen-
te

.** •~.yí
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NELSON SARGENTO e DARCI m,Av. Burlolomeu Mitrc. l.chlon. Tel.: 204-0547 «OICM whokt
HOJE

ATRAÇAO
INTERNACIONAL

TITTO GAONA
O TRAPEZISTA N®1

E
XUPETIM

O PALHAÇO MAIS
PREMIADO DO BRASIL

Apresenta:

MARCOS FROTA
no

MALABARISTAS
TRAPEZISTAS

PALHAÇOS
MÁGICOS

f HORARIOS >./ Qui/Sex 20 30 \
I Sab e Dom. J\l5.30 17:30 20 30/

Promoção:
BOAVISTA 0 ^0,v.ÍS.'iy.'.*,t CZD gSWO'VAA utmjas ír-pj'Ü''

Direção Geral: JORGE FERNANDO
LOCAL: ATERRO DO FLAMENGO

Museu de Arte Moderna
^ ESTACIONAMENTO

NO LOCAL

Secretaria Municipal de Cultura

Apresenta

Jonny Alf

e Banda

Neste Sábado 19h

Parque Garota de Ipanema

Arpoador

REALIZAÇÃO

m M7®
Secretaria Municipal de
Cultura

APOIO
RADIO JB

FM 99.7 STEREO
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Chomsky diz que a midia decide o que o publico pode saber

Sergio Moraes
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Só o público
de São Paulo
verá o English
National Bailet

Chomsky diz que a mídia decide o que o público pode saber

4 o sexta-feira, 18/6/93 JORNAL DO BRASIL

0 sucesso do contestador

Filme sobre Chomsky,
maior critico da grande
mídia, atrai multidões

JORDAN ELGRABLY
El Pais

LOS 

ANGELES - Muitos
dos que conversavam na fila
que saía da porta de um ci-

nema e dava a volta no quarteirão,
em Los Angeles, confessavam nun-
ca ter ouvido falar de Noam
Chomsky até aquela noite, mas a
intensa publicidade boca-a-boca so-
bre o filme e a excelente crítica os
havia convencido a ver Manufactu-
ring consent: Noam Chomsky and
lhe media (Licença de fabricação:
Noam Chomsky e os meios de comu-
nicação). O documentário, de quase
três horas de duração, reúne diver-
sos episódios da vida e trechos do
pensamento do intelectual vivo
mais famoso dos Estados Unidos.

O enorme sucesso do filme em
uma cidade como Los Angeles, que
segundo Truman Capote "perde
um ponto de coeficiente intelectual
por dia", encontra eco nos índices
de audiência no resto do país. Em
São Francisco, há algumas sema-
nas, antes da entrada em cartaz dos
filmes do verão americano, o documentário esta-
va na segunda posição da lista dos mais vistos,
perdendo apenas para Proposta indecente. Pro-
dução canadense, concluída após três anos de
trabalho, o documentário foi dirigido e produzi-
do por Mark Achbar e Peter Wintonick, que
seguiram Noam Chomsky por 23 cidades de sete
países e editaram as duas horas e 47 minutos do
filme a partir de mais de 120 horas de gravações
originais. O orçamento alcançou USS 675 mil.

Desde quando os americanos correm aos ci-
nemas para ver um documentário com bustos

falantes? O clima intelectual está mudando para
melhor desde que Bill Clinton, um aluno de
Rhodes, chegou ao poder? Mark Achbar, agra-
davelmente surpreso com a audiência, responde:"Os americanos, inundados pelos grandes canais
comerciais de informações, estão tão famintos de
visões alternativas que buscam desesperadamen-
te aquilo que lhes dê uma perspectiva distinta do
mundo." Um estudante da Universidade da Ca-
lilornia (Los Angeles), na fila do cinema, acres-
centa: "Os americanos estão agora melhor infor-
mados do que nunca. É por isso que esse

Arquivo
filme está obtendo tanto sucesso."

Mesmo sendo o intelectual ame-
ricano mais conhecido atualmente,
Noam Chomsky tem também a du-
vidosa honra de ser o mais ignora-
do pelos principais meios de comu-
nicação. Freqüentemente
convidado e considerado no exte-
rior, onde aparece na televisão e
publica seus ensaios na imprensa,
Chomsky tem sido sistematicamen-
te marginalizado em casa, pelos
veículos que tão ferozmente critica.
O Espaço MacNeil-Lelirer, por
exemplo, é um programa de deba-
tes da rede CNN aberto a opiniões
de esquerda e de direita. Já partici-
param do programa cerca de 10 mil
convidados, mas Chomsky só este-
ve lá uma vez. E nunca foi convida-
do para os debates políticos do
programa Niglit Line, da ABC.

Catedrático do Massachusetts
Institute of Technology (M1T), on-
de adquiriu fama universal com a
revolução que realizou na lingüísti-
ca, Chomsky se converteu em ati-
vista político em 1964, porque —
como diz no documentário — "se-
ria imoral não fazê-lo". O intelec-
tual proclama que 

"a 
propaganda

é, para a democracia, o que a vio-
lència é para a ditadura", e mostra,
com estatísticas, que 50% dos
meios de comunicação dos Estados

Unidos são controlados por 23 grandes corpora-
ções. Em alguns casos, revela Chomsky, um
único conglomerado possui emissoras de rádio e
televisão e publicações na resma região, cxercen-
do controle quase total sobre o que o americano
médio pode saber de política e economia.

Autor de mais de 30 livros, Chomsky vive de
acordo com sua mais profunda convicção: "É
responsabilidade dos intelectuais dizer a verdade
e desmascarar a mentira." Mas também lembra a
responsabilidade de cada um: "As 

pessoas preci-
sam praticar a autodefesa intelectual."

Música vai invadir o estádio do Flamengo
Sõraio Moraes

0

HUGO SUKMAN

cidadão está louco para ver
um show. Precisa ir à Praça da Apo-
teose. Pega um ônibus, coletivo lota-
do. arrastão, essas coisas. Ou prefere
ir de carro: dificuldade de estacionar,
flanelinha achacando etc. Para mu-
dar este nada agradável estado de
coisas, a Mills Eventos fechou esta
semana um contrato com o Flamen-
go, para transformar o estádio da
Gávea num espaço nobre destinado
a grandes eventos. A empresa que
promove o Hollywood Rock e que
trouxe Paul McCartney para o Ma-
racanã promete inaugurar em agosto o novo cam-
po do Flamengo, capacitado para receber 50 mil
pessoas em dia de show. "Nós 

queremos mudar o
eixo dos grandes eventos da Apoteose para a Zona
Sul", afirma o vice-presidente da Mills, Elio De-
tnier.

A inauguração está, em princípio, marcada
para primeiro de agosto, com uma "noitada de
música brasileira". Mas o lorte do novo espaço
serão mesmo as atrações internacionais. "Nós

vamos fechar, nos próximos dias, pelo menos
três nomes que estavam apenas apalavrados,
esperando um espaço", promete Demier. Para
aprontar tudo em tempo recorde, a Mills vai
investir USS 250 mil na ampliação da arquiban-
cada, na construção de bares e banheiros e na
tecnologia para a conservação do gramado du-
rante os shows. O rubro-negro se deu bem: não
vai investir um tostão na reforma.

O contrato não despreza o futebol. O estádio

terá capacidade para 20 mil pessoas
sentadas, em dias de jogos, e permi-
tirá ao Flamengo jogar em casa,
quando tiver o mando de campo."Em todos os jogos do Flamengo,
a Mills ficará com 10% da bilhete-
ria. Assim como nos shows promo-
vidos pela empresa, o Flamengo
terá direito a 10% da renda", expli-
ca Demier, que considera o negócio
ideal para as duas partes. 

"O Fia-
rnengo ganha um estádio novo e
nós e a cidade ganhamos um espa-
ço de shows", comemora.

Demier considera que há uma
carência de espaços no Rio, e anun-
cia alguns projetos: 

"Os organiza-
dores do prêmio Sharp manifestaram o desejo de
realizá-lo ao ar livre na Zona Sul. Eu já estou em
contato com eles, oferecendo o novo espaço",
adianta. Aos amantes do futebol, o empresário
diz que o Flamengo já está fazendo contatos com
clubes italianos para inaugurar o estádio com
uma grande partida internacional. "Já está pro-
gramada, também, a presença de antigos ídolos
do Flamengo para abrilhantar a festa, que não é
só do clube, mas de toda a cidade", completa.

A dificuldade de trazer os clássicos ao Rio

i

TELEVISÃO

Educativa
Tet. (021) 292-0012
8h10 o Execução do hinonacional
8h15 o Telecurso 2° grau.
8h30 o É do manhã. Infor-mativo
9h30 o Qlub glub. Dese-nhos internacionais
lOh
10h30
11h
11h30
12h
12h30
12h45
13h
14h
14h30
15h
15h30
16h
18h30
19h15
20h

20h20
20h25
20h30
21h30
22 h
23h30

• tar-

O Canta conto Inlantif
O Ré tim bum. Infantil
O Onda viva — FaseII
O In italiano
O Rede Brasilde.
O Rio noticias
O Nações Unidas. In-formalivo da ONU
O Vestibulando/93
O Franco express
O Onda vivia — FaseII
O Qlub glub
O Canta conto. Infantilcom Bia Bedran
O Sem censura. Deba-tes
O Sois e meia Infor-mativo
O Um salto paro o fu-turo Pedagógico
O Minisséries inter-nacionais. Hoje Omundo da ciõncia
O Jornal visual. Dirigi-do para surdo-mudos
O Jornal do Congres-so
ü Curto circuito Re-vista de variedades
O Rodo Brasil — noi-te Noticiário
O Jornal do amanhã.
O 54 minutos Entre-vistas
O Execução do hinonacional

Globo
Tol. (021) 529-2857
6h30
7h
7h30
8h
12h30
12h40
13h
131)25

14h20
16h15
17h
17h30
18h

O Tolocurso 2° grau
O Bom dia Brasil
O Bom dia Rio
O TV Colosso Infantil
O Globo esporte
O RJ TV
O Jornal hojo Noticiá-rio
O Vale a pena ver denovo. Reprise da no-vela Sinhâ moça
O Sessão da tardo.Filme: Bon/i
O Vamp Novela Re-prise
O Radical chic Gameshow
O Escolinha do pro-fessor Raimundo
o Mulheres de areiaNovela de Ivani Ribei-

18h30 O Ana Raio o Zé Tro-vão. Novola. Rupriso
19h30 O Rio em Manchete.Noticiário local
20h o Manchete esporti-va. Noticiário esporti-vo
20h20 O New York news.
20h30 O Jornal da Mancho-to — 1" edição. No-ticiário nacional

21h30 O Sessão cinema —FHme; A faco oculta
23h O Manchete de 10anos. Hojo; AstorPiazzola
Oh o Momento econô-mico„Boletim econô-mico
OhIO o Noite e dia Noticiá-no
1h O Perfil. Entrevistas

Bandeirantes
Tel. (021) 542-2132
5h30 o Igreja da graça7h o Realidade rural. No-ticiário sobre o cam-po
7h30 o Flipper Seriado
8h o Dia a dia
10h30 O Cozinha maravi-lhosa da Ofélia Cu-linária
10h56 O Vamos falar comDeus Religioso
11 h o Flash. Edição damanhã.
12h o Acontece
12h30 O Esporte total
13h15 O Esporte total Rio
13h45 O Gente do Rio. En-trevistas
15h15 O Silvia PoppovicDobate
17h o Esporte especialHo|e: Campoonatopaulista do futebol •VT
19h o Agrojornal Noticia-no sobre o campo
19h05 O Jornal do Rio Noti-ciario local
19h30 O Jornal Bandeiran-tes Noticiário
20h15 O Faixa nobre do es-porto Hojo: CopaAmérica. Paraguai tChilo (2"tcmpo ao vi-vo) o Brasil x Poru (aovivo)
23h20 O Basquete NBA —Play of b'hnal
1h40 O Jornal da noite No-ticiário
2h o Autos negócios
3h o Flash Entrevistas
4h ü Vamos falar comDeus religioso

8h45
10h15
12h15
12h45
13h15
15h

O Sossão desenhoDesenho
O Show maravilhaInfantil com Mara

18h55 o O mapa da minaNovela de CassianoGabus Mendes
19h45
20h
20h35

21 h30
23h20
OhIO
0h40
3h

4h40
5h05

o RJ TV Noticiário lo-cal
nacionalO JornalNoticiário

O Renascer Novela deBenedito Ruy Barbo-sa
O Copa América. Ho-

je: Brasil X Poru
O Sox-appoal Minis-série
O Jornal da GloboNoticiário
O Corujão I FilmeChmatown
O Corujão II FilmeGarotas c mais garo-tas
O Primo Cruzado
O Biblioteca de doso-nhos

Manchete
Tol. (021) 285-0033

CNT
Tol. (021) 589-0909

O Espaço Rural Noti-ciário sobre o campo
O Brasil 7h30 Noticiá-no nacional
O Dudalegria Infantil
O Almanaque Varie-dades
O Guilherme Tell Sé-

12h30 O Manchete osporti-va Esportivo
13h j Jornal da Manche-to — Edição da tar-de Noticiário
131)30 o Bate boca Debates
15h30 O Raio laser Progra-ma jovem
17h j Clube da criançaInfantil

6h45
7h15

Vh30

8h
9h
lOh
11h30
12h
12h30
12h45

131)
14h
17h
18h30
19h25
19h40
20h30
20h45
21h30
22h30
0h50
11)50

j Vinde a Cristo Reli-gioso
O TV Baixada Noticiá-no da Baixada Flumi-nense
O Today Moda e osté-tica. Apresentação deJane üu/erra
V Igreja da graça He-ligioso
j Pontos do Rio Tu-rismo
O Rio mulher Varie-dades
ü Sala de visitas En-(revistas
O Jornal meio-diaNoticiário
O CNT esporte Espor-tivo
O Mapa da ação Noti-ciário sobro esportede ação
O Patrulha policialJornalismo vordade
O Mulheres Vaneda-des
O Cidinha livre Deba-te
ü Manuela Novola
O Era uma voz Seria-do
O Guadalupe Novola
O CNT Rio
O CNT Jornal
O Clodovil abro o jo-go Entrevistas
O Tonsão total FilmeHonra do ladrúos
O Fim de noite. He-portagens
o Encon#.ro do Paz

SBT
Tol (021) 580-0313
7h30 v.» Agenda Agenda cul-tural

O Chnpolin. Senadoinfantil
O Chaves Seriado in-fantil
O Cinoma em casaFilmo; Roupa su/a
O Novelas da tardo/Rosa Selvagem oCarrossel Novolamexicana

16h05 o Goraldo DebatesHoje: Mortos quo vol-taram

i </.

17h
18h
18h30
19h
19h45
21 h
21h45
22h30
23h30
23h45

1h
1h30

O Programa livro. Mu-sicais o entrovistas
O Chaves. Seriado in-fantil
O Aqui agora Jorn.i-listico
O TJ Brasil Noticiário
O Aqui Agora Jorna-listico
O Amores om silón-cio. Novola mexicana
O Mariolona Novelamexicana
O A Praça é nossaiHumorístico
O Jornal do SBT — 1*»,edição. Noticiário '
O Jô Soares onze omoia EntrevistasAprosentaçao do JóSoaros
o Jornal do SBT — 2•'edição Noticiário
O Top cineCrash

TV Rio
Tel. (021) 502-46IG

10h
10h30
10h40
12h30

13h
13h30

16h30
16h40
181)
19h15
21h15
22 h

22h30
23h15
1 h

O Clássicos MTV,Clips do sucesso
O Pó da letra Clipstraduzidos
O Rádio vitrola MTVChps quuntos
O Cine MTV Sobro ci-nema
o CEP MTV Clips po-didos por carta
O Pix MTV Os clipumais executados n«iMTV
u Pó da lotra Clip:»traduzidos
O Gás total Rock pu-sado

v_/ Disk MTV Paradanacional do dia
.. MTVawards
O Vidoos
O Semana Rock Ht: ,trospuetiva semanal,do MTV no ar
O Clássicos MTVClips de sucesso i
o Rock Blocks Hockalternativo

Vidoos Chps

APOLNAN RODRIGUES

'AO PAULO — As raras orquestras interna-
cionais que tocaram no Rio, nos últimos tempos,
elogiaram o Teatro Municipal por suas condi-
ções técnicas e beleza. A condessa Sabine Lova-
telli, presidente do Mozarteum Brasileiro — enti-
dade responsável pela vinda ao Brasil de grandes
orquestras e companhias de dança —, endossa o
elogio com uma ponta de desalento. Há anos ela
tenta, sem sucesso, estender ao Rio a agenda
paulista da programação internacional do Mo-
zarteum, que apresenta hoje e amanhã, no Muni-
cipal da capital, o English National Ballet em
dois espetáculos noturnos e uma vesperal. A
questão, segundo Sabine, não é somente a falta
de patrocínio de empresários cariocas. Além dos
problemas econômicos da cidade, ela tem esbar-
rado nos estafantes entraves políti-
cos. "O Municipal merece mais
atenção.", desabafa.

"Não sei de quem é a culpa, o
fato é que um evento no Rio não se
realiza nas mesmas condições que
em São Paulo", diz. "Estou dispôs-
ta a me sentar com representantes
dos governos estadual e municipal
para discutir as dificuldades." Da
programação erudita de maior ex-
pressão, os cariocas não puderam
ver a Pittsburgh Symphony Orches-
tra, regida por Lorin Maazel, nem
assistirão á London Festival Or-
chestra, com John Harle ao saxofo-
ne. em outubro. Por sorte, o Rio
terá uma apresentação da Filarmò-
mica de Munique, regida por Ser-
giu Celibidache, dia 8 de outubro."Graças ao Banco Real", diz ela.

"Eu 
queria ter levado a Pittsburgh ao Rio, e

até consegui uma data extra, mas como não
deu certo levei para Brasília", conta Sabine."Os 

problemas entre os governos prejudicam o
nivei de serviço, e a reputação é o nosso capi-
tal." 0 Mozarteum tem como mantenedores o
Banco Francês e Brasileiro e o Grupo Voto-
rantun. Ainda assim, as companhias interna-
cionais que vêm a São Paulo contam com
patrocínios, exclusivos à cidade. "A cada tem-
porada, tento incluir o Rio no itinerário. Mas é
difícil uma empresa de São Paulo estender seu
patrocínio a outra cidade."

É o caso do English National Ballet, queestréia hoje na capital paulista. Fundado há 40
anos, até 1988 a companhia era denominada
London Festival Ballet. A mudança de nome
deveu-se á alta qualidade artística, garantida

do lirismo e técnica, o English National Ballet
apresenta dois programas nesta temporada. O
primeiro inclui as coreografias Les sylphides,
de Michel^ Fokine; Swansong, de Christopher
Bruce; e Études, de Harold Lander, ex-coreó-
030grafo do Ballet Real Dinamarquês.
O segundo repete a primeira e a última
coreografias.

Os filmes da TV estão na revista Programa.

A condessa
Lova tel li
lamenta que
o Municipal
carioca não
receba a de-
vida atenção

iSão Paulo — Carlos Goldgrub

6h30 O O despertar da fe .. •'
Religioso V '.'-".Y^

81) o Dosenho show Do-senho »•*'._
8h30 Diario do mulhor
101)30 O Gogglo fiveGuorroiros do es-papo Seriado r • 7 •
11 h O Dinossauros Dc:.<;-nho
11h30 O Sharivan Dosenho '" * '.'v
12h o Rio em noticias1 s'7"Noiiciano j i , "V •
13h o Chef LancellottiCulinana jf.
131)15 c Cine avontuia f ii-, ^ J

me f'istoleiros r.vm ,alma V •:
151) o Supor Vicky Stna- £ '"tf;

do ; | ?:'4 '
151)30 o Kliptonita Clips : • ; '
161)30 o Carro comado s<;-nado | n, " '¦
17h30 o Star man Soriado ;
181)30 O Informo Rio Noti- $ - tciario local V
19h Jornal da Roco.d $;V-V'Noticiano ' J ''
19h45 (j Quostao do opt-niao Debate j
19h50 O Record na jogada .• I'tEsporto \\
20h Familia Hogan St.*nado Vt '1*-
2030 o Brasilia ao vivo
21h i) ConoxAo Europa.Soriado % -. V
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Lamarca no cinema

0 diretor Sérgio Rezende

começa a filmar em agosto

a trajetória do guerrilheiro

•VNDRÍ.IA t"l"KR^

L:BAIXO de sol ou de chuva, o diiclur
Sérgio Rezende começa dia 15 de agos-
to as filmagens de Lamarca. o coração

hamas. sobre o último ano da vida do
ex-capilão do Exército que comandou a reação
armada contra a ditadura, no inicio dos anos~0, .lã está tudo acertado: o financiamento do
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo,
o plano de filmagens, a equipe técnica e as
locações escolhidas. Só lalta o ator principal
Rezende convidou Paulo Betti. 0 ator quer
lazer o filme, mas vi\e um dilema: além de estar

envolvido com a peça Viagem a l-orli. acabou
de ganhar uma bolsa do governo dos LI A para
estudar teatro em Nova Iorque. Enquanto es-
pera Betli resolver seu dilema, o diretor conti-
nua procurando gente para o papel (leia ahai-
w).

Diretor de O homem de capa preta. Rezende
começa a rodar o filme pelo fim. nos munici-
pios de Iboiirama e Bom Jesus da Lapa, confins
do serão baiano, onde Lamarca Ibi morto no
dia 17 de setembro de 1971 (leia cronologia
abaixo). E tem que começar no dia 15 de
agosto: senão pode chover e estragar todo o
visual do sertão. Se isso acontecer, ele vai ter
que adiar a filmagem destas cenas, que repre-
sentam 40"o do filme, para o próximo ano. As
cenas urbanas vão ser feitas em Vitória. Espiri-
to Santo. Há mais de dois anos o diretor investe
no projeto, que começou com o livro Lamarca.
o capitão ila guerrilha, dos jornalistas Emiliano
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Jose e Oldack Miranda. Sérgio Rezende leu e
ficou maravilhado. Afinal, até então a imagem
que se guardava do ex-capitão do Exército era
muito distorcida. A esquerda o santificava co-
mo herói, a direita o condenava como assassino
lno e terrorista perigoso. Rezende descobriu
que a história de Lamarca era muito mais
complexa. Começou como um militar que en-
trou para o Exército, mas que mudaria de lado.
filiando-se. inicialmente, à organização clan-
destina Vanguarda Popular Revolucionária.

No roteiro Lamarca, coração em chamas.
que criou com Alfredo Orós. Sérgio Rezende
conta duas viagens. A da fuga de Lamarca para
a Bahia, depois que as forças policiais conse-
guiram desmantelar a guerrilha urbana no Rio.
até sua morte debaixo de um pé de barauna. em
Pintadas. E uma outra viagem, interior, em que
Lamarca revê. em flash-hack. os acontecimen-
tos de sua vida. Sérgio Rezende esta certo de
que as cenas mais importantes da vida do ca pi-
tão Carlos Lamarca talvez não sejam as mes-
mas do filme: "A 

perspectiva do filme é drama-
tica. Lamarca conta uma grande tragédia
brasileira".

O filme começa no meio do seqüestro do
embaixador suiço. num momento dc impasse
em que o MR-8 — outra organização de mili-
tantes antiditadura, para onde Lamarca tinha
se transferido — decide matar o embaixador.
Lamarca não aceita esta idéia. O MR-8 sugeriu
a Lamarca que abandonasse o pais. 

"O filme se
constrói a partir dessa decisão de Lamarca, que
preferiu ficar", revela o diretor. A ação do filme
engloba o ano de 71. mas nos llaslt-hacks en-
tram muitas outras cenas, como a fuga do 4"
Regimento de Infantaria, em São Paulo, levan-
do uma kombi com 60 fuzis f AL c muita
munição. Tem tortura, fuga pela caatinga e a
história dos amores de Lamarca.

Ainda falta o

ator principal

E,

\

tem que ler entre 30 e 40
anos. estatura media e. especial-
mente, ser um bom profissional. K-
so. i> diretor Sérgio Rezende dci\a
bem claro: "\ào 

procuro um I a-
marca, mas um excelente ator"
seguir, ele avalia algumas possibih
d.ides.
Paulo Bclli - "Iem o tipo Iimco
ideal: idade, a 11nra..e ale algumas
semelhanças, como o nariz. E um
grande ator. .Ia trabalhei com ele
em />(>/(/<; tlcmai•> e sei o quanto de
talento e dedicação ele costuma in-
vestir em seu trabalho. Por tudo
isto. o eonv idei e estou aguardado a
sua resposta."
José Wilker "(. heguei a comer-
sar com ele sobre o filme, tempos
atras, \eontece que ele esta enrola-
do com vários projetos."
\mJ\ (iareia - "Esta na idade dc
Lamarca e tem o tipo físico. Acho
que a língua nem seria o problema,
ü que lallam sao o> dólares."
Herson Capri - " \ mulher e
filhos tio Lamarca acham que

seria o ator mais indicado para o
papel. 0 problema é que ele esta
envolvido com Keiiti.\tvr."
lony Rumos - "Ótimo ator e tem

o tipo físico. I; uma possibilidade."
Marcos Palmeira - "E bom ator.
esta chegando na idade, mas não
está disponível."
Jose Ma ver " \tor extraordina-
no. mas tem que emagrecer."
Antônio 1'agundt's " (malorcx-
ccpcional. Mas ele lambem esta
preso, gravando novela."
Carlos Vereza - "Seu Graeiliano
Ramos representou um dos maio-
res momenios do cinema nacional.
So que ele ja passou da idade para
o papel."

Cronologia de um ano fatal 
S»

0

OS
elelc lia li: tipo llsico dc Lumarai

ano dc ll)7l havia còmcçado bem para
Lamarca. Afinal, sob o seu comando, o se-
qüestro do embaixador suiço Giovanni En-
rico Buclier. cm dezembro dc 70. fora um
sucesso. Mas. parti o MR-8 e para Lunarca.
1971 foi na verdade um ano dc agonia,
como contam Emiliano José c Oldack Mi-
randa. no livro Lamarca. o capitão i!a guer-
ri lha.
16 dc janeiro O embaixador suíço cm
poder do MR-8. c trocado por 70 presos
políticos.
4 de março — Vítima dc uma crise de esqui-
/olrenia. Solangc Lottrcnço Gomes, do
MR-8. entrega-se a policia cm Salvador c
revela nomes, aparelhos c pontos dc cncon-
tro.
14 dc maio — Stuart Edgard Angcl. da
direção do MR-8. c preso cm \'ila Isabel e
torturado até a morte.
24 de junho - A repressão prende Jose
Gomes, que morava com Lamarca e Iara
num aparelho do Rio. Avisado a tempo, o
casal passa a noite rodando em ônibus c
taxis ate decidir abandonar o Rio.

29 de junho — Lamarca acampa em Buriti
Cristalino. Iara vai para um aparelho em
Salvador.

de agosto — Cai Zé Carlos, cm Salvador.
Torturado, revela pistas sobre o braço ru-
ral do MR-8.
20 de agosto — Cercada pela policia, (ara
se suicida em Salvador. FJara comandar a
caça a Lamarca. Sérgio Paninhos Heury
chega a Salvador.
28 de agosto — Liderada por Fleiiry. a
repressão chega a Buriti Cristalino e vai á
casa de José Barreto, pai dc Zequinha.
Otoniel e Oiderico. Matam Otonicl c tor-
turain o velho e Oiderico. Luis Antônio
Santa Bárbara se mala. Zequinha e La-
marca estavam acampados a apenas dois
quilômetros.

de setembro — F ugindo dc Buriti Crista-
lino. Lamarca e Zequinha. chegam, no dia
17. a Pintadas depois dc percorrerem 300
quilômetros a pé.
17 de setembro — Perto dc Pintadas, uma
equipe da repressão comandada pelo Major
Nilton Cerquei ra mata Lamarca c Zequinha
enquanto os dois descansavam a sombra de
uma árvore.

Capitão Carlos Lamarca — Militar dc car-
rei ra brilhante, eximio atirador, adere a guerri-
lha no meio dos anos 60. Depois de contatos
com militantes do PCB, se empenha na leitura
dos clássicos marxistas. Em seguida, primeiro
na \ PR e depois no MR-S, parte para a ação:
assaltos a banco, roubo da famosa "caixinha
do Adhemar'. seqüestro* c duas fugas cinema-
togrãficas, uma no Vale do Ribeira. São Paulo,
outra no sertão baiano, onde morre.
? Maria Pu vau — Primeira namorada, com
quem Lamarca casou c teve dois filhos. I oi
mandada para Cuba. antes dc a guerrilha es-
quentar. A atriz Débora Evelvn (Ligações Pen-
eosas) ficou com o papel.'J Iara lavelher» — Guerrilheira independeu-
te. com quem Lamarca viveu uma paixão con-
denada pelo MR-S. Ainda não foi escolhida a
atriz para o papel.

/.ei|iiinlia Barreto Metalúrgico compa-
nliciro de L amarca durante suas ultima- sema-
nas. Morreu com ele. em Pintadas. Não foi
escolhido o ator.

Otoniel, Oiderico - Irmãos de /cqiimlia.
também guerrilheiros. () primeiro morreu, o
segundo saiu ferido no dia em que a repressão
chegou ,i Buriti ( ristalmo. Rezende vai procu-
rar na Bahia atores para os dois personagens.
J Major ( erqueiru Coniandantc dos lio-
meus que mataram Lamarca. Vai ser interpre-
tado pelo ator José de Abreu
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Sérgio Públio

Vera Fischer ressurge

deslumbrante na nova

minissérie da TV Globo
MÔNICA SOARES

Cinelândia ganhou um
brilho novo na madruga-
da de quarta-feira, ao vi-

rar cenário da superprodução
que a TV Globo reservou para a
estréia de Vera Fischer em Agos-
to, minissérie baseada no livro
de Rubem Fonseca. Já no início
da noite, um aparato hollywoo-
diano denunciava o requinte ci-
nematográfico que aguardava a
estrela, escalada para gravar
apenas uma cena junto com José
Mayer, o comissário Mattos, de
quem Alice é amante na história.
"Eu tenho apenas uma impres-
são inicial sobre a Alice, porque
ainda não gravei junto com os
outros atores do elenco. Mas é a
primeira vez que faço uma mu-
lher muito frágil, psicologica-
mente vulnerável, afetada, de-
primida", explica Vera.

L

Inspirada em

volta

de 

'Agosto'

Enquanto José Mayer e Hugo
Carvana antecipavam outras cenas
— nos takes gravados em frente ao
edifício Serrador e ao cine Pathê —
a produção mantinha-se em conta-
to com a atriz através de walk-tal-
kies, para que uma equipe a trans-
portasse de casa até
o local exatamente
três horas antes de
gravar. Maquiada
e devidamente
transformada na
personagem, inspi-
rada em Grace
Kelly, Vera surgia
deslumbrante, e
mais uma vez fazia
muitos súditos se
renderem à sua ex-
traordinária bele-
za.

Usando luvas e
elegante em seu
vestido negro,
anos 50, que dei-
xava à mostra o
colo nu, a atriz de-
monstrava estar
mais em forma do
que nunca, depois

"Ao 
contrário

de Alice, minha

personagem,

gosto de falar
alto, sou

extrovertida."

Vera Fischer

de se submeter a um regime que
a fez perder quase 20 quilos, ad-
quiridos com a gravidez. Uma
aproximação com a imprensa
era quase impossível antes do
momento da gravação, uma ce-
na em que ela se despede do

comissário, após
um encontro na
confeitaria Cavê.
Dentro de um
Ford cupê, ao lado
do Teatro Munici-
pal, na rua Evaris-
to da Veiga (que
foi "maquiada"

com postes ceno-
gráficos, cartazes
lacerdistas e uma
banca de jornais
da época) Alice or-
dena ao motorista:"Av. Oswaldo
Cruz, 16". Duran-
te os ensaios, os
flashes estouravam
sem parar na dire-
ção da atriz, que
parecia estar na
Broadway. Embo-
ra pequena, a cena

20 do segundo capítulo da série
fei repetida oito vezes pelo dire-
tor José Henrique Fonseca, que
só queria o melhor da bela to-
mada feita com a câmera sobre
trailling, do lado de fora do car-
ro.

Vera arrancava gritos de"linda!, linda!", de algumas
prostitutas e da platéia de curió-
sos daquela noite, os freqüenta-
dores da madrugada na Cine-
lândia, que alteraram sua rotina
e não trabalharam por causa de
Vera e José Mayer, também
muito assediado. A atriz lem-
brou que a personagem é densa,
introvertida e oposta às outras
mulheres glamourosas que a
trouxeram de volta à telinha nos
últimos anos. " Alice perdeu o
grande amor da vida dela, é tris-
te, medrosa, fala pouco. Entra
numa relação extra-conjugal di-
ficil, porque tem medo de Lo-
magno (José Wilker), o marido.
Aos poucos, devagarinho, vou
formar melhor essa mulher que é
muito diferente de mim. Ao con-
trário dela, eu gosto de falar
alto, sou extrovertida", afirma.

\Quatro momentos
de Vera Fischer: o

strip na novela
Perigosas peruas; o

desfile quando se
sagrou Miss Brasil

em 1969;
louquíssima em

Doida demais, de
Sérgio Rezende, e

em Intimidade,
dirigida pelo

ex-marido, Perry
Salles

Quando a beleza é um inimigo a ser vencido

ÃO adianta. Desde que se ini-
ciou na carreira de atriz, Vera Fis-
cher sempre lutou contra o estigma
de ter vencido apenas por ser lindís-
sima. Mas foi esta mesma beleza
que a levou ao título de Miss Brasil
1969, abrindo as portas da fama
para a garota que saiu de Blume-
nau e escondeu a idade para poder

participar do concurso, e depois ao
júri do Programa Flávio Cavalcan-
ti, onde ela mesma confessa: "Eu só
dizia umas besteiras e pronto". É
verdade, mas as câmeras passea-
vam por seus generosos decotes e o
sucesso estava garantido.

Cooptada pelos produtores de
porno-chanchadas, Vera fez tantos
filmes que perdeu a conta, a come-
çar por Superfêmea, que nem enre-
do tinha. Mas quem estava preocu-

pado com isso? Rosto divino e
corpo diabólico, La Fischer tornou-
se então a fantasia sexual de qual-
quer brasileiro de bom gosto. Es-
treou na telinha em 1977, na novela
Espelho mágico (que, se fosse de
verdade, quebraria em mil cacos
diante do esplendor do rosto refle-
tido). Dali para frente, passou a
perturbar o sono de milhões de te-
lespectadores, mas só livrou-se da
pecha de atriz de pornochancha-

das ao rodar, em 1980, Eu te amo,
dirigida por Arnaldo Jabor.

Pole position no imaginário do
público masculino. Vera arrebentou
em Doida demais, tirou a roupa
num strip fajuto na novela Perigo-
sas peruas, e, aos 43 anos. ressurge
mais uma vez deslumbrante. Tá
bom, nada como uma atriz talento-
sa, mas se for um avião, melhor
ainda. Mesmo que seja no papel de
um Constellation, o quadrimotor
dos anos 50.

A 
quadrilha 

de louras vai entrar em cadeia

Fawcett e a sua trupe

negociam programa
com emissoras de TV

DENISE MORAES

AlS louras vão entrar no ar. E se
depender do entusiasmo de quem
está preparando a novidade, elas
vão estourar. G diretor comenta:"Marinara é um estrondo como en-
trevistadora e a Regininha numa
performance com o público é de
arrasar". A conclusão é fatal: "as
louras têm uma potência..." Fausto
Fawcett, o diretor Belisario França
e a produtora Magnetoscópio já
têm pronto um programa que pre-
tende levar à sua TV toda aquela
overdose informacional caracteris-
tica do universo faustiano.

Tudo emoldurado pelos ingre-
dientes que têm feito o sucesso do
shovv Básico Instinto. Ou seja: tex-
tos velozes, boa música pilotada
pela banda Falange Moulin Rouge
(Carlos Laufer e Dado Villa-Lobos
nas guitarras, Dé no baixo, Barone
na bateria, Eduardo Lyra na per-
cussão e o DJ Paulo Futura) e lou-
ras. muitas louras. Gisele Rosa, Lu-
zia Maia, Kátia Bronstein,
Regininha Soares e Marinara can-
tam. dançam, interpretam e até en-
trevistam. O piloto está pronto. Só
falta uma emissora para veicular
esse material Monde. Roberto Tal-
ma já foi visto pelo menos umas

quatro vezes na platéia do Jazzma-
nia. Até o poderoso Boni já andou
por lá cercado de toda a sua entou-
rage. Mas quem largou na frente foi
a Bandeirantes. E correndo por fo-
ra está o SBT.

"A bola está ali, quicando na
área, é só chutar", compara Belisa-
rio França, que foi diretor do Pro-
grama Legal. Marcar o gol, no mo-
mento, depende de definições
econômicas. As conversas com o
diretor da Bandeirantes Rio, Clau-
dio Petraglia, "estão a largos pas-
sos", segundo conta Marcelo Dan-
tas, dono da Magnetoscópio."Temos uma proposta deles e espe-
ramos também uma definição do
SBT, já conversamos com o Lu-
ciano Calegari", conta Marcelo.
Segundo ele, "são muitas coisas a
serem definidas: o calendário, o
patrocínio, encaixe na programa-
ção e por aí vai. Queremos que
seja um programa mensal ou no
máximo quinzenal para não cair a
qualidade". Se fecharem com a
Bandeirantes, a estréia deve acon-
tecer no meio do segundo semes-
tre deste ano e o programa prova-
velmente será local, exibido só no
Rio.

Seria uma pena. Porque muita
gente vai deixar de ver aquilo que
Fausto Fawcett espera que seja
"um catalizador de tendências vei-
culado em um horário bastante li-
berado". Radar voyeur é o titulo do
piloto de 4(1 minutos gravado no

Reprodução/Josemar Ferrari
«—ra

1986 - A louraça belzebu Kàtia Flâvia, a Godiva do Ira/à surge
nos textos das performances apresentadas por Fawcett e pela
banda Robôs Efêmeros em espaços alternativos, como a gale-
ria de arte do Centro Cultural Cândido Mendès^jPjj
1987 - A música Kátla Flâvia, de Fawcett e Celso Laufer, vira
tema da novela O outro, dà TV Globo. Em pouco tempo, o refrão
"Calcinha!" cai na boca do povo..tV*' v..' • ' ' - 'i • ' * ' • -• •
1987 - Fawcett trabalha a loura ao vivo estreando Virgínia
Samarone, com Patrícia Pillar, no Teatro Cândido Mendes, «mm»

1990 - É lançado o livro Santa Clara Poltergeist, que dois anos "

depois transformou Regininha Soares na santa mais endiabra-
da do planeta no show de mesmo nome, que lotou a Sala
Magnetoscópio por cinco meses em 1992.

1992 - Em setembro estreou o show Básico Instinto, no Mistura
Fina, com as louraças Lufza Maia, Kátia Bronstein, Gisele Rosa
e Regininha Soares. Um sucesso que já contou com a participa-
ção de Paula Toller e mantém no elenco a policial Marinara.

Fawcett quer repetir na TV o sucesso de Básico instinto

mês passado nas ruas da cidade e
no Jazzmania. Tem ficção, tem
show e tem jornalismo. Matérias
como um festival de beleza promo-
vido em São Gonçalo feita pela"repórter" Regininha. Ou ainda
Marinara pedalando pelo Aterro e
entrevistando os atletas do lugar.

Com direção de arte de Barrão,
direção de fotografia de Flávio Fer-
reira e Gustavo Hadba, edição de
Sérgio Mekler e a participação es-
pecial dos atores Carlos Satto, Pau-
Ío Barbosa e Thiago Justino, o pro-
grama é mais uma ode às louras,

embora comporte matérias como a
que retrata os saupers, sociedade
dos elegantes do Zaire, além de
fáusticas revelações a respeito da
dinastia Ming: "ninguém 

jamais
contou, mas os mandarins manti-
nham garotinhas de cabelos pinta-
dos". E tome jovens japonesas lou-
ras. Ritmo acelerado, linguagem
fragmentada e teor sensual dão o
formato que cheira a repeteco do
sucesso de Básico Instinto. O que
levam Fawcett a concluir: "o brasi-
leiro estava com o grito de 'loura'

preso na garganta". Deve ser isso.

VÁ Dormir Em Outro

possa parecer.
Tapetes kilim, m2:

Quaked.
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Papel de parede de um
lado, persiana do outro,
um tapetinho estratégico
e você passa a noite
num quarto novinho.
Num piscar de olhos as
arquitetas da Orlean fazem
isso pra você,
muito mais barato do que
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Onde e quando usar • ¦ 4'

O último dia

do Diet Coke

Jazz Brasil I

Tablado .

comemora

aniversário

Ano 8, n" 893, 1 8 de junho de 1 993. Nfto podo ser vendida se
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A Conjunto estofado Isis,
revestido era tecido

lugares
De: 15.000.000, Por: 8.800.000,

lugares
De: 18.300.000, Por: 10.800.000,

A Poltrona balanço
reclinável Soft
De: 13.000.000, Por: 7.800.000,

Copacabana: 521-0740
Tijuca I: 248-1786/284-0799
Tijuca II: 234-5125/248-0547
Petrópolis: 42-0775
Vendas Externas: 260-8294
Carrefour Niterói: 722-6356

GelliS

0 móvel bem bolado

Icaraí: 711-4281/714-8851
Casa Shopping: 325-1431/325-1265
Norte Shopping: 269-5591/269-7297
Rio Sul: 295-6691
Super Gelli Av. Brasil: 590-8322
280-3136 ramal 330
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Gelli

A Sofá-
cama Export,
estrutura
metálica
De: 41.500.000, Por: 24.900.000,

A Conjunto estofado Londres,
revestido em tecido

lugares
De: 22.600.000, Por: 13.500.000,

lugares
De: 29.300.000, Por: 17.600.000,

A Bar Tatl, reto ou de canto,
espelhado com iluminação
De: 28.000.000, Por: 16.900.000,

Cama casal Liberty ?
140 x 190 c/ criado
Cama
De: 18.000.000, Por: 10.900.000,
Criado
De: 5.000.000, Por: 2.990.000,

A Sala de Jantar Star
mogno, tampo de cristal
Mesa
De: 15.000.000, Por: 8.900.000,
Cadeira (cada)
De: 6.500.000, Por: 3.900.000,
Console
De: 12.000.000, Por: 6.900.000,

A Bicama Gelli branca,
baú, estante e cama auxiliar
De: 19.000.000, Por: 11.900.000,

Poltrona ?
Orione em
mogno natural
ou castanho
De: 8.000.000,
Por: 4.790.000,
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Capa: foto José Roberto Serra
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Depois 

do cinema (ou do tea-
tro), bate aquela indecisão:
aonde ir agora? E toma de
ficar horas rodando de carro
atrás de um bar ou restau-
rante. Pior: imagina que sua

conta no banco está zerada e a op-

ção é o cartão. Até descobrir qual
bar ou restaurante aceita cartão de
crédito, o tanque já esvaziou e sua
companhia cruzou os braços e em-
burrou a cara. Pois Programa alivia
você dessa peregrinação de bar em
bar e de restaurante em restaurante.
Na matéria de capa desta edição,
você encontra um guia dos locais
onde o dinheiro de plástico é bem
vindo — e sem acréscimo. Lojas,
farmácias, postos de gasolina, su-

permercados, motéis, bares, restau-
rantes — estão todos a partir da

página 23. Programa dá ainda dicas
de como aproveitar melhor o cartão

e ensina a transformá-lo numa boa
arma para sobreviver na selva da
inflação.

Mas a cidade também oferece

programas que dispensam o cartão.
Os melhores são os shows — gratui-
tos — de Márcio Montarroyos e
Nico Assumpção, que encerram nes-
te domingo o Diet Coke Jazz Brasil,
um festival que mudou a cara da
Lagoa nos últimos finais de semana.
E se você está disposto a desembol-
sar alguns cobres, há na revista um
farto roteiro de atrações que não

pesam tanto no bolso. Exemplos: os
shows de Jorge Benjor e Tim Maia
no Circo Voador ou a peça Os dia-
mantes do Grão-Mogol, de Maria
Clara Machado, que comemora os
42 anos — muitíssimos bem vividos
— do Tablado.

MAURO VENTURA

? Programa não se responsabiliza por
alterações de vitima liora nos preços,
horários e endereços fornecidos pelos
organizadores de eventos e pelas em-
presas ciladas. E bom se certificar pelo
telefone antes de sair de casa.

NADO, o desacreditado MIGUEL PAIVA

JORNAL 1)0 BKASI1
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'Criancas de domingo': com roteiro de Ingmar Bergman, o filme marca a estreia do filho dele, Daniel, na dire?ao de um longa

WÊM

de domingo': com roteiro de Ingmar Bergman, o filme marca a estréia do filho dele, Daniel, na direção de um longa
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'Vivos'* rofilmflaom Hn Hocactro sApaa mab An«Ia«

PROGRAMA 18/6 a 24/6/1993

Fragmentos da infância e do desespero

Lembranças 
dc infância dificilmen-

te resultam em filmes desinteres-
santcs. menos ainda quando a criança
em questão é Ingmar Bergman —

com direito a roteiro dele mesmo e
direção do filho, Daniel (/f/V/ entrevia-
tu na página ao lado). Crianças de
domingo, fragmentos do mundo intei-
ro de um menino de nove anos. es-
tréia nesta sexta como destaque entre
os lançamentos de um fim de semana

que traz ainda a tragédia Vivos —

aquela história dos sobreviventes de
um desastre aéreo nos Andes que
apelaram ao canibalismo para não
morrerem de fome, sede e frio — e o
thriller Tortura silenciosa, estrelado

por Marlee Matlin, não por acaso a
mesma protagonista de Filhos do si-
lêncio (leia critica à direita). Além
destes, há ainda a pancadaria Garras
dc águia.

Um filho na delicada visão dc seu

próprio filho. Assim é Crianças de
domingo, cm que Ingmar Bergman
explica o título — uma velha tradição
sueca afirma que todas as crianças
nascidas no domingo téin sensibilida-
de especial — através de relações fa-
miliares. sonhos, pesadelos e outras

histórias. E a direção do filho, Danieí
Bergman, trata de oferecer ao filme
imagens desconcertantes e de rara de-
licadeza (leia mais no Filme em Ques-
tão, na página 6).

Já as lembranças daquele time de
rugby uruguaio que despencou nos
Andes em desastre aéreo em 1972 e

permaneceu ali por mais de dois me-
ses não têm nada de delicadas. Basea-
do no best seller de Piers Paul Read,
Vivos, de Frank Marshall, retorna à
tragédia dos Andes com direito a tu-
do que uma produção americana é
capaz de fazer com uma história verí-
dica e impressionante.

Os que não dispensam um bom
suspense também não estão óríaos
neste fim de semana: Tortura silencio-
sa, de Robert Greenwald, embarca na
história de uma professora de ginásti-
ca surda-muda (Marlee Matlin, sur-
da-muda na vida real) que se vê en-
volvida no roubo de uma moeda
valiosa e passa a ser perseguida. A
única chance dela de escapar ilesa é
um jovem dono de restaurante (D.B.
Sweeney), também atirado no misté-
rio meio sem querer.

lHm&M
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Daniel Bergman

CARLOS HELÍ DE ALMEIDA

O diretor Daniel Bergman, 30
anos, não pavimentou a carreira
às custas do nome do pai famo-
so. Até dirigir o seu primeiro
longa-metragem, ano passado, o
filho de Ingmar Bergman traba-
lhou anos como técnico de cine-
ma antes de pensar em realizar
alguns curtas. Crianças de do-
mingo é o seu filme mais pessoal.

Você já trabalhou com o seu

pai, fazendo a produção de A

flauta mágica e a assistência de
direção de Sonata de outono. Vo-
cês ainda costumam trabalhar
juntos?

Geralmente não. Às vezes eu
peço alguns conselhos, outras
vezes ele é quem me dá alguns
toques. Mas temos uma com-
preensão muito aberta sobre o

trabalho de cada um. Não há

qualquer tipo de interferência.

Crianças de domingo é basea-
do em eventos da infância de «eu

pai. Você vê alguma relação entre
a infância dele e a sua?

Sim, no sentido de que o filme
trata da relação entre pai e filho.
Como foi minha relação com
ele? É uma questão muito parti-
cular.

Você não é o autor do roteiro
de Crianças de domingo, mas cos-
tuma escrever os próprios scripts.
O que você prefere, escrever ou
dirigir?

Prefiro dirigir. Por quê? Por-

que gosto da relação com as pes-
soas e, além disso, sempre tive
vontade de dirigir. Escrever per-
mite reavaliações, o que geral-
mente acaba em intermináveis
revisões.

(Tc^tura ^»ncloma'. com Marie* Matlin ('Fllhos do siloncio'): fthrl^rf eficienle

CRÍTICA/ 
'Tortura silenciosa'/ * *

PROGRAMA 518/6 a 24/6/1993

Belos sustos em cena

MARCELLO MAIA

Se 
o personagem de Al Pacino

em Perfume de mulher fosse vi-
vido por um ator cego ninguém co-
mentaria a cena do tango nem na
saída do cinema. Este é o problema
de Tortura silenciosa, em que a atriz
surda Marlee Matlin (premiada
com um Oscar por sua atuação em
Filhos do silêncio) encarna Jillian
Shananhan, uma mulher surda.
Mesmo assim, o thriller se sustenta
com ritmo e produção bem cuidada
através da história de uma profes-
sora de ginástica (Matlin) que cai de
pára-quedas na mira de um policial
corrupto (Martin Sheen) obcecado
em recuperar uma valiosa moeda
roubada de um museu. E o que ela
tem com isso? O mesmo que o jo-
vem Ben Kendall (D.B. Sweeney):
um amigo em comum que acaba
tomando parte no roubo. Tortura•
silenciosa explora com sutileza a de-
ficiência auditiva da protagonista e
traz desdobramentos nem tão pre-
visíveis assim, além de belos sustos
e uma pitadinha de romance. Preci-
sa mais? Cotações: • ruim ? regular ? ? bom ? ? ? ótimo ? ? excelente
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FILME EM QUESTÃO/ 
'Crianças de domingo'

O filho consegue escapar

da pesada herança paterna

C ARLOS ALBERTO DE MATTOS

Não 
c fácil ser filho. Ingmar Bergman

escreveu um roteiro inspirado em epi-
sódios de sua infância e aproveitou para
uma vez mais se queixar dos excessos de
rigor luterano do pai (como em Fanny e
Alexander). Mas este acerto de contas vem
temperado .por uma visão compreensiva
de filho que. afinal, não se pode permitir
odiar a figura paterna. Por sua vez, Daniel
Bergman filma a infância do pai com
imagens calculadamente leves e impressio-
nistas, como a provar que tem estilo pró-
prio. alheio à pesada herança do selo
Bergman. Cada filho, portanto, tem seus
dilemas e subterfúgios. Crianças de domin-
go é. porém, algo mais que um jogo de
espelhos familiar. Consegue mapear a gê-
nese de algumas fixações de Ingmar —

ceticismo religioso, pesadelos em preto-e-
branco, relógios, fantasmas etc. — e ao
mesmo tempo ser um filme luminoso e
ameno, como uma tarde do verão sueco. Acerto de contas familiar

Desejos reprimidos, culpa e

pecado na volta à infância

RICARDO COTA

Paira 
sobre Crianças de domingo a

presença de Ingmar Bergman. Ele é
autor do roteiro, pai do diretor e prota-
gonista deste ensaio sobre as angústias

que o afligiram na mais tenra infância.
Como nas obras-primas do diretor de
Morangos silvestres, em Crianças de do-
mingo os personagens estão envolvidos
numa atmosfera de desejos reprimidos,
culpa e pecado. A diferença é que, a
exemplo de Fanny e Alexander, ele foi
buscar as conseqüências do fardo espiri-
tual na infância. Pu (apelido de Ing-
mar quando pequeno) expressa seus con-
flitos internos através de complicações
intestinais e não com distorções faciais
dos personagens de clássicos como Per-
sono. A opção de Daniel Bergman por
filmar uma trama ligada ao íntimo pa-
terno pode ser vista como uma forma de
absorver a influencia e expiar o peso das
inevitáveis comparações.

JÜRlf PROGRAMA
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Crian^as de domingo
(Daniel Bergman) *** ***

A assassina
(John Badham) *** **
Fciti^o do tempo
(Harold Ramis) ** *** *** *

Escorpiao Escarlate
(Ivan Cardoso) **
Orlando, a mulher imortal
(Sally Potter) ?? ??? ??? ?? ??? ?? *

Caes de aluguel
(Quentin Tarantino) ???? ???? ?? ???? ???? ??? **

Proposta indecente
(Adrian Lyne) *
Para o resto de nossas vidas

(Kenneth Branagh) ^
Traidos pelo desejo
(Stephen Frears) ** ??? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ??

I'm dia de furia
(Joel Schumacher) ** *** ?? ?? **

Cotações: • ruim ? regular ? ? bom ? ? * ótimo ? ? ? ? excelente
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SHOPPINGS
Art-Casashopping 1 (222 lugares) — Vivos: 16h,

18h30, 21 h. (12 anos).
Art-Casashopping 2 (667 lugares) — Feitiço do

tempo: 15h, 17h, 19h, 21 h. (Livre).
Art-Casashopping 3 (470 lugares) — Bambi: sáb. e
dom., às 14h20, 15h50. (Livre). Garras de águia:
15h30, 17h20, 19hl0, 21 h. Sáb. e dom., a partir de
17h20. (12 anos).

Art-Fashion Mall 1 (164 lugares) — Cães de alu-
guel: I6h, I8h, 20h, 22h. (14 anos).

Art-Fashion Mall 2 (356 lugares) — Feitiço do
tempo: 16h, 18h, 20h, 22h. (Livre).

Art-Fashion Mall 3 (325 lugares) — Bambi: sáb. e
dom., às 14h20, 15h50. (Livre). Crianças de domingo:
17h20, 19h40, 22h. (Livre).

Art-Fashion Mall 4 (192 lugares) — Um dia de
fúria: 15h30, 17h40, 19h50, 22h. (12 anos).
Barra-1 (258 lugares) — Tortura silenciosa: 16h,

17h50, 19h40, 21h30. Sáb. e dom., a partir de 14hI0.
(12 anos).

Barra-2 (264 lugares) — A assassina: 15h30, 17h30,
19h30, 21h30. Sáb. e dom., a partir de 13h30. (12
anos).

Barra-3 (415 lugares) — Proposta indecente: 15h,
17h 10, 19h20, 21h30. (14 anos).

Ilha Plaza 1 (255 lugares) — Proposta indecente:
14h30, 16h40, 18h50, 21h. (14 anos).

Ilha Plaza 2 (255 lugares) — A assassina: 15h, 17h,
19h, 21 h. (12 anos).

Norte Shopping 1 (240 lugares) — Proposta inde-
cente: I4h30, I6h40, I8h50, 2lh. (14 anos).

Norte Shopping 2 (240 lugares) — A assassina: 15h.
17h, 19h, 21 h. (12 anos).

Rio-Sul (450 lugares) — Orlando — A mulher imor-
tal: 14h40, 16h30, 18h20, 20hl0, 22h. (12 anos).

COPACABANA
Art-Copacabana (836 lugares) — Feitiço do tempo:

15h30, 17h30, 19h30, 21h30. (Livre).
Condor Copacabana (1.043 lugares) — Proposta
indecente: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (14 anos).

Copacabana (712 lugares) — Vivos: 14h30, 16h50,
19h 10, 21h30. (12 anos).

Estação Cinema-1 (403 lugares) — Orlando — A
mulher imortal: 16h20, 18h 10, 20h, 2Ih50. (12 anos).

Novo Jóia (95 lugares) — Herói por acidente: 15h,
17h 10, 19h20,21 h30. (Livre).

Ricamar (600 lugares) — Indochina: 15h, 17h45,
20h30. (14 anos).

Roxy 1 (400 lugares) — A assassina: 16h, 18h, 20h,
22h. Sáb. e dom., a partir de 14h. (12 anos).

Roxy 2 (400 lugares) — Tortura silenciosa: 16h,
17h50, 19h40, 21h30. Sáb. e dom., a partir de 14h 10.
(12 anos).

Roxy 3 (300 lugares) — Cães de aluguel: 16h, 17h50,
19h40, 21 h30. Sáb. e dom., a partir de 14h 10. (12
anos).

Star-Copacabana (411 lugares) — Traídos pelo de-
sejo: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (14 anos).

Studio Copacabana (402 lugares) — Fechado para
obras.

IPANEMA/LEBLON
Cândido Mendes (99 lugares) — Vem dançar comi-
go. 15h, 16h40, 18h20, 20h, 21h40. Até 22 de junho.
(Livre). Dominada pelo medo: hoje e amanhã, à meia-
noite (14 anos).

PERTO DE VOCÊ

Cineclube Laura Alvim (77 lugares) — Escorpião
escarlate: 17h, 19h, 21 h. (12 anos).

Leblon-1 (714 lugares) — Proposta indecente: I5h,
17h 10. 19h20, 21 h30. (14 anos).

Leblon-2 (300 lugares) — A assassina: 16h, 18h, 20h,
22h. Sáb. e dom., a partir de 14h. (12 anos).

Star-lpanema (412 lugares) — Feitiço do tempo:
14h40, 16h30, 18h20, 20h10, 22h. (Livre).

BOTAFOGO
Belas-Artes Veneza (500 lugares) — Fechado para
reparos.

Botafogo (967 lugares) — Mulheres aflitas por sexo e
Sexo nas alturas: 14h30, 17h35, 19h05. (18 anos).

Estação Botafogo/Sala 1 (304 lugares) — Cães de
aluguel: 16h20, 18hl0, 20h, 21h50. (12 anos).

Estação Botafogo/Sala 2 (49 lugares) — Perdas e
danos: 15h, 17h 10, 19h20, 21h30. (18 anos).

Estação Botafogo/Sala 3 (86 lugares) — Para o
resto de nossas vidas: 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.
(Livre).

Õpera-1 (765 lugares) — Tortura silenciosa: 17h20,
19h 10, 21 h, Sáb. e dom., a partir de 15h30. (12 anos).

CATETE/FLAMENGO
Estação Museu da República (89 lugares) — A
prova: 15h. (Livre). Madame Bovary: 16h40. (12
anos). Eu estive em marte: 19h30. (Livre). Johnny
Stecchino: 21 h. (12 anos).

Estação Paissandu (450 lugares) — Crianças de
domingo: 15h, 17hl0, 19h20, 21 h30. (Livre).

Largo do Machado 1 (835 lugares) — Proposta
indecente: I4h, I6h, I8h, 20h, 22h. (14 anos).

Largo do Machado 2 (419 lugares) — Vivos: 14h30,
16h50, 19h 10, 21h30. (12 anos).

São Luiz 1 (455 lugares) — A assassina: I5h30,
I7h30, I9h30, 2lh30. (12 anos).

São Luiz 2 (499 lugares) — Tortura silenciosa: 16h,
17h50, 19h40, 21h30. Sáb. e dom., a partir de 14h 10.
(12 anos).

CENTRO
Centro Cultural Banco do Brasil (99 lugares) —

Ver programação em extra.
Cinemateca do MAM (180 lugares) — Ver progra-
mação em mostra.

Metro Boavista (952 lugares) — Proposta indecente:
13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. (14 anos).

Odeon (951 lugares) — Garras de águia: 13h40,
15h30, 17h20, 19h 10, 21 h. Sáb. e dom., a partir de
15h30. (12 anos).

Palácio-1 (1.001 lugares) — A assassina: I3h30,
I5h30, I7h30, I9h30, 2lh30. Sáb. e dom., a partir de
I5h30. (12 anos).

Palácio-2 (304 lugares)— Vivos: 14h, 16h20, 18h40,
21 h. Sáb. e dom., a partir de 16h20. (12 anos).

Pathé (671 lugares) — Feitiço do tempo: 12h 15, 14h,
15h45, 17h30, 19hl5, 21h. Sáb. e dom., a partir de
14h. (Livre).

Rex (1.098 lugares) — Rasgando as pregas e Academia
do sexo: 13h, 14h55, 16h45, 18h40, 20h30. Sáb. e
dom., às 14h, 15h55, 17h45, 19h40, 20h45. (18 anos).

Vitória (1.231 lugares) — Enrabações excitantes:
13h30, 14h40, 15h50, 17h, 18hl0, 19h20, 20h30,
21h40. Sáb. e dom., a partir de 14h40. (18 anos).

TIJUCA
América (956 lugares) — Tortura silenciosa: I5h30,

17h20, 19h 10, 21 h. (12 anos).

Art-Tijuca (1.475 lugares) — Feitiço do tempo: 15h,
I7h, 19h, 21h. (Livre).

Bruni-Tijuca (459 lugares) — Crianças de domingo:
14h30, 16h40, 18h50, 21 h. (Livre).

Carioca (1.119 lugares) — Proposta indecente: 14h30,
16h40, 18h50, 21h. (14 anos).

Tijuca-1 (430 lugares) — A assassina: I5h, I7h, I9h,
21h. (12 anos).

Tijuca-2 (391 lugares) — Vivos: 16h20, 18h40, 21 h.
Sáb. e dom., a partir de 14h. (12 anos).

MÊIER
Art-Méier (845 lugares) — Garras de águia: 15h30.

17h20, 19hl0, 21h. (12 anos).
Bruni-Méier (420 lugares) — Jojami a camareira
transex: 15h, 17h30, 20h. Excitantes satisfações anais:
16h20, 18h50, 21 h20. (18 anos).

Paratodos (830 lugares) — Feitiço do tempo: 14h,
15h45, 17h30, 19hl5, 21h. (Livre).

OLARIA
Olaria (887 lugares) — Proposta indecente: 14h30,

16h40, I8h50, 21h. (14 anos).

MADUREIRA/JACAREPAGUÁ
Art-Madureira 1 (l .025 lugares) — Feitiço do tem-
po: I5h30, 17h20, 19h 10, 21h. (Livre).
Art-Madureira 2 (288 lugares) — A fortaleza:

15h30, 17h20, 19hl0, 21h. (12 anos).
Madureira-1 (586 lugares) — Garras de águia:

15h30, 17h20,19hl0, 21h. (12 anos).
Madureira-2 (739 lugares) — Proposta indecente:

14h30, 16h40, 18h50, 21h. (Manos.
Madureira-3 (480 lugares) — A assassina: 15h, 17h,

19h, 21 h. (12 anos).
Cisne (800 lugares) — O destruidor: 16h, 19h. (18
anos). A fortaleza: 17h30, 21 h. (12 anos).

CAMPO GRANDE
Campo Grande (1.300 lugares) — A assassina: 15h,

17h, 19h, 21 h. (12 anos).

NITERÓI
Arte-UFF (528 lugares)— Escorpião escarlate: 17h40.

19h20, 21h. (12 anos).
Art-Plaza 1 (260 lugares) — Bambi: sáb., às I5h40,

17h 10; dom., às 14h50. (Livre). Crianças de domingo:
16h20, 18h40, 21h. Sáb., a partir de 18h40. (Livre).

Art-Plaza 2 (270 lugares) — Fievel vai para o oeste:
dom., às 14h, 15h40. (Livre). Feitiço do tempo: 15h,
17h, 19h, 21h. Dom., a partir de 17h. (Livre). Center
(315 lugares) — Tortura silenciosa: 15h30, 17h20,
19hl0, 21h. (12 anos).

Central (807 lugares) — Vivos: 14h, 16h20, 18h40,
21h. (12 anos).

Club Cinema-1 (201 lugares) — Para o resto de
nossas vidas: I5h30, 17h20, 19hl0, 21 h. (Livre).

Icaraí (852 lugares) — Proposta indecente: !4h30,
16h40, 18h50, 21h. (14 anos).

Niterói (1.398 lugares) — A assassina: 15h, I7h, 19h,
21h. (12 anos).

Niterói Shopping 1 (100 lugares) — Garras de
águia: 15h30, 17h20, 19hl0, 21 h. (12 anos).

Niterói Shopping 2 (132 lugares) — Um dia de
fúria: 15h, 17h, 19h, 21 h. (12 anos).
Windsor (501 lugares) — Feitiço do tempo: 15h30,

17h20, 19hl0, 21 h. (Livre).
SÃO GONÇALO
Star-Sâo Gonçalo (325 lugares) — A fortaleza:

15h30, 17h20, 19hl0, 21h. (14 anos).
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Uma viagem pelo tempo

de um homem que após 400 anos

toma-se mulher.

¦«I
W

Roteiro c direção de Baseado na obra de
SALLY POTTER VffiGINIA WOOLF

12 ANOS
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Algumas crianças são especiais
porque conhecem os caminhos do
coração e os segredos do alma.

Crianças de

Domingo
UM FILME DE ESCRITO POR

Daniel Ingmar
Bergman Bergman
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CINEMA

ESTREIA

? ? ?
Crianças de domingo (Sondagsbarn), de Daniel
Bergman. Com Thommy Berggren. Henril Linnros e
Lena Endre. Estação Paissandu (Rua Senador Ver-
gueiro, 35 — 265-4653): I5h. 17hl0, 19h20. 21h30.
Bruni-Tijuca (R. Conde de Bonfim. 370 — 254-8975):
I4h30, 16h40. 18h50. 21 h. Art-Fashion Xfctll 3 (Est. da
Gávea, 899 — 322-1258): 17h20. I9h40, 22h. An-Pla-
za I (Rua 15 de Novembro. 8 — 718-6769): 16h20.
18h40. 21h. Sáb., a partir de 18h40. (Livre).

Menino passa as férias com a família e descobre
que os pais estão prestes a se separarem. 1992.

? ?
Tortura silenciosa I Heur no evil), de Robert
Greenwald. Com Marlee Matlin e D.B. Sweeney.
Roxy-2 (Av. Copacabana, 945 — 236-6245). São Luiz
2 (Rua do Calete. 307 — 285-2296), Barra I (Av. das
Américas, 4.666 — 325-6487): I6h, 17h50. I9h40,
2lh30. Sáb. e dom., a partir de 14hl0. Ópera-1 (Praia
de Botafogo, 340 — 552-4945): 17h20, 19hl0, 21h.
Sáb. e dom., a partir de 15h30. América (Rua Conde
de Bonfim. 334 — 264-4246). Center (Rua Coronel
Moreira César, 265 — 711-6909): 15h30. I7h20.
19h 10, 21 h. (12 anos).

A perseguição a uma surda-muda que não conse-
gue ouvir seu assaltante, mas que usa sua sensibilida-
de e seu silêncio para levar a melhor. EUA/1992.

Vivos i'Ative), de Frank Marshall. Com Ethan Haw-
ke. Copacabana (Av. Copacabana. 801 — 255-0953).
Largo do Machado 2 (L. do Machado, 29 — 205-
6842): I4h30. 16h50. I9hl0. 21h30. Palácio-2 (R. do
Passeio. 40 — 240-6541): 14h. 16h20. 18h40. 21 h.
Sáb. e dom., a partir de 16h20. Central (R. Vise. do
Rio Branco, 455 — 717-0367): 14h, 16h20, 18h40.
21 h. Tijuca 2 (R. Cde. de Bonfim. 422 — 264-5246):
I6h20, 18h40. 21 h. Sáb. e dom., a partir de 14h.
Art-Casashopping I (Av. Alvorada. 2.150 — 325-
0746): 16h, 18h30, 21h. (12 anos).

Um avião espatifa-se nos Andes e as vítimas fazem
impossível para sobreviver. EUA, 1992.

Garras de águia — f Talons of lhe eaglej, de Mi-
chael Kennedy. Com Jalal Merhi. Odeon (Pça. Ma-
hatma Gandhi. 2 — 220-3835): I3h40. I5h30. 17h20.
19h 10. 21 h. Sáb. e dom., a partir de 15h30. Madureira

(R. Dagmar da Fonseca. 54 — 450-1338). Niterói
Shopping / (Rua da Conceição. 188 324 — 717-9655).

1WBHA,
BILLY BLANKS JALAL MERHI JAMES H0NG

Quando você está lutando contra o crime,
matar é a única maneira de sobreviver.

garras de Mm
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Art-Mêier (Rua Silva Rabelo. 20 — 249-4544):
I5h30. 17h20. 19h 10. 21h. Art-Casasliopping 3 (Av.
Alvorada. Via 11. 2.150 — 325-0746): 15h30. 17h20.
19h 10. 21 h. Sáb. e dom., a partir de 17h20. (12 anos).
? Lutas marciais. EUA 1992.

C0NTINUAÇA0
? ? ? ?

Cães de aluguel — t Reservoir Dogs). de Quentin
Tarantino. Com Harvey Keitel. Roxv-3 (Av. N. S. de
Copacabana. 945 — 236-6245): I6h. 

*17h50. 
19h40.

2Ih30. Sáb. e dom., a partir de 14h!0. Estação Bota-
fogo Sala I (R. Voluntários da Pátria. 88 — 537-
1112): I6h20. lShIO. 20h. 21h50. Art-Fashion Mall I
(Est. da Gávea. 899 — 322-1258): I6h. 18h. 20h. 22h.

A violência e os conflitos que surgem entre um
grupo de assaltantes cujo meticuloso roubo de joalhe-
ria se torna um fracasso. EUA 1992.

? ? ?
Herói por acidente (Accidental hero), de Stephen
Frears. Com Dustin Hoffman, Greena Davis, Andy
Garcia e Joan Cusack. Novo Jóia (Av. Copacabana.
680): 15h, 17h 10. 19h20. 2lh30. (Livre)

Depois de salvar, involuntariamente. 54 passagei-
ros de um avião que aterriza de emergência, trapacei-
ro desaparece. A TV cria um novo herói.

Traídos pelo desejo i The crying game), de Neil
Jordan. Com Stephen Rea e Jaye Davidson. Siar-Co-
pacabana (Rua Barata Ribeiro. 502 C — 256-4588):
14h. 16h. 18h. 20h. 22h. (14 anos).

O IRA seqüestra um soldado inglês. A política sai
de cena quando um dos guerrilheiros se apaixona
pela noiva do refém. Inglaterra 1992.

Para o resto de nossas vidas (Peter's friends),
Kenneth Branagh. Com Kenneth Branagh. Estação
Botafogo Sala 3 (R. Voluntários da Pátria, 88 —
537-11 12): 1 5h30. 17h30. 19h30. 21h30. Club Cinema-
/ (Rua Coronel Moreira César. 211/153): 15h30,
17h20. 19h 10. 21 h. (Livre)

O encontro de um grupo de amigos, 10 anos após
a formatura. Inglaterra 1992.

? ?
A assassina t The assassin), de John Badham. Com

Bridget Fonda. Roxy-I (Av. Copacabana, 945 —
236-6245), Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva. 391 —
239-5048): 16h. 18h. 20h. 22h. Sáb. e dom., a partir de
14h. São Luiz 1 (Rua do Catete. 307 — 285-2296):

¦ 
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CINEMA

* ? * ? CINEMA E A MAIOR DIVERSÃO* * * *

CONTINUAÇAO
I5h30, 17h30. 19h30. 21h30. Palácio-1 (Rua do Pas-
seio, 40 — 240-6541): 13h30, 15h30, 17h30. !9h30,
21h30. Sáb. e dom., a partir de 15h30. Barra-2 (Av.
das Américas, 4.666 — 325-6487): 15h30. 17h30,
19h30, 21h30. Sáb. edom.. a partir de 13h30. Tijuca-1
(Rua Conde de Bonfim, 422 — 264-5246), Madureira
3 (Rua João Vicente. 15 — 593-2146), Ilha Plaza 2
(Av. Maestro Paulo e Silva, 400/158), Norte Shopping
2 (Av. Suburbana, 5.474 — 592-9430). Niterói (Rua
Visconde do Rio Branco, 375 — 719-9322), Campo
Grande (Rua Campo Grande, 8S0 — 394-4452): 15h,
17h, 19h. 21 h. (12 anos).

Agência de assassinato pode transformar uma
desajustada numa máquina mortífera. EUA/1992.

Orlando, a mulher imortal (Orlando), de Sally
Potter. Com Tilda Swinton, Billy Zane e Lothaire
Bluteau. Estação Cinema-1 (Av. Prado Júnior, 281 —
541-2189): 16h20. I8hl0, 20h. 21h50. Rio-Sul (Rua
Marquês de São Vicente, 52 — 274-4532): 14h40,
16h30, 18h20. 20hl0. 22h. (12 anos).

A vida de Orlando, passando por sua mudança de
sexo como embaixador na Ásia Central. Baseado na
obra de Virgínia Woolf.

Eu estive em Marte (I >ras on Mars). de Dani Levi.
Com Maria Schrader, Dani Levi, Mario Giacalone e
Antonia Rey. Estação Museu da República (Rua do
Catete, 153 -245-5477): 19H30. (Livre).

Imigrantes de Nova Iorque e seus expedientes para
sobreviver. Alemanha/Suiça/1991.

Um dia de fúria — (Falling down), de Joel Schuma-
cher. Com Michael Douglas. Niterói Shopping 2 (Rua
da Conceição. 188/324 — 717-9655): 15h, 17h, I9h.
21h. Art-Fashion Mal! 4 (Est. da Gávea, 899 —
322-1258): 15h30. 17h40, 19h50, 22h. (12 anos).

Homem não lida bem com sua ira. EUA/1992.
Proposta indecente (Indecent proposal), de
Adrian Lyne. Com Robert Redford e Demi Moore.
Leblon-1 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048):
15h, 17h 10, 19h20. 21h30. Barra-3 (Av. das Améri-
cas. 4.666 — 325-6487): 15h, 17hl0, 19h20, 21h30.
Metro Boavista (R. do Passeio, 62 — 240-1291):
I3h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Largo do Maeha-
do 1 (Lgo. do Machado, 29 — 205-6842), Condor
Copacabana (R. Figueiredo Magalhães, 286 — 255-
2610): 14h. 16h, 18h, 20h. 22hCarioca (Rua Conde
de Bonfim, 338 — 228-8178), Madureira-2 (R. Dag-
mar da Fonseca, 54 — 450-1338), Central (R. Vise.
do Rio Branco, 455 — 717-0367), Ilha Plaza I (Av.
Maestro Paulo e Silva, 400/158), NorteSlwpping I
(Av. Suburbana. 5.474 — 592-9430), Olaria (R. Ura-
nos, 1.474 — 230-2666), Icarai (Praia de Icarai, 161
-717-0120): 14h30, 16h40, 18h50, 2lh (14 anos).

Casamento é ameaçado por um homem que ofere-
ce dinheiro por uma noite com a moça. EUA/1992.

Indochina (Indochina), de Regis Wargnier. Com
Catherine Deneuve. Ricamar (Av. Copacabana, 360
-255-4491): 15h, 17h45, 20h30. (14 anos).

Indochinesa educa a filha adotiva de sangue no-
bre, nos anos 30. Oficial francês desperta a paixão em
Eliane e em sua filha. França/1992.
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A partir de hoje os dinossauros
de 

"JURASSIC PARK" estão em todos
os trailers. Ao vivo e a cores.
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CINEMA

CONTINUAÇÃO
Feitiço do tempo (Groundlwg dayI, dc Harold
Ramis. Com Bill Murray e Andie MacDowell. Ari-
Copacabana (Av. Copacabana. 759 — 235-4895):
I5h30. I7h30, 19h30, 21h30. Ari-Fasliion Mall 2 (Es-
irada da Gávea. 899 - 322-1258): !6h. I8h. 20h. 22h.
Art-Casashopping 2 (Av. Alvorada, Via II. 2.150 -
325-0746), Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 406 —
254-9578).. An-Phr.a 2 (Rua XV de Novembro, 8 —
718-6769): I5h. I 7h. I9h, 2 I h. Art-Muilureira 1
(Shopping Center de Madureira — 390-1827): 15h30.
I7li2(). 19h 10. 21 h. Star-Ipanema (Rua Visconde de
Pirajá. 371 — 521-4690): 14h40. I6h30, I8h20. 20hl0,
22h. falhe (Praça Floriano, 45 — 220-3135): I2hl5.
I4h. I5h45. 17h30, 19h15, 21 h. Sáb. e dom., a partir
de I4h. Paraiodos (Rua Arquias Cordeiro, 350 —
281-3628): I4h. 15h45, I7h30, 19h 15. 21 h. Wuulsor
(Rua Coronel Moreira César. 26 — 717-6289): I5h30.
17h2(). 19h10, 2Ih. (Livre).

Um apresentador de televisão vê-se condenado a
repetir eternamente o dia 2 de fevereiro.

Madame Bovary — De Claude Chabrol. Com Isa-
belle Huppert. Estação Museu ila República (Rua do
C atete. 153 — 245-5477): 16h40. (12 anos).

Adaptação fiel do clássico de Gustave Flaubert.
Perdas e danos (Damage), de Louis Malle. Com
Jeremy Irons e Juliette Binoche. Estação Botafogo'
Sala-2 (Rua Voluntários da Pátria, 88 — 537-1112):
I 5h. 17h 10. I9h20. 2lh.30. (18 anos).

?
Johnny Stecchino — De Roberto Benigni. Com
Roberto Benigni. Estação Museu da República (Rua
do Catete. 153 — 245-5477): 21 h. (12 anos).

Motorista é desprezado pelas mulheres até o dia
em que é atropelado por uma mulher rica. que o
socorre e o apresenta ao mundo do crime. Itália/
1991.

Escorpião escarlate (brasileiro), de Ivan Cardoso.
Com Herson Capri e Andréa Beltrão. Cineclube Lau-
ra A/vim (Av. Vieira Souto. 176 — 267-1647): 17h,
I9h, 21 h. Cine Arte-UFF {Rua Miguel de Frias. 9 —
717-8080): 1 7h40, 19h20. 21 h. (12 anos).

As aventuras do detetive O Anjo, sucesso radiofô-
nieo na década de 50. Produção de 1989.

A fortaleza i Foriress). de Stuart Gordon. Com
Christopher Lambert. Art-Madureira 2 (Shopping
Center de Madureira — 390-1827). Siar São Gonçalo
(Rua Dr. Nilo Peçanha, 56 70 — 713-4048): I5h30.
I7h20. 19h 10, 21 h. Cisne (Av. Geremário Dantas.
1.207 - 392-2860): !7h30. 21 h. (14 anos).

REAPRESENTAÇÃO

? ? ? ?
Bambi — De David Hand. Produção Disney. Ari-
CasaShopping 3 (Av. Alvorada, Via II, 2.150 —
325-0746): sáb. e dom., ás 14h20. 15h50. Ari-Fashion
Mal!3 (Est. da Gávea, 899 — 322-1258): sáb. e dom.,
ás I4h20. 15h50. Ari-Plaza I (R. 15 de Novembro, 8— 718-6769): sáb.. ás I5h40. 17h 10; dom., ás I4h50.

? ? ?
A prova (Proof). de Jocelyn Moorhouse. Estação

Museu da República (Rua do Catete. 153 — 245-
5477): 15h. (Livre).

Martin é um fotógrafo cego, desconfiado das
pessoas que o cercam. Austrália 1991.

Vem dançar comigo (Siricilv ballroom), de Baz
Luhrmann. Cândido Mendes (Rua Joana Angélica. 63
— 267-7295): 15h. I6h40. 18h20, 20h, 21 h40. Sáb. e
dom., a partir de I6h40. (Livre). Até 22 de junho.
? Bailarino desafia as regras da companhia criando
uma coreografia própria. Austrália 1992.

O destruidor (Split secondi. de Tony Maylam. Cis-
nc (Av. Geremário Dantas. 1.207 — 392-2860): I6h.
19h. (18 anos).

Uma criatura desumana retalha suas vítimas na
Londres de 2008. EUA 1992.

Fievel vai para o Oeste — Um conto america-
no II — Desenho animado. Art-Phiza 2 (Rua XV de
Novembro. 8 — 718-6769): dom., ás 14h. 15h40.

Familia de ratinhos no Oeste. EUA 1992.

MOSTRA
50 anos atrás: o cinema em 1943 — Às I8h30:
Noivas do Tio Sam. de Frank Borzagem. Com Cheryl
Walker. Nesta sexta, na Cinemateca do MAM, Av.
Infante D. Henrique. 85 (210-2188)

O cinema vai ao circo — Às I6h30: Viva o circo, de
Fric. Sáb.. Cinemateca do MAM. Av. Infante D.
Henrique. 85 (210-21 88). Livre. Tchecoslováquia/
I965.

50 anos atrás: o cinema em 1943 — Às 18h30:
Os anjos do pecado, de Robert Bresson. Com Renée
Faure. Jany Holt e Marie-Hélene Dasté. Comple-
mento: Ovos de páscoa (Egg-Cracker suite), de Wal-
ter Lantz. Sábado, na Cinemateca do MAM, Av.
Infante D. Henrique. 85 (210-2188).
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w CINEMA

MOSTRA
O cinema vai ao circo — Às 16h30: Tico tico no
fubá, de Adolfo Celi. Com Anselmo Duarte e Tõnia
Carrero. Dom., Cinemateca do MAM. Av. Infante D.
Henrique, 85 (210-2188). Produção de 1952.

50 anos atrás: o cinema em 1943 — Às I8h30:
Consciências Mor ias, de William Wellman. Com
Henry Fonda e Anthony Quinn (versão original/sem
legendas). Complemento: O grande golpe de Gaqui-
nho, de Frank Tashlin. Domingo, Cinemateca do
MAM, Av. Infante D. Henrique, 85 (210-2188).
? Rancheiros matam ladrões de gado. EUA/1943.

EXTRA
Riff-Raff (Riff-Raff). de Ken Loach. Com Robert
Carlyle. Emer McCourt e Jimmv Coleman. CCBB
(R. Io de Março, 66 — 216-0237): 6a e sáb., às I6h30,
18h30, 20h30; dom., às 16h30, 18h30. (10 anos).

Operário e cantora tentam compartilhar a difícil
vida em Londres. Inglaterra/1991.

Dominada pelo medo (Hit mau), de Roy London.
Com Forest Whitaker. Cândido Mendes (R. Joana
Angélica. 63 — 267-7295): 6a e sáb., meia-noite.

Matador profissional pensa em se aposentar mas
precisa executar um último trabalho: matar uma
mulher e seu bebê. a mando do marido. EUA/1991.

PRE-ESTREIA
A casa dos anjos (House of angels), de Colin
Nutley. Com Helena Bergstrom. Art-Fashion Mall 2
(Est. da Gávea, 899 — 322-1258): sáb., à meia-noite.
? Num vilarejo da Suécia, dona toma posse da
herança do pai. uma casa cobiçada pelos habitantes.
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Os embalos de

sexta e sábado

à noite na Lapa

patrícia paladino

^ 
ose dupla dc suingue sob a lona voa-
dora da Lapa. Nesta sexta tem Jorge

Benjor e no sabado é a vez do sindico Tim
Maia soltar o vozeirão. Apesar de uma
possível canja de Benjor no shovv de Tim,
o pessoal deve se preparar para uma jor-
nada dupla: pois ir a um show e não ir ao
outro é ficar se lastimando depois. Ami-
gos desde a juventude nos anos dourados
da Tijuca, Benjor & Maia estão na crista
da onda. Além do público fiel de duas
décadas, foram redescobertos pela nova
geraçao através dos hits Não quero dinhei-
ro ("a semana inteira, fiquei te esperan-
do") e W; Brasil (aquela do verso "eu vou
chamar o sindico/ Tim Maia!") — que
estão entre as mais pedidas nas boates
cariocas — c por inúmeras regravações de
seus sucessos (Fernanda Abreu, Marisa
Monte. Biquíni Cavadão c Paralamas do
Sucesso são apenas alguns que incluíram
Benjor & Maia em seus últimos discos).

Na sexta, prepare-se para ouvir
IV Brasil, País tropical. Que pena, Chove,
chuva, Que maravilha. Taj Mahal e Os
alquimistas estão chegando. O show de
sábado também tem repertório previsível— e decoradinho: basta o primeiro verso
para a rapaziada detonar o resto da músi-
ca. E aí é aquele dueto bonito de Tim e
platéia. Primavera. Chocolate, Do Leme
ao Pontal. Você, Dia de domingo. Desço-
hridor dos sete mares. Vale tudo, Me dê
motivo. Gostava tanto de você não vão
faltar. Abrindo o show de Tim, a banda
Vitória Régia toca W/Brasil, de Benjor,
que anuncia a entrada de Tim Maia — o
cantor "que mais comparece aos seus pró-
prios shows no Brasil", segundo a defini-
çào do próprio, há alguns dias, na boate
Gypsy. Será?

? Jorge Benjor (na 6') e Tim Maia (no sáb.) — Circo
I oatlor. Arcos da Lapa. s n°. Lapa (221-0405). 6a. às
23h30 (vídeos a partir de 22h). CrS 300 mil.

f
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Benjor e Tim Maia: dois shows que vão agitar o Circo Voador neste fim de semana

Pingue-pongue

Tim Maia
O show do Circo Voador é o mesmo

show dos últimos 20 anos. E sempre é um
sucesso. Por quê?

Simples: porque vira um baile, uma
festa onde todo mundo conhece as músi-
cas, sabe as letras, canta e dança muito.
Show tem que ter o clima da rapaziada,
não pode ser aquela coisa chata. O meu
show não é nem um pouco chato.

Como é o som do Circo?
Bom... o som do Circo... é... Olha,

eles me prometeram que vão reforçar o
som.

O que você está achando da nova
geração curtindo músicas feitas há mais
de 20 anos?

É ótimo. Devo muito à rapaziadinha
que vem regravando as músicas. Marisa
Monte cantou muito bem Chocolate e
Não quero dinheiro. Os Paralamas deram
um clima reggae a Você. Isso deu uma
força pras versões originais tocarem nas
rádios. Não quero dinheiro está entre as
músicas mais pedidas da Rádio Cidade.

Quem você acha que vai seguir a trilha
de Tim Maia?

Essa coisa não existe. Por exemplo:
ninguém foi Elvis Presley depois de Elvis
Presley. Disseram pro Ed Motta que ele
ia continuar o meu trabalho e hoje eu
nem falo com o garoto. Isso é invenção.
Eu tô começando agora, tenho muito o
que conhecer e muito pra fazer...

ESTREIA
Jorge Benjor — Leia texto ao lado.
Tim Maia — Leia texto ao lado.
Be Happy — Cafè-Concerto Teatro Rival. Rua Alva-
ro Alvim, 33, Centro (532-4192). 6a e sáb., às 22h. e
dom., às 20h. CrS 180 mil (6a e dom.) e CrS 200 mil
(sàb.). Ingressos a domicilio pelos telefones 221-0515 e222-4860. Até 4 de julho. Leia mais no Atenção.

Velha Guarda da Mangueira/65 anos de Man-
gueira — People. Av. Bartolomeu Mitre. 370. Le-

blon (294-0547). 4a a sàb.. às 23h. Couvert a CrS 180
mil (4a e 5a) e CrS 250 mil (6a e sáb.); consumação a
CrS 100 mil. Até sábado.

Carlos Colla — Vinícius. Av. Vinícius de Morais 39Ipanema (287-1497). 4a a sáb.. às 23h. Happy hour àsI9h com Neide Gama (6a) e Elizinha Azevedo (sáb )Couvert a CrS 250 mil (4a e 5a) e CrS 350 mil (6a esáb.).
Sílvio Caldas — Rio Jazi Club, Rua Gustavo Sam-
paio. s/n". Leme (541-9046). 5a a sáb., às 23h, e dom.,
às 2Ih30. Couvert a CrS 300 mil (5a e dom.) e CrS 350mil (6a e sáb.). Consumação a CrS 150 mil. Até 27 de
junho. Leia mais no Atenção.

£ tAmSEKIA:
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ESTRÉIA
Andréa Dutra — Gula Bar. Av. Delfim Moreira.
630. Leblon. Reservas pelo tel. 259-5212. 5a a dom.,
ás 22h. Couveri a CrS 130 mil (5a e dom.) e CrS 160
mil (6a e sáb). Até domingo.

Roupa Nova — Imperainr. Rua Dias da Cruz. 170.
Méier (592-7733). 6a e sáb.. ás 22h. e dom., ás 21 h.
CrS 350 mil (camarote, setor A e setor B especial);
CrS 300 mil (setor B, C especial e A lateral); e CrS 280
mil (setor C). Até 27 de junho.

Paulo Moura Quinteto — Mistura Fina. Av. Bor-
ges de Medeiros. 3.207. Lagoa (266-5844). 4a a sáb..
ás 22h30. Couvert a CrS 250 mil (4a e 5a) e CrS 350 mil
(6a e sáb.). Consumação a-CrS 150 mil. Até sábado.

FESTIVAL
Diet Coke Jazz Brasil — Parque do Cantagalo, na
Lagoa. Com Nico Assumpção e Márcio Montarro-
vos. Dom., ás I7h. Entrada franca. Último dia. Leia
mais no Grátis.

MPB
Edson Cordeiro — Canecâo, Av. Venceslau Braz.
215, Botafogo (295-3044). 5a, às 2lh30; 6a e sáb.. ás
22h30, e dom., ás 21 h. CrS 400 mil (arquibancada);
CrS 450 mil (mesa lateral e mezaninos) e CrS 500 mil
(mesa central e frisas). Até domingo. Leia mais no
Atenção.

Tim Rescala — Café Laranjeiras, Rua das Laranjei-
ras. 402, Laranjeiras (205-0994). 5a a sáb.. às 22h.
Couveri a CrS 120 mil. Até sábado.

f<D

Cuidado

Edson Cordeiro é o dono da voz. E
anda pensando que é também dono da
voz do público das primeiras mesas do
Canecão. Numa certa hora do show,
tenta ensinar aos espectadores desde
onde fica o diafragma de cada um até
exercícios vocais para soltar a gargan-
ia. Os mais tímidos devem ficar da
quinta fila para trás — porque Edson
às vezes pega no pé e a pessoa fica toda
sem jeito.

MPB-4 Brasil dô A a Z — Teatro João Caetano,
Praça Tiradentes, s/n". Centro (221-0305). 2a a 6a, às
18h30. CrS 100 mil. Só até esta sexta. Leia mais no
Atenção.

Subversões ll/Vestidos de noiva — Torre de
Babel, Rua Visconde de Pirajá. 128, Ipanema (287-4532). Com Aloisio de Abreu, Luiz Salem e Márcia
Cabrita. 5a e 6a, ás 22h30; sáb., à meia-noite; e 3a, às
22h30. Couveri a CrS 150 mil e consumação a CrS 80
mil. Até terça.

Tomás Improta e Célia Vaz — Antonino, Av.
Epitácio Pessoa, 1.244, Lagoa (267-6791). 5a e dom.,
às 21 h; 6a e sáb.. às 22h. Couvert a CrS 100 mil (5a e
dom.) e CrS 150 mil (6a e sáb.).

Dilú Mello/Varanda em festa — Teatro América.
Rua Campos Salles. 118, Tijuca (234-2060). 5a. ás
20h30, e 6a, às 19h. CrS 100 mil. Até 25 de junho.

Lupicínio Rodrigues revisitado — Au Bar. Av.
Epitácio Pessoa, 864. Lagoa (259-1041). Com o pia-nista Zé Maria e as cantoras Áurea Martins e Zezé
Gonzaga. 4a e 5a, ás 22h30; 6a e sáb.. ás 23h. Após o
show, apresentação do cantor Silvinho. Couveri a CrS
200 mil (4a e 5a) e CrS 250 mil (6a e sáb.). Até 2 de
julho.

Leny Andrade e grupo Kabbalah — Cafè-Con-
certo Teatro Rival. Rua Álvaro Alvim, 33, Centro
(532-4192). 4a a sáb.. ás I8h30. CrS 180 mil (4a e 5a) e
CrS 200 mil (6a e sáb.). Ingressos a domicilio pelostelefones 221-0515 e 222-4860. A casa ahre às 171,31)
com serviço de bar e música ambiente. Até 26 de
junho. Leia mais no Atenção.

Ricardo Chaves — Gypsv. Av. Afránio de Melo
Franco. 296. Leblon (239-4448). 6a. às 22h. CrS 350
mil.

Banda Levedo — Porão da Casa de Cultura Laura
Alvim. Av. Vieira Souto. 176. Ipanema (267-1647). 6a
e sáb., às 21 h30, e dom., ás 20h. CrS 100 mil

Sonhando Herivelto assim — Arabella. no Ita-
nhangá Center. Estrada da Barra, 1.636. bloco C loja
A, Itanhangá (493-3460). 6a e sáb., às 22h. Couvert a
CrS 200 mil e consumação a CrS 100 mil. Até sába-
do.

Waleska/Canção da volta — Sliow Point. Rua
Maria Quitéria, 42, Ipanema (521-5393). 5a a dom.,
às 23h. Couvert a CrS 130 mil (5a e dom.) e CrS 160
mil (6a e sáb.). Consumação a CrS 100 mil. Até
domingo.
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DE GRAÇA
Johnny Alf - Parque Garota de Ipanema, no Arpoa-
dor. Sáb., ás 1%. Entrada franca.

REGGAE
Ton Ton Reggae — Associação Civil. Rua Lauro

Miiller, 2. Botafogo (295-1)243). Com o cantor Mc-
Donnis e as bandas The Medusa Dreads e Água de
Coco. Dom., ás I9h. CrS 100 mil.

JAZZ
Pacific jazz — Jazzmania, Av. Rainha Elizabeth.
769. Ipanema (227-2447). 5a, ás 22h30; 6a e sáb.. ás
23h; e dom., ás 22h. Couvert a CrS 200 mil e consu-
niaçào a CrS 100 mil. Até domingo.

Kânticos em jazz — CaJé de Ia Paix, do Hotel
Meridien. Av. Atlântica. 1.020. Leme (275-9922). 6a.
a partir de 20h. CrS 270 mil (as entradas). CrS 490 mil
(prato principal) e CrS 100 mil (as sobremesas) ou
CrS 690 mil (menu completo). Estacionamento grátis.
Até 9 de julho.

HEAVY
Garage Art Cult — Rua Ceará. 154, Praça da
Bandeira (254-1326). Hardcore com as bandas Turi-
bulo. Black Side e Chãos. 6a. ás 21 h. Hardcore com as
bandas Neguinhos Nojentos. V.N.S.. Serial Killers e
uv do Brasil. Sáb.. ás 21 h. As bandas Nightmare.
Kevlar e Unmansked Brains. Dom., ás I8h. CrS 80
mil (6a e dom.) e CrS 100 mil (sáb.).

CLÁSSICO
Classics by the pool — Copacabana Palace, á beira
da piscina. Av. Atlântica. 1.702, Copacabana (255-
7070). Recital do Rio Cello Ensemble e Martha Herr.
No programa, Bachianas brasileiras n" 5. 5a a dom.,
as 20h. Sem couvert. Todos os itens do menu são
acompanhados de uma laça de cliampagne M.CIian-
don. sem custo adicional. Se chover, o programa será
transferido para o restaurante Pérgula.

Delaforce concertino — Bookmakers, Rua Mar-
quês de São Vicente, 7. Gávea (274-4441). Recital do
Quarteto Guanabara. No programa, obras de Vivai-
di. Corelli. R. Gnatalli e Brahms. Sáb., de 17h ás !9h.
Entrada franca.

Andréa Ribeiro — Vinícius Piano Bar, Rua Vi-
nicius de Moraes, 39, Ipanema (287-1497). A can-
tora interpreta clássicos da MPB, de Caetano Veloso
a João Bosco. Dom., ás 22h. Couvert: CrS 150 mil.

Le Streghe — Rua Prudente de Moraes. 129, Ipane-
ma (287-1369). Jazz com Idriss Boudrioua. Dario
Galante e Jorge Helder. 4a a sáb., a partir de 0h30.
Couvert a CrS 200 mil e consumação a CrS 150 mil. 6a
e sáb.. ás 22h30. Laura Valle. Couvert a CrS 250 mil e
consumação a CrS 150 mil.

Beatles reviva! — Café de Ia Paix. do Hotel Meri-
dien. Av. Atlântica. 1.020, Leme (275-9922). Com o
conjunto Terra Molhada. Sáb.. ás 20h e 23h. CrS 270
mil (as entradas). CrS 490 mil (prato principal) e CrS
100 mil (as sobremesas) ou CrS 690 mil (com direito
ao menu completo e uma caneca de chope). Sem
couvert. Estacionamento grátis.

Mistura Fina — Av. Borges de Medeiros. 3.207.
Lagoa (266-5844). Happv hour no piano-bar, a partir
das 19h. 6a, com Osmar Milito. After hour no piano-
bar. de 4a a sáb.. a partir da meia-noite. Sem couvert.

Buffalo Grill — Rua Rita Ludolf, 47, Leblon (274-
4848). Música ao vivo. Diariamente, a partir das
21h30. 6a e sáb., Beli Alves. Jotan e Fernando Costa.
Couvert a CrS 120 mil.

Beco da Bohemia — Rua Gois Monteiro. 34, Bota-
fogo (541-7348). Com Mário Dutra. 3a a 6a. às 18h.
Sem couvert. Zé Alexandre. 6a e sáb.. ás 22h30.
Couvert a CrS 80 mil.

Beira do cais — Beira do Cais. Rua do Mercado, 21.
Praça 15. Reservas pelo tel. 242-8357. Três no Jazz,
formado por Roberto Alves. Roberto Ruttiguiano e
Xandy Rocha. 6a. às 19h. Couvert a CrS 60 mil.

Terra Molhada — Piggly Viggly, Av. Quintino Bo-
caiúva, 217. Niterói (714-3424). 6a. ás 23h. Couvert a
CrS 180 mil e consumação a CrS 55 mil.

Flávio Deto especial — Piggly Viggly, Av. Quinti-
no Bocaiúva, 217, Niterói (714-3424). Sáb.. às 23h.
Couvert a CrS 190 mil e consumação a CrS 55 mil.

Renato Vargas — Barra Grill, Av. Ministro Iván
Lins. 314, Barra da Tijuca (493-6060). 6a a dom., a
partir de 23h30. Couvert a CrS 50 mil.

CIRCO DOADOR
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DANÇA
A.M.O.R. — Teatro Delfim. Rua Humailá, 275. Hu-
maitá (286-1497). Com o grupo de dança DC. Coreo-
gralias de João VVIamir. Paulo Arguelles e Rodrigo
Moreira. 4a a sáb.. ás 2lh. e dom., ás 20h. CrS 180
mil. Até 27 de junho.

Dalton-Hartel Dance — Salão Monumental do
MAM. Av. Infante D. Henrique. 85, Centro (210-
2188). Apresentação dos bailarinos americanos Lisa
Dalton e Austin Hartel. Dom., às I8h30. Entrada
franca.

EM BAR
Roberto Rosemberg Trio — Havana Café Concer-
io. no São Conrado Fashion Mall, Estrada da Gávea.
899 Lj. 207. São Conrado (322-0159). 6a e sáb.. ás
22h30: dom., às 2!h30. Consumação a CrS 250 mil.

Embromation n° 1 — 1'ersâo Brasileira Dubla-
chopp. Rua Gonzaga Bastos, 112. Tijuca (571-2844).
Com Marcelo Torreão. 4a a 6a e dom., às 21 h. Sem
( ouvcrl.

Cristiane Britto — Skylab Bar. do Rio Othon. Av.
Atlântica. 3.264 30". Copacabana (521-5522 r. 2714).
5J a sab . às 22h. Consumação a CrS 170 mil. Mano-
breiro na poria.

DOMIMGUEIRA VOADORA

ORQtiESTRA MISTI'RA e MANDA (SP)
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Leny Andrade e Kabbalah — Dona de
uma senhora técnica vocal, Leny inter-
preta, entre outros, clássicos como As
rosas não falam (Cartola) e Se todos
fossem iguais a você (Tom e Vinícius),
mais a difícil Refém da solidão (Baden
Powell e Paulo César Pinheiro). Em dois
números, a banda brilha sozinha.
Edson Cordeiro — Cantor revelação do
Diretas na música da revista Domingo,
do JB, Edson Cordeiro solta a voz no
Canecão, num show que mistura reper-
tório clássico e popular. A ária Rainha
da noite se une a Satisfaction, dos Stones
(no telão, cm dupla com Cássia Eller), e,
no palco, o cantor interpreta de Down
em mim, de Cazuza e Frejat, a Va pensie-
ro, de Verdi.
Be Happy — O grupo vocal inicia uma
temporada de três semanas no Teatro
Rival, com novo repertório e gente es-
treando no grupo: entra o soprano Aline
Cabral no lugar de Ana Leuzinger. Da
cor do pecado e My romance são algumas
das novas músicas.
Sílvio Caldas — O seresteiro do Brasil
mostra no Rio Jazz Club seu repertório
clássico: No rancho fundo, Carinhoso, A
deusa da minha rua, As pastorinhas, entre
outras.
MPB-4 — O grupo — Rui, Aquiles,
Miltinho e Magro — se despede do Tea-
tro João Caetano nesta sexta, com Brasil
de A a Z. No show, .eles revisitam a
História do Brasil atrayés,cla música e de
e textos bem-humorados. No repertório.
Roda viva (Chico Buarque) e O que é, o
que è? (Gonzaguinha), entre outras.
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Liane May a
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ôartori

Participações Especiais:
Milton Guedes - Voz e Sopro

Lui Coimbra - Violoncelo

Dias 22 e 23 de junho

22:30h

SÁBADO
18:30h

LENY

ANDRADE

BE HAPPY L6°eSéb 22h

ESTACIONAMENTO - R. Alcindo Guanabara
ao lado da Câmara dos Vereadores, a partirias 20:30h, com smguranças Rival.
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EM BAR
Banda Atormentando a Nação — Lugar Comum
Arte c Cultura. Rua Álvaro Ramos. 408. Botafogo
(541-4344). 6a c sab.. às 21 h. Couvcrt a CrS 85 mil e
consumação a CrS 80 mil.

Chico's Bar — Av. Epitáeio Pessoa. 1.560. Lagoa
(287-3514). O pianista Luiz Carlos Vinhas e a cantora
Rita fazem revezamento com o maestro Eli Arcover-
de e Bihha Ribeiro. Diariamente, a partir das 22h.
Consumação a CrS 200 mil.

Zeppelin — Estrada do Vidigal. 471. Vidigal (274-
1549). Com Alonso. 5a e 6a. a partir das 22h. Com
Gladstone. Sab.. às 22h. Com Candò. Dom., às
2lh30. Couvcrt a CrS 55 mil (5a e dom.) e CrS 85 mil,
(6a. sab. e véspera de feriado). Consumação a CrS 85
mil (só 6'. sábado e véspera de feriado).

Mr. Bacana — Mistura Fina. Av. Borges de Medei-
ros. 3.207. Lagoa (266-5844). Dom., às 23h. Couvcrt a
CrS 150 mil e consumação a CrS 90 mil.

Banda Céu da Bahia — Arahctla. Estrada da Barra.
1.636. Barra da Tijuca (493-3460). Dom., às 22h.
( ouvert a CrS 150 mil e consumação a CrS 100 mil.

Projeto Gente nova — Antonino. Av. Epitàcio
Pessoa. 1.244. Lagoa (267-6791). Com a banda In
Concert. Dom., a partir das I7h. Couvcrt a CrS 100
mil e consumação a CrS 50 mil.

HUMOR
Agildo Ribeiro — Pintando às sete — Teatro
RarraShopping. Av. das Américas. 4.666. Barra da
Tijuca (325-5844). Texto de Agildo Ribeiro e Gugu
Olimecha. 5a e 6a. às I9h. CrS 150 mil.

Costinha — Teatro Suam. Praça das Nações. 88 A.
Bonsucesso (270-7082). 5a a sàb.. às 21 h: dom., às
20h. C rS 100 mil (5a e 6a) e CrS 120 mil (sàb. e dom.).
Até 1" de agosto.

Tom Cavalcante — É cana e brava — Teatro da
I.agoa. Av. Borges de Medeiros. 1.426. Lagoa (274-
7999). 5a a sàb.. às 21 h30; dom., às 201130." CrS 200
mil (5a e dom) e CrS 300 mil (6a e sàb.). Estaciona-
mento próprio.

Bemvindo Siqueira — Pelo humor de Deus!
(Axé humor) — Teatro America. Rua Campos
Salles. 118. Tijuca. Tel. para reservas: 567-2027. 6a e
sab.. às 21h30. e dom., às 20h30. CrS 160 mil (6a) e
CrS 220 mil (sàb.. dom., feriado e véspera de feriado).
Estudantes têm desconto dc 50%.

Leny Andrade: técnica vocal apurada

MPB-4: História do Brasil no alfabeto
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Divulgapao/ Lenise Pinheiro Divulgapao/ Guga Melgar

Petronio Gontijo e Marco Ricca em 'Dois perdidos numa noite suja' (E) • uma cena do 'Os dois cavalheiros de Verona'

Divulgação/ Guga MelgarDivulgação/ Lenise Pinheiro

Petrônio Gontijo e Marco Ricca em 'Dois perdidos numa noite suja' (E) e uma cena de 'Os dois cavalheiros de Verona'

Nos palcos, um pouco de lama e de Shakespeare

LUCIANA HIDALGO

Tem 
teatro na lama, teatro shakespea-

reano e teatro adolescente. Dois per-
c/idos numa noite suja, de Plínio Marcos,
é a atração maldita do Glaucio Gill, que
vem de São Paulo na carona na Compa-
nhia do Bixiga. Os dois cavalheiros de
Verona exacerba a tradição de Shakes-
peare — é mais um experimento do Cen-
tro de Demolição e Construção do Espe-
táculo encenado no Museu da
República. O despertar da primavera traz
para o Teatro BarraShopping o texto do
dramaturgo alemão Frank Wedeking
transposto para o cotidiano dourado da
adolescência carioca.

Emilio Di Biasi dirige Dois perdidos
numa noite suja (com Marco Ricca e
Petrônio Gontijo), num cenário ergui-

do sobre lama pura. Em vez do quarto
de cortiço do texto original, os dois
perdidões se enclausuram num palco
enlameado para botar suas neuras para
fora. O texto é um clássico de Plínio
Marcos e está completando 25 anos
desde sua primeira montagem. Esta
adaptação de Di Biasi ficou um ano em
cartaz em São Paulo, participou do
Festival de Curitiba, recebeu convites
para festivais internacionais e três indi-
cações para o Prêmio Shell.

Os dois cavalheiros de Verona, peça
dirigida por Marcos Vogel, tem ele-
mentos circenses e da Comédia dell'Ar-
te. Proteu e Valentino, dois amigos ri-
cos e entediados, apaixonam-se pela
mesma Silvia, filha de um duque, que
tem outro pretendente na fila. A bela
assediada só quer Valentino, mas o

happy end está assegurado. E O desper-
tar da primavera trata da história de um
adolescente que engravida a namorada
e a menina também acaba morrendo. A
adaptação é de Tiago Santiago, um dos
autores da novela Vamp. No cast, boa
parte dos jovens atores e modelos no
mercado, como Rogério Fabiano, Kiki
Lavigne (da minissérie Sex appeal) e a
ex-paquita Letícia Spiller.

Dois perdidos numa noite suja — Teatro Glaucio
Gill, Praça Cardeal Arcoverde, s/n°, Copacabana (237-
7003). 5a a sáb., às 21h; dom., às 20h. CrS 180 mil (5a e
dom.) e CrS 200 mil (6a e sáb.). Duração: 1 h 15.

Os dois cavalheiros de Verona — Jardins do
Museu da Republica, Rua do Catete, 153, Catete
(225-4302). 6a a dom., às 20h. CrS 180 mil.

O despertar da primavera — Teatro BarraShop-
ping, Av. das Américas, 4.666, Barra da Tijuca
(325-5844). 3a e 4a, às 21 h; 5a e 6a, às 17h. CrS 200
mil. Duração: lh20.

ESTRÉIA
Dois perdidos numa noite suja — Leia texto
acima.

Os dois cavalheiros de Verona — Leia texto
acima.

O despertar da primavera — Leia texto acima.
As portas — Texto de Danrlei de Freitas e Fernando
Simões. Com Wagner Brand e Gisele Magalhães.
Teatro Galeria. Rua Senador Vergueiro, 93. Flamen-
go (225-XS46). Sáb.. ás 21h; dom., ás 20h. CrS 150
mil. Duração: 1 h 1 5. Estréia neste sábado.

Maria Stuart — Texto de Schiller. Adaptação e
direção de Regina Fontenelle. Com Sandra Hansen.
Marco Calzolari e outros. Teatro Arthur Azevedo.
Rua Vitor Alves. 454. Campo Grande (413-3622). 6a
e sáb.. às 2!h: dom., ás 20h. CrS 60 mil. Duração:
IhIO. Até 27 de junho.

REESTRÉIA
Brincante — Texto de Braúlio Tavares. Direção de
Romero de Andrade Lima. Com Antonio Nóbrega e

Rosane de Almeida. Teatro Ipanema, Rua Prudente
de Moraes. 824, Ipanema (247-9794). 6a e sáb., às
21h30. e dom., ás 20h30. CrS 250 mil (6a e dom.) e
CrS 300 mil (sáb.). Leia mais no Atenção.

Figurai — Direção de Romero de Andrade Lima.
Com Antonio Nóbrega. Teatro Ipanema. Rua Pru-
dente de Moraes, 824, Ipanema (247-9794). 5a, às
2ih30. CrS 220 mil.

A mulher sem pecado — Texto de Nelson Rodri-
gues. Direção de Cláudio Torres Gonzaga. Com
Solange Badim e Jitman Vibranovsky. Teatro Sesc
Tijuca. Rua Barão de Mesquita. 539, Tijuca (208-
5332). De 5a a sáb., às 21h. e dom., às 20h. CrS 150
mil (5a). CrS 180 mil (6a e dom.) e CrS 200 mil (sáb.).

ÚLTIMOS DIAS
500 Anos — Um fax de Denise Stoklos para
Cristóvão Colombo — Texto, direção e interpre-
taçào de Denise Stoklos. Teatro Villa-Lobos, Av.
Princesa Isabel. 440. Copacabana (275-6695). 6a, às
21h. CrS 350 mil. Duração: lh30. Ultima apresenta-
ção nesta sexta. Leia mais no Atenção.

Confissões de adolescente — Baseado no diário
da atriz Maria Mariana. Adaptação e direção de
Domingos de Oliveira. Com Maria Mariana. Carol
Machado, Patrícia Perrone e Ingrid Guimarães. Tea-
tro Abel. Rua Mário Alves, 2, Niterói (719-5711). 5a a
sáb.. às 21 h; dom., às 20h. CrS 200 mil (5a e 6a) e CrS
250 mil (sáb. e dom.). Duração: lh20. Até sábado.

Noviças rebeldes — Texto de Dan Goggin. Dire-
ção de Wolf Maya. Com Suely Franco, Dudu Moraes
e outros. Teatro do Grajaú Contry Club. Rua Profes-
sor Valadares. 262, Grajaú (258-5155). 6a e sáb., às
21h30; dom., às 20h. CrS 200 mil e CrS 150 mil
(sócios). Duração: 2h. Até domingo.

INGRESSOS A DOMICÍLIO
A história é uma história (e o homem é o
único animal que ri) — De M'Hôr Fernandes.
Direção de Gracindo Júnior. Com Paulo Gracindo.
Françoise Fourton e Paolette. Teatro Laura Alvim.
Av. Vieira Souto, 176 (247-6946). Ipanema. 5a a sáb.,
às 21h e dom., às 19h. CrS 250 mil (5a), CrS 300 mil
(6a e dom.), CrS 350 mil (sáb.) e CrS 300 mil (feriado).Ingressos a domicilio pelo tel. 222-4860.
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TEATRO

INGRESSOS A DOMICILIO
Ajuda-me a lembrar — De Jean Claude Carrière.
Direção de Gilberto Gawronski. Com Lucélia Santos
e Rogério Fabiano. Teatro Cândido Mendes. Rua
Joana Angélica, 63 (267-7295), Ipanema. 5a a sáb.. às
21h30, e dom., às 19h30. CrS 200 mil (5a e 6a) e CrS
250 mil (sáb. e dom.). Duração: 1 h 15. Ingressos a
domicilio pelo lei. 221-0515.

Namoro — De líder Miranda Costa. Direção de
Franncis Mayer. Com Natália Lage. Fernanda Ro-
drigues e outras. Teatro Casa Grande, Av. Afrânio de
Melo Franco, 290 (239-4046), Leblon. 4a e 5a, às 17h;
6a e sáb., ás 19h, e dom., às 2lh30. CrS 200 mil (4a e
5a), CrS 230 mil (6a e dom.) e CrS 250 mil (sáb. e
feriados). Duração: lhI5. Ingressos a domicilio pelos
telefones 221-0515 e 222-4860.

A partilha — Texto e direção de Miguel Falabella.
Com Aríete Salles, Natália do Valle, Suzana Vieira e
Thereza Pifíer. Teatro Vanucci, Shopping da Gávea.
Rua Marquês de São Vicente, 52/3" andar. Gávea
(274-7246). 5a a sáb., às 21 h; dom., ás 19h30. CrS 250
mil (5a), CrS 300 mil (6a e dom.) e CrS 320 mil (sáb.,
feriado e véspera de feriado). Ingressos a domicilio
pelos telefones 221-0515 e 222-4860. Duração: lh30.

Como encher um biquíni selvagem — Texto e
direção de Miguel Falabella. Com Cláudia Jimenez.
Teatro Casa Grande, Av. Afrânio de Melo Franco,
290, Leblon (239-4046). 5a e 6a, às 21h30; sáb., às 22h,
e dom., às 19h. CrS 250 mil (5a), CrS 300 mil (6a e
dom.) e CrS 320 mil (sáb., feriado e véspera de
feriado). Ingressos a domicílio pelo tel. 221-0515. O
espetáculo começa rigorosamente no horário e não será
permitida a entrada após o seu início. Duração: 1 h30.

\(\PONTO FRIO
Você em 1- lugar

Microondas a
Panasonic

APRESENTAM

Círculo de quatro pontas — De Roberto Gotts.
Direção de João Gomes. Com Carla Daniel, Hugo
Gross e outros. Teatro Tereza Rachel, Rua Siqueira
Campos, 143, Copacabana (235-1113). 6a e sáb., às
21 h, e dom., às 20h. CrS 230 mil. Ingressos a domicilio
pelo tel. 222-4860. Até 27 de junho.

CONTINUAÇÃO
O cemitério dos vivos — Texto de João Batista
baseado na obra de Lima Barreto. Direção de Luiz
Fernando Lobo. Com a Cia. Ensaio Aberto. Palácio
da Praia Vermelha, no Fórum de Ciência e Cultura
da UFRJ. Av. Pasteur, 250, Urca (512-6370). Dom.,
às 18h. CrS 150 mil e CrS 100 mil (classe). Duração:
1 h05. Leia mais no Atenção.

O fotógrafo e o vigia — De Carlos Alberto Rat-
ton. Direção de Luiz Alberto Conceição. Com Hilá-
rio Stanislaw e José Roberto Lages. Teatro Villa-Lo-
bos. Espaço II. Av. Princesa Isabel, 440, Copacabana
(275-6695). De 5a a sáb., às 21 h; dom., às 19h. CrS
100 mil ( 6a e sáb.) e CrS 50 mil (5a e dom.). 6a e sáb.,
estudantes, aposentados, funcionários públicos e classe
pagam CrS 50 mil. Duração: 1 h 15.

Trair e coçar é só começar — De Marcos Caruso.
Direção de Atílio Riccó. Com Ana Rosa, Jalusa
Barcelos e outros. Teatro BarraShopping, Av. das
Américas, 4.666, Barra da Tijuca (325-5844). 5a e 6a,
às 21 h; sáb., às 20h e 22h30, dom., às 20h. CrS 150
mil (5a), CrS 200 mil (6a e dom.) e CrS 250 mil (sáb.,
feriados e véspera de feriado).

Só o faraó tem alma — Comédia de Silveira
Sampaio. Direção de Flávio Lanzarini. Com Alexan-
dre Vilena, Jacyan Castilho e outros. Teatro Posto
Seis, Rua Francisco Sá, 51, Copacabana (287-7496).
3a e 4a, ás 2lh30. CrS 100 mil.

CLAUDIA JIMENEZ

Terror na praia — Q pesadelo continua — A
fúria da mulher demônio. Direção de Anselmo Vas-
concelos. Com Cláudia Borioni, Luca de Castro e
outros. Teatro da Praia, Rua Francisco Sá, 88, Copa-
cabana (267-7749). 6a e sáb., à meia-noite, e dom., às
22h30. CrS 150 mil. Promoção: 50% de deconto para
classe e estudantes. Antes da peça apresentação de
filmes de terror dos anos 30 e 40.

O senhor é quemm? — Texto e direção de João
Bethencourt. Com Jorge Dória e Renato Dobal.
Teatro da Barra, Av. Sernambetiba, 3.800, Barra da
Tijuca (439-3415). De 5a a sáb., às 21h; dom., ás 20h.
CrS 180 mil (5a); CrS 200 mil (6a e dom.) e CrS 250 mil
(sáb.). Estacionamento na entrada lateral.

Narcyso de Bergerac — Livre adaptação de Cyra-
no de Bergerac. Adaptação e direção de Celina Sodré.
Espaço Cultural Sérgio Porto, Rua Humaitá, 163,
Humaitá (266-0896). Reserva obrigatória pelo tel.
222-3112. 2a e 3a, às 21h e 22h30. CrS 100 mil.
Duração: lh. Até 29 de junho.

Catástrofe — Adaptação das obras Diante da morte,
de Auguste Strindberg, e Em família, de Jacques
Prévert. Direção de Roberto Alvim. Com Ricardo
Bussi, Karla Koncã e outros. Teatro Posto 6, Rua
Francisco Sá, 51. Copacabana (287-7496). 3a e 4a, às
21h30. CrS 60 mil.

Sonhos de uma noite de verão — De William
Shakespeare. Direção de Felipe Martins. Com Bruno
Padilha, Andréa Vindicato e outros. Teatro Ipanema.
Rua Prudente de Moraes, 824, Ipanema (247-9794).
2a, às 21h. CrS 70 mil.

Fora de controle — Direção de Rosane Lima. Com
Ernesto Piccollo, Cláudia Magno e outros. Teatro
Cândido Mendes, Rua Joana Angélica, 63, Ipanema
(267-7295). 3a e 4a. às 21h30. CrS 100 mil.

MIGUEL FALABELLA
TEXTO E DIREÇÃO

TEATRO CASA GRANDE Av. Afrânio de Melo Franco 290 - tel. 239-4046
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T TEATRO

CONTINUAÇÃO
A entrevista — De Bruno Levinson e Daniel Herz.
Direção de Daniel Herz e Suzanna Kruger. Com os
Jovens Atores da Laura Alvim. Teatro Ipanema, Rua
Prudente de Moraes, 824, Ipanema (247-9794). 3a e
4a. ás 21 h. CrS 100 mil. Duração: Ih. O espetáculo
começa rigorosamente no horário. Até 30 de junho.

Beijo de humor (teatro a domicílio) — Texto e
interpretação de Raul de Orofino. Direção de Irene
Ravache. Telefone para contato: 286-8990. Duração:
Ih. Três histórias que acontecem num consultório de
psicanálise, onde o analista é a platéia.

PROMOÇÃO

O legítimo inspetor perdigueiro — De Tom
Stoppard. Direção de Eliana Fonseca. Com Anto-
nio Calloni, Yara Jamra e outros. Teatro Nelson
Rodrigues. Av. Chile, 230, Centro (262-0942). 5a e
sáb., ás 21 h; 6a, ás 19h e 21h, e dom., às 20h. CrS
150 mil (5a e 6a) e CrS 200 mil (sáb. e dom.).
Estudantes com carteira da UNE ou Ubes têm
50% de desconto. 6a, às I9li, maiores de 60 anos
têm desconto de 50% Ingressos a domicilio pelos
tcl. 221-0515 c 222-4860. Estacionamento grátis.
Duração: I h I 5. Até 4 de julho.

Olha discretamente e vê se tá marcando... —
Texto e direção de Patrícia Lopes. Com Andréa
Bacellar e Danielle Barros. Hipódromo, Praça Santos
Dumont, 108, Gávea (274-9720). 6a e sáb., às 22h.
CrS 100 mil e CrS 70 mil (classe). Desconto de 50%
para estudantes com carteirinha da UNE ou Ubes.

m
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APRESENTA

legitimo

Inspetor

Perdigueiro
Uma autêntica comédia policial inglesa

de Tom Stoppard TmdJ MnaUo Mono
direção:Eliana Fonseca
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com: antonio Calloni
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ATENÇÃO
Lenise Pinheiro

Brincante — Tonheta está de volta. O
personagem caricato que perambula co-
mo artista mambembe é personificado
por Antonio Nóbrega, um ator capaz de
temperar com humor e inteligência um
espetáculo pop-erudito. A atriz Rosane
de Almeida, mulher de Antonio, se des-
dobra em hilários personagens às voltas
com o nordestino Tonheta.
500 anos — Um fax de Denise Stoklos
para Cristóvão Colombo — A atriz dá
mais uma canja em curta temporada
(nesta sexta, a última apresentação).
Quem se adiantar pode conferir o que
Denise faz com corpo e voz em benefí-
cio do texto. Ela celebra os 500 anos
do descobrimento da América com uma
visão muito particular da história do
continente.
Viagem a Forli — O personagem Julia-
no (Paulo Betti) viaja no passado em
busca do tempo perdido, envolvendo-se
em contradições típicas de um quaren-
tão. O cenário é só um DKW, que ruma

Rosane e Nóbrega: humor em 'Brincante'

à cidade italiana de Forli com dois pro-
fessores a bordo (Antonio Petrin e Na-
thália Timberg).

O cemitério dos vivos — Baseado no
diário de Lima Barreto, a peça revive o
cotidiano do hospício que funcionava
no prédio do atual Fórum de Ciência e
Cultura da UFRJ — mesmo local que
abriga a montagem.
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| QuintasaSibados^2inDomingosn9^^^^|



TEATRO

PROMOÇÃO
A morte e a donzela — De Anel Dorfman. Direção

de José Wilker. Com Tony Ramos, Xuxa Lopes e
Otávio Augusto. Teatro Clara Nunes, Shopping da
Gávea, Rua Marquês de São Vicente, 52/370, Gávea
(274-9696). De 5a a sáb., às 2Ih; dom., às I9h. CrS
200 mil (5a), CrS 250 mil (6a e dom.) e CrS 300 mil
(sáb., feriado e véspera de feriado). 5a e 6", desconto
de 50% para estudantes com carteirinha da UNE ou
Ubes. Duração: lh50. Ingressos a domicilio pelos tel.
221-0515 e 222-4860. Até 27 de junho.

A cotovia e o rouxinol — De Fernando Simões.
Direção de Fernando Berto. Com Alex Cartaxo.
Angélica Breyer e outros. Teatro Galeria, Rua Sena-
dor Vergueiro. 93, Flamengo (225-8846). Sáb e dom.,
as 21 h. CrS 150 mil. Estudantes e bancários têm
desconto de 20%. Até 27 de junho.

O mercador de Veneza — De William Shakes-
peare. Direção de Cláudio Torres Gonzaga. Com
Edney Giovenazzi, Andréa Cavalcanti e outros.
Teatro Cacilda Becker, Rua do Catete, 338, Catete
(265-9933). De 4a a sáb., às 21 h; dom., às 20h. CrS
200 mil (4a e 5a), CrS 250 mil (sáb.) e CrS 230 mil (6ae dom.). Estudantes, funcionários públicos e maiores
de 60 anos têm desconto de 50% (4a e 5a) e 30% (6a
a dom.). Duração: lh.

Arlequim ainda nâo morreu por colombina— Direção de André Paes Leme. Com Fred Toli-
pan, Valéria Hommer e outros. Teatro Glaucio Gill,
Praça Cardeal Arcoverde. s/n°, Copacabana (237-7003). 2a a 4a, às 21 h. CrS 100 mil. Desconto de 50%
para classe, estudantes e moradores de Copacabana.
Até 30 de junho.

Cora Coralina — Roteiro e direção de Carlos Fre-
derico. Com Isabella Cerqueira Campos. Teatro Pos-
to Seis. Rua Francisco Sá, 51, Copacabana (287-7496). 5a. às 17h e 2Ih; sáb., às 21h, e dom., ás 20h.
CrS 120 mil (5a e 6a) e CrS 150 mil (sáb. e dom.).
Maiores de 65 anos têm desconto de 50% às 5a e 6a e
30% sáb, e dom. Sáb. e dom., sorteio de fins de semana
para casa!em Visconde de Mauá. Duração: lh.

O baile — A partir da idéia de Jean-Claude Penche-
nat. Encenação de Dácio Lima. Com Carolina Vir-
guez, Gulu Monteiro e Luís Igraja. Teatro Glauce
Rocha, Av. Rio Branco, 179, Centro (220-0259). De
4a a 6a, às 18h30; sáb., às 21 h, e dom., às 20h. CrS
200 mil (4a a 6a) e CrS 250 mil (sáb. e dom.).
Estudantes e classe têm 50% de desconto. Professo-
res. funcionários públicos e maiores de 60 anos têm
30% de desconto. Duração: lh30.

Mephisto — Adaptação de Ariane Mnouchkine pa-ra a peça de Klaus Mann. Direção de José Wilker.
Com José Wilker, Othon Bastos e outros. Teatro dos
Quatro, Shopping da Gávea, Rua Marquês de São
Vicente, 52/2°, Gávea (274-9895). De 4a a sáb., 2Ih, e
dom., às 19h. CrS 300 mil (4a e 5a); CrS 340 mil (6a e
dom.) e CrS 380 mil (sáb.. feriado e véspera de
feriado). 4a e 5a, desconto de 50% para estudantes com
carteirinha da UNE ou Ubes. Duração: 2h30. O espe-
táculo começa rigorosamente no horário.

Bonitinhas... mas extraordinárias — De Bia
Montez e Fátima Valença. Direção de Cyrano Rosa-
lém. Com Bia Montez e Alice Borges. De 6a a dom.,
às 19h30. Cafê-Teatro Othon, Av. Atlântica, 3.264.
Copacabana (entrada pela Rua Xavier da Silveira, 7).
Reservas pelo tel. 521-5522 (r. 827). CrS 150 mil (6a a
dom.). Consumação a CrS 150 mil. Desconto de 50%
para classe e estudantes. Até 27 de junho.

Viagem a Forli — Texto e direção de Mauro Rasi.
Com Nathalia Timberg. Paulo Betti, Antônio Pe-
trin. Teatro Copacabana, Av. N. S. Copacabana.
313, Copacabana. Reservas pelo tel. 257-0881. 5J,
vesperal às I7h; de 4a a 6a, ás 21 h; sáb.. às 21h, e
dom., às I9h. CrS 220 mil (4a a 6a); CrS 280 mil
(sáb., feriado e véspera de feriado) e CrS 260 mil
(dom.). Desconto de 50% para classe. Na vesperal
de 5a desconto de 20% para maiores de 60 anos.
Duração: 2h. Leia mais no Atenção.

Banheiro feminino — Texto e direção de Regiana
Antonini. Com Ignès Vianna, Karla Konká e outras.
De 6a a dom., às 2lh30. CrS 80 mil. Cafê-Teatro
Othon, Av. Atlântica, 3.264, Copacabana (entrada
pela Rua Xavier da Silveira). Reservas pelo tel. 521-
5522 (r. 827). CrS 150 mil (6a e sáb.) e CrS 100 mil
(dom.). Consumação minima a CrS 100 mil. Desconto
de 50% para classe e estudantes. Duração: lhlO.

Subterrâneo — Adaptação do romance Memórias
do subterrâneo, de Dostoievski. Direção de Ivana
Leblon. Com Oscar Marques e Vanessa de Godoi.
Sala Anexa do Teatro João Caetano, Praça Tiraden-
tes, s/n°. Centro. Reserva pelo tel. 295-1612. 6a, às
20h; sáb. e dom., às 19h. CrS 120 mil. 6a. classe
artística não paga. Estudantes e professores têm 50%
de desconto.

O marido vai â caça — De Georges Feydeau.
Direção de José Henrique. Com Fernando Harsteln,
Rosana Prazeres e outros. Aliança Francesa de Bota-

fogo. Rua Muniz Barreto, 730, Botafogo (226-4118).De 5a a sáb., às 21h; dom., às 20h. CrS 140 mil.
Desconto de 30% para quem comprar ingressos com 30
minutos de antecedência e 30% de desconto no esta-
cionamento GE Park. Duração: lh50.

Depois do teatro,

a atração é a Marius.

A Marins é a melhor opção para quem gosta de arte. E de

promoção. Apresente dois canhotos de ingresso de qualquer peça
ou show em cartaz e ganhe um desconto de 20% no total da nota.

Você pode pagar em dinheiro, cheque ou cartão sem qualquer
acréscimo. Mas se o cartão for Diners Club, um vinho Chandon
vai sei cortesia da casa. C omo você vê, a Marius vai fazer o seu

programa que já era bom, ficar ainda melhor.

<9

Diners Club
International

CHANDON
VINHOS FINOS

18/6 a 24/6/1993 PROGRAMA 19

3KSMOBM! V _T-S • «.«í.iXi.WSlí ê SESJfcií^ÉiBsSB! SUMUMWrmil IIMacaauMUMW^



CRIANÇA

Marcos Vianna

Diamantes nos 42

anos do Tablado

LÚCIA CERRONE

Esbanjando 
o charme dos quaren-

tões, o Teatro Tablado emplaca
mais um ano de sucesso — o 42° —,

trazendo ao palco O diamante do Grão-
Mogol. O texto de Maria Clara Ma-
chado foi escrito em 1966 e, embora o
título sugira uma inspiração no oriente,
Grão-Mogol é o nome de uma cidade
mineira aonde os bisavós de Clara che-
garam em busca de diamantes. A histó-
ria, que mistura em seu enredo a aven-
tura de capa-e-espada com toques de
romantismo, acontece no século 18, nas
Minas Gerais. Conta como Isabela ten-
ta se livrar do amor de Augusto Bom-
bom, candidato a noivo preferido por
seu tio Inocêncio Pacifico, para entregar
seu coração a Ricardo de Montalves. A
peça não é encenada desde 1967.

Com uma ficha técnica que reúne
mais de 50 profissionais, a atual monta-
gem conta com novos cenários e figuri-

'O diamante do Grfto-Mogol': aventura de capa-e-espada passada em Minas Gerais

nos da artista plástica Anna Letícia,
também responsável pela estréia em
1967. As músicas foram especialmente
compostas para o atual espetáculo por
Carlos Cardoso. No elenco, entre ou-
tros, Alexandrp Pantaleão é Augusto
Bombom, Clara Serejo é Isabela e Leo-
nardo Bricio é o galã Ricardo de Mon-

talves. A direção mais uma vez fica a
cargo da autora, assistida por Guida
Viana. É o Tablado comemorando seus
42 anos em grande estilo.
? O diamante do Grão-Mogol —Texto e direção de
Maria Clara Machado. Teatro Tablado, Av. Lineu
de Paula Machado, 795. Lagoa (294-7847). Sáb. e
dom., às 16h30 c 18h. CrS 150.000. Estréia neste
sábado.

TEATRO
ESTRÉIA
O diamante do Grão Mogol — Leia texto acima.
Miau — Direção de Mário Mendes. Teatro da Praia,

R. Francisco Sá, 88, Copacabana (287-7794). Sáb. e
dom., às !7h. CrS 100.000. Estréia neste sábado.

No país dos gatos, a deputada Xanel lidera o
grupo antipoesia e apresenta à Câmara um projeto
para acabar de vez com o romantismo. Os artistas se
reúnem num showmicio e convocam a platéia e o
telejornal local para derrubar a idéia. Musicando a
ação, Charles Khan e Newton Luis, os preferidos de
nove entre dez estrelas do teatro infantil.

A família fantasma — Texto de Ressy Marie Pena-
fort. Teatro da Barra, Av. Sernambetiba, 3.800 (439-
3415). Sáb. e dom., às I6h30. Estréia neste domingo.

Tip & Tap — ratos de sapatos — Musical com
texto de Viniccius Marques, letras e músicas de Tim
Rescala, direção de Ronaldo Tasso. Teatro Nelson
Rodrigues. Av. Chile, 230 (217-2147). Sáb. e dom., ás
17h. CrS 150.000. Estréia neste sábado.

Outra estréia que promete esta semana. Os ratos
Tip e Tap ensaiam seu movimentos de sapateado
para a a apresentação no programa do Gato Falso.
Além de enfrentar o rigoroso júri do programa, a
dupla se vê às voltas com as confusões da Cegonha
Regina, que trocou um dos ratinhos quando bebê.
Agora, ela tem que desfazer a confusão, o que pode
provocar a separação da dupla Tip e Tap. O elenco
conta com, entre outros. Renato Oliveira. Alice Bor-
ges e Bebei Lobo (filha de Edu Lobo), presenças
bem-humoradas no elenco. Os arranjos e a direção
musical são de Monique Aragão.

CONTINUAÇÃO
Arraiá, ou a verdadeira história da onça que
comia caqui — Direção de Luiz Salem. Teatro
Clara Nunes, R. Marquês de S. Vicente, 52 (274-
9696). Sáb. e dom., às |7h. CrS 130.000. Sorteio de
brindes.

Apenas um conto de fadas — De Eduardo Tolen-
tino Teatro Vanucci. R. Marquês de S. Vicente, 52

Maria Clara em números

Idade — 72 anos

Peças infantis — 23

Peças adultas — 5

Livros — 8

Peças em que atuou — Í5

Prêmios — 18

Dá aulas desde — 1954

(239-8545). Sáb.. dom. e feriados, ás I6h. CrS
150.000.

As alegres comadres — Musical de Paulo Afonso
de Lima. Teatro Vannucei. R. Marquês de S. Vicente.
52, Gávea (239-8545). Sáb., dom. e feriados, às
17h30. CrS 150.000.

Brincadeira de criança — Texto e direção de
Simone Nasar. Mercado São José das Artes. R. das
Laranjeiras. 90 (205-0216). Sáb. e dom., às 18h30.
CrS 60.000.

Canto do lobo — Direção de Beth Zalcman Museu
da República Teatro 115. R. do Catete. 153 (225-
7662). Sábt e dom., ás 16h30. CrS 100.000. Levando
um menino de rua para assistir à peça um de seus
meninos não paga ingresso.

O casamento de dona baratinha — De Frederico
D'Amico. Teatro Galeria. R. Sen. Vergueiro, 93 (225-
8846). Sáb.. dom. e feriados, às 16h. CrS 70.000.
Sorteio de brindes e lanches do McDonaUls.

0 conquistador — Direção de André Monteiro.
Teatro lilla-Lobos. Av. Princesa Isabel. 440 (275-
3346). Sáb. e dom., às 17h. CrS 100.000. Recital de
música ao vivo. às 16h30. Cm adulto acompanhado de
duas crianças não paga.

A dama e o vagabundo em o amor é um osso
duro de roer — De Marcelo Saback. Teatro Abel,
R. Mário Alves. 2, Niterói (719-5711). Sáb. e dom., às
17h. CrS 150.000.

O dia de Alan — Direção de Ewerton de Castro.
Teatro Delfin. R. Humaitá, 275 (286-1497). Sáb. e
dom., às 17h. CrS 100.000.

Draculinha, a vida acidentada de um vampiri-
nho — Direção de Cláudio Handrey. Teatro Ipane-
ma. R. Prudente de Moraes. 824 (247-9794). Sáb., ás
16h30. e dom., ás 16h. CrS 100.000. Sorteio de brin-
des.

O elixir do amor — Tradução e adaptação de
Mareia Frederico. Teatro Cândido Mendes, R. Joana
Angélica, 63 (267-7295). Sáb. e dom., às I7h. CrS
100.000. Cada ingresso dá direito a um refrigerante no
McDonalds Ipanema.

Eros uma vez...a peça — Texto e direção de Evan-
dro Mesquita. Teatro Ipanema. R. Prudente de Mo-
raes. 824 (247-9794). Sáb., às I8h. e dom., às 17h30.
CrS 150.000.

Fantasminha sapeca — De Ressy Marie Penafort.
Teatro da Barra, Av. Sernambetiba, 3.800 (439-3415).
Sáb. e dom., ás 16h30. CrS S0.000 (sáb.) e CrS
100.000 (dom.). Até sábado.

Maria Clara Machacto: atrtz sm 15 ps^asMaria Clara Machado: atriz om 15 poças
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T CRIANÇA

Lucas de Carli

ATENÇÃO

O pastelão e a torta —
Depois de participarem
com destaque do VI Fes-
tival Internacional de
Marionetes de Canela
(RS), Fátima Queiroz e
Sávio Moll voltam à ce-
na com esta interessante
farsa medieval, montada
numa genial carroça ce-
nográfica em que os pe-
quenos detalhes do ade-
reço vão se transforman-
do como num jogo de
armar.

Planíssimo — Pontuado
de surpresas musicais, o
texto de Tim Rescala re-
cebeu de Karen Acioly
uma aconchegante con-
cepção cênica em que to-
dos os elementos convi-
vem harmonicamente,
revelando-se um achado
teatral. Num elenco de

Gilherme Piva e Boi Kutner em 'Missão supsriscf ta'

equilibradas performan-
ces, atenção para a ex-
traordinária atuação de
Drica Morais.
Missão supersecreta —
Bel Kutner e Guilherme
Piva imprimem ao espe-
táculo de Thereza Fal-

cão um ritmo de tirar o
fôlego. O cotidiano in-
fantil é tratado com se-
riedade, sem perder o
humor. A identificação
da platéia é imediata, e o
convite a reflexão é ine-
vitável e bem vindo.

' • '•' íV?»-v v-vv *

TEATRO
CONTINUAÇÃO
Faz de conta — Direção de Carmem Frenzel e
Marcos Acher. Centro Cultural Municipal Laurinda
Santos Lobo, R. Monte Alegre. 306, Santa Teresa
(242-9741). Dom., às 16h. Grátis.

A folia dos três bois — Texto e direção de Sylvia
Orthof. Casa de Cultura Laura Alvim, Av. Vieira
Souto. 176, Ipanema (267-1647). Sáb. e dom., às
16h30. CrS 100.000.

La Fontaine em fábulas — Direção de Maria
Cristina Gatti. Teatro Glauce Rocha, Av. Rio Branco,
179, Centro (220-0259). Sáb. e dom., às 17h. CrS
60.000.

A lenda da noite — Com Daniela Chindler. Teatro
Gláucio Gil, Pç. Cardeal Arcoverde, s/n° (237-7003).
Sáb. e dom., às 17h. CrS 100.000. Indicada paracrianças de até oito anos.

Missão supersecreta — De Thereza Falcão. Tea-
tro Clara Nunes. R. Marquês de S. Vicente, 52 (274-
9696). Sáb. e dom., às 16h. CrS 120.000. Sorteio de
brindes.

Ou isto ou aquilo — Direção do Hombu. Teatro
Sesc da Tijuca, R. Barão de Mesquita. 539 (208-
5332). Sáb. e dom., às 18h. CrS 130.000

O pastelão e a torta — Direção de Alex Casari e
Fátima Queiroz. Teatro da Barra. Av. Sernambetiba.
3.800 (399-4992). Sáb. e dom., ás 17h30. CrS
100.000.

O patinho feio — Texto e direção de Alexandre
Sant'Anna. Teatro César Fabri. Av. Eng. Richard,
83, Grajaú (577-2365). Sáb. e dom., às 16h. CrS
60.000 e CrS 50.000 (sócios).

Petits-poids — Direção de José Henrique. Aliança
Francesa de Botafogo. R. Muniz Barreto, 730 (226-
4118). Dom., às 16h e 17h30. CrS 100.000.

Pianíssimo — Musical infantil de Tim Rescala diri-
gido por Karen Acioly. Espaço /// do Teatro Villa-
Lobos, Av. Princesa Isabel. 440 (275-3346). Sáb. e
dom., às 17h. CrS 100.000.

A rainha alérgica — De Teresa Frota. Teatro do
Sesc da Tijuca, R.Barão de Mesquita-, 539 (208-5332).
Sáb. e dom., ás 16h30. CrS 130.000.

Os saltimbancos — Direção de Rogério Fabiano.
Teatro dos Quatro, R. Marquês de S. Vicente, 52/265
(274-9895). Sáb., dom. e feriados, às 16h. CrS
150.000.

A volta de Chico Mau — Texto e direção de Lupe
Gigliotti. Teatro BarraShopping, Av. das Américas,
4.666 (325-5844). Sáb. e dom., às 16h. CrS 100.000.

CIRCO
Grande Circo Popular do Brasil — Direção
geral de Jorge Fernando com participação de
Marcos Frota. Nos jardins do Museu de Arte
Moderna, Av. Infante Dom Henrique, 85 (210-2188 Ramal 58). 5* e 6*, às 20h30; sáb., dom. e
feriados, às 15h30, 17h30 e 20h30. CrS 200.000.
Camarotes para 4 pessoas CrS 1 milhão.

Circo do México — Praça Onze, Centro (não
tem telefone). De 3a a 6a, às 20h; sáb., às I5h.
17h30 e 20h; dom. e feriados, às lOh, 15h, 17h30 e
20h. CrS 300.000 (adulto) e CrS 200.000 (crian-
ça).

CINEMA
Movies Usa/cinema infantil — Fievel vai para

o Oeste. Cine Art Méier. Dom., às lOh. Maiores
de 65 anos acompanhados de uma criança não
pagam ingresso.

EXTRA
Arraiá dos Dinossauros — Atrações circenses,
mágicos, além de sorteio de uma bicicleta. Nesse
dom., às I6h30, no Circo Voador, Arcos da Lapa, s/n°
(221-0405). CrS 80.000.

Projeto Ibambini — Rapunzel. Dom., às 16h. Ibam,
R. Visconde Silva, Humaitá (266-6622). Entrada
franca.

CEL/NorteShopping — Todos os sábados profes-soras do CEL estarão apresentando uma peça dife-
rente, às I6h. Av. Suburbana, 5.474/3° piso, Del
Castilho (592-2880). Grátis.

Madureira Shopping — Os Mimos/teatro gestual.Dom., ás 16h. Madureira Shopping, Estrada do Por-
tela, 222. Grátis.

Lago no Plaza Shopping — Recreação para crian-
ças de três a 12 anos, no estande para montagem de
tijolinhos da Lego. De 2* a sáb., das lOh às 22h, e
dom., das 12h às 22h. Plaza Shopping, R. Xv de
Novembro, 8, Niterói (266-1599). Entrada franca.

Toboplay — Parque aquático composto de toboá-
guas gigantes em frente à praia. De 4* a dom., de 9h
ás 18h. Cr$ 20.000 (preço médio da ficha). Descontos
para excursões e colégios. Praia de Piratininga —
Praião/Niterói (709-3488).

Planetário da Gávea — Programação para o fim desemana: Robozinho Blitz e as estrelas, às 16h30. Às18h, programação para adolescentes (Viagem ao sis-
terna solar); Às 19h30, Um passeio pelo céu. CrS
10.000 (crianças) e Cr$ 20.000 (adultos). Av. PadreLeonel Franca, 240 (274-0096).

Jardim Zoológico — 2.400 animais entre répteis,
aves e mamíferos. Parque da Quinta da Boa Vista, s/n"
(254-2024). De 3* a dom., das 9h às 16h30. CrS
80.000. 3" e 4" a entrada tem desconto de 50%.
Entrada franca para criança até um metro de altura e
para quem apresentar o vale-idoso.

Tivoli parque — Parque de diversões. De 3* a 6*, das14h ás 20h. Sáb., das 14h ás 22h; dom., e feriado, delOh às 20h. Av. Borges de Medeiros, s/n° (294-2045).CrS 220.000 (preço único adulto/criança). Salão de
festas. Excursões têm 20% de desconto. O aniversa-
riante não paga ingresso e o acompanhante tem 20%de desconto.

CONI/ITE

Venha mostrar seu talento
na música,teatro, cartum,
pintura ou fotografia às
sextas-feiras, das 18 às 22
horas, no happy hour do
Centro Cultural Auding.
Convidamos os interes-
sados a enviar 

"Curriculum

Vitae" detalhando expe-
riência profissional para
Caixa Postal 4902, CEP
20010-020 - Rio de Janeiro
- RJ, colocando por fora
do envelope a sua habi-
litaçâo artística. O Centro
Cultural Audingfica na Rua
Padre Elias Gorayeb, 40 -
Tijuca.

O OMO DO MU TCMRO
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Lagoa se

despede

do jazz

Dois 
shows, um com o

trompetista Márcio
Montarroyos e outro estrela-
do pelo baixista Nico. As-
sumpção, encerram, neste do-
mingo, às 17h, o Diet Coke

Jazz Brasil, festival que du-
rante um mês encheu de boa
música o entardecer da La-

goa. Uma realização do
JORNAL DO BRASIL com

patrocínio da Coca-Cola, o

festival reuniu os maiores no-
mes da música instrumental
brasileira, como o grupo Ca-
ma de Gato, o saxofonista
Leo Gandelman e os guitar-
ristas Ricardo Silveira e Vic-
tor Biglione.

Neste domingo, a festa de
encerramento começa com
Márcio Montarroyos. Vindo

Márcio Montarroyos • Nico A «sumpção, atrações do último dia do Diet Coke Jazz tsrasn

de duas gerações de pianistas,
Montarroyos foi a ovelha ne-

gra da família ao optar por
um instrumento de sopro.

Atualmente com uma carrei-
ra no exterior já estabelecida
e cinco discos lançados no

Brasil (o último é Terra ma-

ter, de 1989), Márcio Mon-

tarroyos toca seu trompetc
com sotaque internacional.
Fechando o concerto, o bai-
xista Nico Assumpção, que já
trabalhou com nove entre dez
estrelas da música brasileira e
também transita bem no mer-
cado musical internacional.
Autêntico representante da

geração fusion do jazz no
Brasil, Assumpção já tocou
com feras como Wayne Shor-
ter, em lugares como o Blue
Note e o Carnegie Hall, em
Nova Iorque.

? Diet Coke Jazz Brasil — Parque do
Cantagalo (Av. Epitácio Pessoa, s/n", em
frente ao Corte do Cantagalo). Dom., às
17h. Entrada franca. Último dia.

SEXTA
Conhecendo o Rio a pé — O projeto da Riotur

tem as seguintes atrações neste fim de semana: Mos-
teiro de São Bento. Igreja Nossa Senhora do Monte-
serrat. Cais do Porto e Praça Mauá (sábado, às 14h) e
Praia do Meio (domingo, às 9h). As inscrições podem
ser feitas nesta sexta-feira, das lOh às 16h. na Gerên-
cia de Estudos Turísticos da Riotur (na Rua da As-
sembléia, 10, sala 815, Centro, telefone: 297-7117).

Cenas Cariocas — O projeto da Rio-Arte apresenta
o espetáculo O Felisberto do café, ao meio-dia, no
Arco do Telles. A peça é uma comédia descompro-
missada, com Pedro Cardoso e Sueli Franco, entre
outros, no elenco.

Rock 'N' Blues — Um show de hard rock, com a
banda Dead Easy. é a atração do projeto nesta
semana. O show se realiza às 22h, em frente ao
quiosque SOS Lagoa, na Praia de Piratininga, na
cidade de Niterói.

Agnes de Deus — A conhecida história da Ireira
que comete um infanticidio foi adaptada e dirigida
por Lino Rocca. A montagem está em cartaz na Sala
Lucilia Perez da Uni-Rio (Avenida Pasteur. 436. na
Urca). de 5J a sáb.. ás 20h. e dom., às 19h. Até o dia
1° de agosto.

Quarteto de Cordas da UFRJ — Ünica apresen-
lação do Quarteto de Cordas da Universidade Fede-
ral do Rio dc Janeiro, às 18h. no Espaço Cultura!
Cremerj. do Conselho Regional de Medicina (Praça
Mahatma Gandhi. 2. 12° andar. Centro). Com 30
anos de existência, o quarteto è formado por João
Daltro dc Almeida e Jacques Niremberg (nos violi-
nos). Ivan Sérgio Niremberg (na viola) e Eugen Ra-
nevskv (no violoncelo). No programa, obras de com-
positores como Mozart. Beethoven. Villa-Lobos.
Cláudio Santoro e Mendhelson.

SABADO
Magia Rúnica — O grupo Zènite promove a pales-
ira Sobre a elevação espiritual através das 25 Runas de

Odin. com Ligia Amaral Lima, a primeira brasileira
iniciada em magia rúnica. às 16h. na sede do grupo,
localizada na Av. N. S. de Copacabana, 583. 208,
Copacabana.

Standard 1/Barra 93 — Os melhores tenistas do
Rio estarão neste novo torneio, na sede da Tênis Rio
(Av. das Américas, 10.495, Barra da Tijuca), a partir
das 9h.

Enrola e desenrola — O projeto de encenação
dinâmica, com participação ativa das crianças, está
esta semana no hall do terceiro andar do Shopping da
Gávea (Rua Marquês de São Vicente, 52. Gávea), a
partir das 16h.

Jogos Intercolegiais de Jacarepaguá — A aber-
tura oficial dos Primeiros Jogos Intercolegiais de
Jacarepaguá se realiza neste sábado, no campus da
Universidade Gama Filho (Estrada do Rio Grande.
2.034, Jacarepaguá).

Sábados no Arpoador — O projeto da Fundação
Rio-Esportes continua a mil no Parque Garota de
Ipanema, no Arpoador: aulas de tai-chi-chuan às 8h e
iniciação à capoeira com o grupo de capoeiristas de
Mestre Camisa, às 9h. Das 17h às 19h. aula de dança
de salão com os instrutures da Academia Maria
Antonieta.

Parque Guinle/Bons Tempos — Dando seqiiên-
cia ao projeto da Associação dos Amigos e Morado-
res de Laranjeiras, com o apoio da Rio-Arte. Neste
sábado se realiza um concerto sinfônico, no gramado
do parque (Rua Gago Coutinho, 66, Laranjeiras), às
16h. com a apresentação da Banda Civil da Cidade,
composta por 60 músicos, sob a regência de Perásio
Sterque.

Sábados na Penha — O projeto da Rio-Esportes
atravessa a Avenida Brasil e segue para a Penha, no
Parque Ary Barroso (Av. Lobo Júnior. s/n°). Aula de
tai-chi-chuan com os professores do Centro Brasilei-
ro de Tai-Chi-Chuan (às 8h); capoeira com Mestre

Hulk (às 9h); teatro infantil ás 16h e a Companhia
Aérea dê Dança ensina dança de salão, a partir das
17h.
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Cláudio Zoli — O guitarrista — ex-componente do
grupo Brylho. do sucesso Noites do prazer — faz
show único às 19h. na Praça da Alimentação do
Plaza Shopping (Rua 15 de Novembro, 8, Centro,
Niterói).

Música no campo — O projeto, que é uma realiza-
ção da Secretaria Municipal de Cultura e Funiarte,
traz neste domingo a cantora Crika Amorim. antiga
integrante do coral Garganta (ex-Garganta Profun-
da) Ela tem um repertório que mistura bossa nova,
funk. rock, MPB e fusion. Às llh. na varanda do
Centro Cultural Paschoal Carlos Magno (Campo de
São Bento, Icarai. Niterói).

Parreiras em concerto — Dando continuidade à
série de concertos no Museu Antônio Parreiras (Rua
Tiradentes. 47. Ingá. Niterói), o espetáculo Canciones
populares espaiiolas, junta Daniela Mesquita (voz) a
Fábio Vianna (violão). Eles interpretam canções que
o poeta Federico Garcia Lorca escreveu em parceria
com o músico Manoel de Falia. O show começa às
17h.

Música no parque — A atração do domingo no
projeto è o cantor, compositor e violonista Sérgio
Coelhão. que já trabalhou com gente como Francis
Hime. Tim Maia e Luiz Gonzaga. O show começa às
16h. no Horto do Barreto (Rua Luiz Palmier, s/n°.
Barreto. Niterói).

Madureira Shopping Rio — Brincadeiras, compe-
tições. minivòlei. futebol de salão, queimado, aula de
artes: estas são algumas das atividades que o Madu-
reira Shopping Rio oferece para crianças dos quatro
aos 15 anos. das 14h às 16h. no Piso G3. Paralela ao
evento, uma oficina de dança, das 16h às 18h, no
mesmo local.

18/6 a 24/6/1993
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A SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Roteiro de onde, quando e como usar o cartão de crédito sem perder dinheiro
José Roberto Serra

Em 

tempos de inflação galopante,
nada melhor do que empurrar
contas com a barriga. A solu-

çâo? Cartão de crédito. É a pala-
vra mágica. Programa estudou o
sistema de utilização de cartões

de crédito e listou o crème de la crème
dos templos que melhor acolhem os
usuários do dinheiro plástico. E até con-
sultou o economista José Dutra Sobri-
nho para receitar boas dicas sobre o
tema. Uma delas: o ideal é fazer as com-

pras nos últimos cinco dias antes do
vencimento da fatura. Para não perder
dinheiro, grude os olhos nas cinco pági-
nas seguintes, repletas de boas pedidas.

Quando o assunto é cartão de crédi-
to, é bom ficar atento. O Café de la Paix,

por exemplo, no Meridien, aceita todos
os cartões e oferece, no almoço, um
requintado bufê de saladas e frios a Cr$
270 mil ou um bufê de sobremesas a Cr$
100 mil. Sirva-se à vontade e não pague
um cruzeiro de acréscimo. Aliás, todos
os restaurantes de hotéis, exceto os do
Sheraton (que só aceita American Ex-

press), aceitam todos os cartões. Super-
mercados também estão dispensando o

pagamento à vista. A Sendas, ao lado da
churrascaria Plataforma, no Leblon, e o
Zona Sul lançaram até moda e estão

fazendo a fina flor da Zona Sul passar a
madrugada empurrando carrinhos e re-
tirando produtos das prateleiras. Lá os
cartões são bem-vindos da meia-noite às
6h. O Freeway, por sua vez, não faz
distinção quanto ao horário e os recebe
de bom grado o dia todo. Mas atenção:
vale comparar os preços deste supermer-
cado com os da concorrência.

Sinal dos tempos modernos, até bote-
cos como o Bofetada, em Ipanema, acei-

tam cartões. O Sindicato do Chopp tem
três sucursais para quem quer sair do
sufoco. Ali, o chope custa CrS 23 mil, á

vista ou no cartão. As griffes mais bada-
ladas também já aderiram. Em lojas co-

mo a Elle et Lui e Corpo & Alma,

não tire o cheque da carteira para nada.

Já que não há descontos para pagamen-
tos à vista, os cartões são a alma do

negócio. Além disto, há motéis, boates,

postos de gasolina, delicatessen e farmá-

cias listados por Programa nessa corrida

contra o dinheiro perdido.
Lojas aceitam vários cartões de crédito para atrair clientes em melo à crise
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Lagoa se

despede

do jazz

Dois 
shows, um com o

trompetista Márcio
Montarroyos e outro estrela-
do pelo baixista Nico. As-

sumpção, encerram, neste do-
mingo, às 17h, o Diet Coke
Jazz Brasil, festival que du-
rante um mês encheu de boa
música o entardecer da La-

goa. Uma realização do
JORNAL DO BRASIL com

patrocínio da Coca-Cola, o
festival reuniu os maiores no-
mes da música instrumental
brasileira, como o grupo Ca-
ma de Gato, o saxofonista
Leo Gandelman e os guitar-
ristas Ricardo Silveira e Vic-
tor Biglione.

Neste domingo, a festa de
encerramento começa com
Márcio Montarroyos. Vindo

HvrKfRK^I

Márcio Montarroyos • Nico Assumpçáo, atrações do último dia do Diet Coke Jazz Brasil

de duas gerações de pianistas,
Montarroyos foi a ovelha ne-

gra da família ao optar por
um instrumento de sopro.

Atualmente com uma carrei-
ra no exterior já estabelecida

e cinco discos lançados no
Brasil (o último é Terra ma-

ter, de 1989), Márcio Mon-

tarroyos toca seu trompetc
com sotaque internacional.
Fechando o concerto, o bai-
xista Nico Assumpçáo, que já
trabalhou com nove entre dez
estrelas da música brasileira e

também transita bem no mer-
cado musical internacional.
Autêntico representante da

geração fusion do jazz no
Brasil, Assumpçáo já tocou
com feras como Wayne Shor-
ter, em lugares como o Blue
Note e o Carnegie Hall, em
Nova Iorque.

? Diet Coke Jazz Brasil — Parque do
Cantagalo (Av. Epitácio Pessoa, s/n°, em
frente ao Corte do Cantagalo). Dom., às
17h. Entrada franca. Último dia.

SEXTA
Conhecendo o Rio a pé — O projeto da Riotur
tem as seguintes atrações neste fim de semana: Mos-
teiro de São Bento, Igreja Nossa Senhora do Monte-
serrat. Cais do Porto e Praça Mauá (sábado, às 14h) e
Praia do Meio (domingo, às 9h). As inscrições podem
ser feitas nesta sexta-feira, das lOh às 16h. na Gerên-
cia de Estudos Turísticos da Riotur (na Rua da As-
sembléia. 10, sala 815, Centro, telefone: 297-71 17).

Cenas Cariocas — O projeto da Rio-Arte apresenta
o espetáculo O Felisberto do café, ao meio-dia, no
Arco do Telles. A peça é uma comédia descompro-
missada, com Pedro Cardoso e Sueli Franco, entre
outros, no elenco.

Rock 'N' Blues — Um show de hard rock, com a
banda Dead Easy, é a atração do projeto nesta
semana. O show se realiza às 22h, em frente ao
quiosque SOS Lagoa, na Praia de Piratininga, na
cidade de Niterói.

Agnes de Deus — A conhecida história da freira
que comete um infanticidio foi adaptada e dirigida
por Lino Rocca. A montagem está em cartaz na Sala
Lucilia Perez da Uni-Rio (Avenida Pasteur. 436. na
Urca). de 5-1 a sáb.. às 20h. e dom., às 19h. Até o dia
1° de agosto.

Quarteto de Cordas da UFRJ — Única apresen-
taçào do Quarteto de Cordas da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro, às 18h. no Espaço Cultural
Cremcrj. do Conselho Regional de Medicina (Praça
Ma ha tina Gandhi. 2, 12° andar. Centro). Com 30
anos de existência, o quarteto é formado por João
Daltro de Almeida e Jacques Niremberg (nos violi-
nos). Ivan Sérgio Niremberg (na viola) e Eugen Ra-
nevsky (no violoncelo). No programa, obras de com-
positores como Mozart, Beethoven. Villa-Lobos.
Cláudio Santoro e Mendhelson.

SÁBADO
Magia Rúnica — O grupo Zènite promove a pales-

tra Sobre a elevação espiritual através das 25 Runas de
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Odin, com Ligia Amaral Lima, a primeira brasileira
iniciada em magia rúnica, às 16h, na sede do grupo,
localizada na Av. N. S. de Copacabana. 583, 208.
Copacabana.

Standard 1/Barra 93 — Os melhores tenistas do
Rio estarão neste novo torneio, na sede da Tênis Rio
(Av. das Américas, 10.495. Barra da Tijuca), a partir
das 9h.

Enrola e desenrola — O projeto de encenação
dinâmica, com participação ativa das crianças, está
esta semana no hall do terceiro andar do Shopping da
Gávea (Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea), a
partir das 16h.

Jogos Intercolegiais de Jacarepaguá — A aber-
tura oficial dos Primeiros Jogos Intercolegiais de
Jacarepaguá se realiza neste sábado, no campus da
Universidade Gama Filho (Estrada do Rio Grande.
2.034, Jacarepaguá).

Sábados no Arpoador — O projeto da Fundação
Rio-Esportes continua a mil no Parque Garota de
Ipanema, no Arpoador: aulas de tai-chi-chuan às 8h e
iniciação à capoeira com o grupo de capoeiristas de
Mestre Camisa, às 9h. Das 17h às 19h. aula de dança
de salão com os instrutures da Academia Maria
Antonieta.

Parque Guinle/Bons Tempos — Dando seqiièn-
cia ao projeto da Associação dos Amigos e Morado-
res de Laranjeiras, com o apoio da Rio-Arte. Neste
sábado se realiza um concerto sinfônico, no gramado
do parque (Rua Gago Coutinho. 66. Laranjeiras), às
16h. com a apresentação da Banda Civil da Cidade,
composta por 60 músicos, sob a regência de Perásio
Sterque.

Sábados na Penha — O projeto da Rio-Esportes
atravessa a Avenida Brasil e segue para a Penha, no
Parque Ary Barroso (Av. Lobo Júnior. s.n°). Aula de
tai-chi-chuan com os professores do Centro Brasilei-
ro de Tai-Chi-Chuan (às 8h); capoeira com Mestre

Hulk (às 9h); teatro infantil ás 16h e a Companhia
Aérea de Dança ensina dança de salão, a partir das
17h.

DOMINGO

Cláudio Zoli — O guitarrista — ex-componente do
grupo Brylho, do sucesso Noites do prazer — faz
show único às 19h, na Praça da Alimentação do
Plaza Shopping (Rua 15 de Novembro, 8, Centro,
Niterói).

Música no campo — O projeto, que é uma realiza-
ção da Secretaria Municipal de Cultura e Funiarte,
traz neste domingo a cantora Crika Amorim. antiga
integrante do coral Garganta (ex-Garganta Profun-
da) Ela tem um repertório que mistura bossa nova,
funk. rock, MPB e fusion. Às llh. na varanda do
Centro Cultural Paschoal Carlos Magno (Campo de
São Bento. Icarai, Niterói).

Parreiras em concerto — Dando continuidade à
série de concertos no Museu Antônio Parreiras (Rua
Tiradentes. 47. Ingá. Niterói), o espetáculo Canciones
populares espariolas, junta Daniela Mesquita (voz) a
Fábio Vianna (violão). Eles interpretam canções que
o poeta Federico Garcia Lorca escreveu em parceria
com o músico Manoel de Falia. O show começa às
17h.

Música no parque — A atração do domingo no
projeto é o cantor, compositor e violonista Sérgio
Coelhào. que já trabalhou com gente como Francis
Hime. Tim Maia e Luiz Gonzaga. O show começa às
16h. no Horto do Barreto (Rua Luiz Palmier, s/n°,
Barreto. Niterói).

Madureira Shopping Rio — Brincadeiras, compe-
tições. minivòlei. futebol de salão, queimado, aula de
artes: estas são algumas das atividades que o Madu-
reira Shopping Rio oferece para crianças dos quatro
aos 15 anos. das 14h às 16h. no Piso G3. Paralela ao
evento, uma oficina de dança, das 16h às 18h, no
mesmo local.

18/6 a 24/6 1993
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A SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Roteiro de onde, quando e como usar o cartão de crédito sem perder dinheiro
José Roberto Serra

Em 

tempos de inflação galopante,
nada melhor do que empurrar
contas com a barriga. A solu-

ção? Cartão de crédito. É a pala-
vra mágica. Programa estudou o
sistema de utilização de cartões

de crédito e listou o crèwe de la crème
dos templos que melhor acolhem os
usuários do dinheiro plástico. E até con-
sultou o economista José Dutra Sobri-
nho para receitar boas dicas sobre o
tema. Uma delas: o ideal é fazer as com-

pras nos últimos cinco dias antes do
vencimento da fatura. Para não perder
dinheiro, grude os olhos nas cinco pági-
nas seguintes, repletas de boas pedidas.

Quando o assunto é cartão de crédi-
to, é bom ficar atento. O Café de la Paix,

por exemplo, no Meridien, aceita todos
os cartões e oferece, no almoço, um
requintado bufê de saladas e frios a Cr$
270 mil ou um bufê de sobremesas a Cr$
100 mil. Sirva-se à vontade e não pague
um cruzeiro de acréscimo. Aliás, todos
os restaurantes de hotéis, exceto os do
Sheraton (que só aceita American Ex-

press), aceitam todos os cartões. Super-
mercados também estão dispensando o

pagamento à vista. A Sendas, ao lado da
churrascaria Plataforma, no Leblon, e o
Zona Sul lançaram até moda e estão
fazendo a fina flor da Zona Sul passar a
madrugada empurrando carrinhos e re-
tirando produtos das prateleiras. Lá os
cartões são bem-vindos da meia-noite às
6h. O Freeway, por sua vez, não faz
distinção quanto ao horário e os recebe
de bom grado o dia todo. Mas atenção:
vale comparar os preços deste supermer-
cado com os da concorrência.

Sinal dos tempos modernos, até bote-
cos como o Bofetada, em Ipanema, acei-

tam cartões. O Sindicato do Chopp tem

três sucursais para quem quer sair do
sufoco. Ali, o chope custa CrS 23 mil, á
vista ou no cartão. As griffes mais bada-

ladas também já aderiram. Em lojas co-

mo a Elle et Lui e Corpo & Alma,

não tire o cheque da carteira para nada.

Já que não há descontos para pagamen-
tos à vista, os cartões são a alma do

negócio. Além disto, há motéis, boates,

postos de gasolina, delicatessen e farmá-

cias listados por Programa nessa corrida

contra o dinheiro perdido.
Lojas aceitam vários cartões de crédito para atrair clientes em meio i crise
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CAPA

Josemar Ferrari

oferece bufe de comida japonesae acelta todos os cartoes

Café de Ia Paix — Av. Atlântica 1.020, Hotel
Méridien, Leme (546-0866/ 275-9922). Todos os dias,
café da manhã, almoço e jantar. Cartões de crédito:
todos.

Na hora do almoço, de segunda a sexta-feira, bufê
de saladas e frios, por Cr$ 270 mil; de pratos quentes,
Cr$ 385 mil; frios e quentes, CrS 490 mil; e de
sobremesas, CrS 100 mil. Aos sábados, feijoada; aos
domingos, brunch. Jantar, à la carte, todas as noites,
com especialidades francesas.

Mariko — Av. Vieira Souto, 460, Hotel Caesar Park,
Ipanema (287-3122). Todos os dias, das 19h às 24h.
C.c.: todos.

Um dos melhores restaurantes japoneses do Rio,
ele serve às sextas-feiras um rodízio a preço fixo, com
direito a comer quanto se quiser de sushis, sashimis,
tempuras e outros pratos quentes. As sobremesas são
francesas e estão incluídas no preço, CrS 1,1 milhão.

Satyricon — Rua Barão da Torre, 192, Ipanema
(521-0627). Todos os dias, das 12h até último cliente.
C.c.: todos, menos Sollo.

Imbatível no frescor de seus peixes e frutos do mar
à italiana, também tem massas deliciosas, molhos
perfeitos e carnes com sabor, da grife Miro Leopardi:
carpacio de peixe, CrS 450 mil; peixe no sal grosso,
CrS 550 mil; tulipano, CrS 175 mil.

Claude Troisgros — Rua Custódio Serrão, 62,
Jardim Botânico (246-7509). De 2a a sáb., das 19h30
até o último cliente. C.c.: American Express.

Numa casa agradável, a nova cozinha francesa,
com alguns toques orientais. No cardápio, massa fina
recheada com purê de batata baroa e cogumelos
frescos, CrS 390 mil, coelho cozido no forno, ao suco
de alecrim. CrS 550 mil.

Churrascaria Palace — Rua Rodolfo Dantas, 16-
B, Copacabana (541-5898/ 541-8398). Todos os dias,
das llh30 á lh. C.c.: American Express, Credicard,
Dinner's e Sollo.

Rodízio de mais de 15 tipos de carnes, acompa-
nhamentos frios e quentes variados, por CrS 525 mil.
Crianças até 10 anos têm 50% de desconto.

Enotria — Rua Frei Leandro, 20, Jardim Botânico
(246-9003). De 2' a 6a, das I2h30 às I5h e das 20h às
24h30; sáb., só jantar; dom., só almoço. C.c.: Credi-
card e Dinner's.

Danio Braga e sua equipe passeiam pela cozinha
italiana, numa versão light: de segunda a sexta, almo-
ço executivo, por CrS 550 mil

Plataforma — Rua Adalberto Ferreira, 32, Leblon'
(274-4022). Todos os dias das 12h até o último fre-
guês. C.C: todos.

A churrascaria preferida de Tom Jobim está com a
picanha para dois a CrS 714 mil. O chope sai por CrS
40.600.

Marius — Av. Atlântica, 290, Leme (542-2393); Av.
Nova York, 157, Bonsucesso (270-7939); Rua Fran-
cisco Otaviano, 96, Ipanema (287-2552). C.c.: todos.

Uma das mais badaladas churrascarias do Rio, a
Marius funciona em sistema rodízio, a CrS 529 mil
por pessoa. O chope está a CrS 47.500.

Giancarlo — Av. Olegário Maciel, 518-B. Barra da
Tijuca (389-0752). De 2a a sáb., das 19h30 à lh; sáb.,
das 13h às I6h e das 19h30 à lh; dom., das 13h às
17h. C.c.: Credicard e Dinner's.

A comida italiana da chef Guida tem sucessos
como a bisteca com presunto e mussarela. manteiga e
vinho branco a CrS 180 mil e o fettucini ao molho de
camarão e tomates a CrS 350 mil.

La Maschera di Pulcinella — Rua Farme de
Amoedo, 102. Ipanema (287-3792). De 2a a 6a. das
19h à lh; sáb. e dom., das 13h ã lh. C.c.: American
Express, Credicard, Dinner's, Ourocard, Chasecard,
Credireal, BFP Personnalité, Nacional e Bradesco.

Maitre Antonio recebe com muitos cuidados, com
um bom couvert, pratos de massa saborosos, peixes
frescos e carnes como o ossobuco com feijões brancos
que fazem os fregueses voltar. Pratos em torno de CrS
400 mil e sobremesas como tiramisu ou torta de
chocolate, por CrS 90 mil.

Le Saint-Honoré — Av. Atlântica, 1.020. Hotel
Méridien, Leme (275-9922). De 2a a sáb., das 20h â
lh. C.c.: todos.

Considerado o melhor restaurante francês do Rio,
com música ao vivo. grifTe Paul Bocuse, menu do chef
Michel Augier e comando do salão pelo maitre Pauli-
nelli, pratos como salmão marinado ao creme de raiz
forte, CrS 740 mil e filé de boi e molhos, CrS 980 mil.

Palazotto — Rua da Alfândega. 19, Centro (233-
6677/ 263-3434). De 2a a 6a, das 1 lh30 às 15h30. C.c.:
Credicard e Dinner's.

Uma trattoria clean. com antipastos em torno de
CrS 180 mil. Tem serviço de entregas com cartão de
crédito, no Centro.

Pérgula — Av. Atlântica, 1.702, Hotel Copacabana
Palace. Copacabana (255-7070) Todos os dias. café
da manhã, almoço e jantar. C.c.: todos.

A beira da piscina, a vista do mar, um ambiente
europeu, civilizadissimo: bufê completo, de segunda a
sexta. CrS 1.040; sábado, feijoada por CrS 940 mil.
Chá completo. CrS 520 mil.

Barril 1800 — Av. Vieira Souto, 110, Ipanema (287-
0085). Diariamente, a partir das 9h.

E o tipo do templo sagrado para usuários de
cartões. Aceita Dinner's, Credicard e os do sistema
Visa. As boas notícias: não há limite mínimo para
consumo e não faz diferença de preço à vista-e no
cartão. O tradicional bar à beira-mar é ideal para um
chope (CrS 30 mil) acompanhado de um provolone à
milanesa (CrS 180 mil).

Sobre as Ondas — Av. Atlântica, 3.432, Copacaba-
na (521 -1296/521 -1597). Diariamente, das 18h às 4h.

O bar que ostenta uma bela vista da praia de
Copacabana aceita todos os cartões de crédito, exceto
Sollo e Fininvest. E não estipula limite mínimo de
consumação, dispondo de um só preço para paga-
mento à vista e no cartão. Pode ser um pouco baru-
lhento nas noites agitadas da discoteca Help, que fica
ao lado, mas os garçons são bem-educados e o maitre,
bastante atencioso.

Bofetada — Rua Farme de Amoedo, 87/A, Ipanema
(227-9526). Diariamente, das 6h ao último cliente.

Até o Bofetada aceita cartão: Credicard, Dinner's
e os do sistema Visa. Boêmios de plantão podem usar
e abusar, já que a casa não faz diferença no preço do
cartão e â vista. O caldinho de feijão é uma boa
pedida (a CrS 40 mil) e, para quem tem fome, bom e
barato é o bacalhau à portuguesa com receita da
galega Dona Gracinda, a CrS 450 mil (dá e sobra
para duas pessoas).

Café Paradise — Av. Atlântica. 3.668, Copacabana
(521-1122). Diariamente, das lOh a lh.

O barzinho no primeiro andar do Hotel Miramar é
boa opção para um abastado chá das cinco. O bufê
inclui salgados, doces, tortas, sucos, chás e vários
quitutes, a CrS 300 mil (das 16h às 19h). O Paradise
aceita todos os cartões, sem exceção. E dá desconto
de 15% para pagamentos à vista, em cheque ou
dinheiro.

Free Chopp — Rua Almirante Cochrane, 49, Tijuca
(284-4607). Todos os dias, a partir das 16h.

A choperia é agitada. Está vendendo chope a CrS
34 mil e aceita os cartões do sistema Visa, o Credi-
card, o Sollo e o Dinner's, sem acréscimo. Só que,atenção, o limite mínimo para uso do cartão é de Cr$
200 mil. Boa opção é a tábua mista (queijos e frios) a
CrS 560 mil (para três pessoas).

Caribe Caribe — Rua Paul Redfern, 37, Ipanema
(239-1842 ou 274-2986). De dom. a 5a, das I2h às 3h;
6a e sáb., das 12h ás 4h.

Tem cara de restaurante, mas dá para entrar e só
bebericar. Com duas opções de cartão: a casa aceita
American Express e Sollo. E o melhor, o preço é um
só para cheque, dinheiro e cartão. Lá os drinques
calientes são atrações. O Caribe Caribe (laranja amas-
sada com hortelã, mel e vodca) sai a CrS 140 mil.
Para beliscar, uma delicia maritima: lulas fritas com
molho tártaro a CrS 230 mil.

Mostarda — Av. Epitácio Pessoa, 990, Lagoa (267-
2994/287-7629). De 2a a sáb.. das I9h às 4h; dom., das
I2h às 3h.

Sorte dos usuários do American Express: a casa só
aceita esse cartão e sem acréscimo. O bar, que surgiu
no rastro do sucesso da casa de Ipanema, tem uma
bela vista para a Lagoa. E oferece como sugestão o
drinque Cramullião. uma mistura de vodca, malibu,
suco de laranja, cointreau e morango, a CrS 190 mil.
Acompanhando, vai bem a patinha de caranguejo à
milanesa com mostarda de ervas (CrS 250 mil).

Ettore — Av. Armando Lombardi. 800 ljs. D e E,
Barra (493-5611 493-8939). Diariamente, das 12h até
lh (6a e sáb. até 2h).

O bar do Ettore não é apenas um lugar para se
aguardar vagas no restaurante. A casa oferece op-
ções, com a vantagem de aceitar o cartão American
Express, sem acréscimo. O Irish Coffee está custando
CrS 129 mil. e a tábua mista de frios. CrS 404 mil.
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Sindicato do Chopp Rua Ataulfo de Paiva, 355.
Leblon (511-0799); Rua Farme de Amoedo, 85, Ipa-
nema (247-1745/287-7745) e Av. Atlântica, 3.806,
Copacabana (267-5644). Todos os dias, das lOh até o
último cliente.

O sindicato tem uma matriz e duas sucursais para
os sedentos. Lá se aceitam todos os cartões, menos o
Fininvest. Dá para beber à vontade, sem diferença
para o preço à vista. E não há limite mínimo. O chope
custa CrS 23 mil e tem petiscos variados como frango
a passarinho (CrS 290 mil) e patinha de caraguejo
(CrS 230 mil).

Jangadeiros — Rua Teixeira de Melo. 53 C. Ipane-
ma. (267-7721 e 227-7065). Aberto de 4a a 2a. das l2h
às 2h. 3a a partir das 17h.

O tradicional bar da Praça General Osório se
rendeu à modernidade. Aceita todos os cartões de
crédito, mas dá 20% de desconto para quem paga á
vista, em cheque ou dinheiro. Boas opções etílicas são
a caipirinha de lima e o spit/ru (mistura de vodca,
água tônica e gelo), a CrS 90 mil.

Chiko's Bar —Av. Epitácio Pessoa. 1.560, Lagoa
(287-3514). Todos os dias. das 17h às 4h. 6a e sáb.. até
5h.

O Chiko"s é uma das melhores opções de bares
com música ao vivo na noite. E aceita o cartão
American Express, sem acréscimo. Não tem couvert
artístico, mas cuidado com a consumação mínima.
Está CrS 400 mil.

La Cave de Paris — Rua do Oriente, 437, Santa
Teresa (252-5534). De 3a a dom., das 18h a Ih.

Shows de música instrumental embalam os clientes
na velha mercearia de Santa Teresa. A casa aceita
todos os cartões do sistema Visa, mas só para quemconsome acima de CrS 800 mil. O couvert artístico lá
está CrS 100 mil. Para bebericar, a vodca Sunrise
custa CrS 90 mil. e os crepes acompanham bem (de
CrS 55 mil a CrS 120 mil).

Isabella Kassow

Sindicato: bons preços com cartão

18/6 a 24/6/1993

Botequim — Rua Visconde de Caravelas, 184,
Botafogo (266-0437). Diariamente, das 12h a lh.

A sócia-gerente Vânia Carvalho assegura que a
casa aceita todos os cartões. "É engraçado, porque às
vezes a gente não tem nenhum dinheiro em caixa.
Todo mundo hoje só paga com cheque e cartão, e
ficamos esperando que a inflação se reduza", comen-
ta. Pois a casa de Botafogo vive lotada. O casarão
reúne turmas de comemoração de aniversários, fami-
lias, casais e grupos de ciclistas. Vale tudo. As caipiri-
nhas de lima da pérsia (CrS 54 mil) são o combustível
do movimento. Para enganar o estômago, a porção
de bolinhos de aipim custa CrS 127 mil.

Gatão do Leblon — Rua Humberto Campos, 699,
Leblon (294-5535). Todos os dias, das 1 lh às 2h.

O lugar é agradável, não muito lotado, e dá parase beber um chope bem tirado da serpentina a CrS
25.104. O Gatão aceita os cartões Nacional, Brades-
co, American Express e Sollo, sem acréscimo. O
aperitivo que vale a pena é a picanha acebolada, a
CrS 330 mil.

Recanto do Tio João — Rua da Madeira, 169,
Praia do Cardo, Sepetiba (317-7811). Diariamente, a
partir das 9h.

O bar é a opção certa para uma esticada depois da
praia. Aceita American Express, Credicard e os car-
tões do sistema Visa, mas só para contas acima de
CrS 300 mil. Vale a pena, porque quem paga à vista
em cheque consome o mesmo preço do cartão. Só os
que pagam em dinheiro tém desconto de 20%, mas,
atenção, só na comida. Não há descontos para as
bebidas. Os frutos do mar são o carro-chefe da. casa.
A casquinha de siri custa CrS 220 mil (duas unidades)
e o peixe na telha, CrS 350 mil. E o melhor: alimenta
duas bocas.

Gypsy — Av. Afrànio de Mello Franco, 296, Leblon
(239-4448). De 4a a sáb.. a partir das 22h. CrS 150 mil
(homem) e CrS 100 mil (mulher).

A casa de Chico Recarey aceita os cartões Credi-
card. Visa, Diner's e American Express. Mas atenção:
só para consumo dentro da boate. Na bilheteria, o
ingresso tem que ser pago in cash. Aliás, nenhuma das
boates aceita cartão para compra da entrada.

Mostarda — Av. Epitácio Pessoa, 980, Lagoa (267-
2994 e 287-7629). Todos os dias. a partir da meia-noi-
te. CrS 150 mil (de dom. a 4a); CrS 250 mil (sáb.). 6a e
sáb.. há consumação mínima de CrS 200 mil nas
mesas.

Mauricios e Patrícias com seus cartões American
Express e Sollo no bolso lotam a mais badalada boate
do momento quase todas as noites.

New York New York —- Av. Ministro Ivan Lins,
80, Barra (493-0105). 6a e sáb., das 22h às 5h. 6a, CrS
150 mil (homem) e CrS 120 mil (mulher); sáb., CrS
120 mil (preço único). Consumação mínima: crS 80
mil.

A casa tem tudo a ver com a era disco. Mas a
atualidade também tem vez: aceita todos os cartões
de crédito para o consumo no bar.

Wells Fargo — Rua General Urquiza, 102, Leblon
(274-7986 e 274-7895). De 3a a dom., das 21 h às 5h30.
CrS 100 mil (ingresso) e CrS 100 mil (consumação
minima).

O lugar está sempre cheio de teenagcr. Os que têm
o cartão American Express e Sollo, aceitos na casa, se
dão bem.

Papillon — Av. Prefeito Mendes de Moraes, 222.
Hotel Intercontinental, São Conrado (322-2200). De
3a a dom., das 22h às 4h. CrS 105 mil (de 3a a 5a e
dom., com direito a um drinque) e CrS 140 mil (6J
sáb. e véspera de feriado, com direito a um drinque);

A boate do Hotel Intercontinental tem no sábado
seu dia mais animado, e aceita todos os cartões de
crédito.
Dancing Beer — Rua Bartolomeu Mitre, 112, Le-
blon (239-0198). 5a. 6a. sáb. e dom., a partir das 22h.

Tcapa

Josfe Roberto Serra .

New York New York: todos os cartões

Ingresso: CrS 100 mil (5a e dom.) e CrS 150 mil (6* e
sáb.). Consumação minima: CrS 100 mil (5" e dom.) e
CrS 150 mil (6a e sáb.).

Orquestra e dança de salão de quinta a sábado,
reggae aos domingos e cartão American Express
todos os dias.

Vogue — Rua Cupertino Durão, 173, Leblon (274-
4145). Todos os dias, das 22h às 4h. De 3a a 5a: CrS 80
mil (entrada) e CrS 120 mil (consumação minima); 6a,
sáb. e véspera de feriado: CrS 110 mil (entrada) e CrS
160 mil (consumação mínima).

Aceita os cartões Diner's, Credicard, American
Express, Nacional, Elo e Ourocard.

Savage — Av. Epitácio Pessoa, 1.484, Lagoa (521-
2645). Todos os dias, a partir das 22h. Ingresso: CrS
190 mil (homem) e CrS 95 mil (mulher). Consumação
mínima: CrS 190 mil (homem) e CrS 95 mil (mulher).

É o lugar para quem já passou a barreira dos 30
anos sacolejar ao som de flashbacks. Aceita todos os
cartões de crédito.

Farmácias

Piauí — Av. Ataulfo de Paiva, 1.283, Leblon (274-
7322). Rua Barata Ribeiro, 646, Copacabana (255-
9C62). 24 horas.

A badalada farmácia aceita todos os cartões de
crédito, mas estipula o valor mínimo para compra em
CrS 1 milhão. Em compensação, cobra o mesmo
preço à vista e no cartão. E tem outra boa noticia:
entrega a domicílio para quem compra com cartão.

Farmácia Esmeralda — Rua Conde de Bonfim,
819, Tijuca (238-4455). De 2a a 6a, das 7h às 23h, sáb.,
das 7h às 22h, e dom., das 7h ás I4h.

Paraíso. A farmácia aceita todos os cartões, sem
exceção, não estipula limite mínimo para a compra e
cobra o mesmo preço à vista.

50%
f 

DESCONTO

0 SÁBADO e DOMINGO

(

Apresentando este cupom no período de 4h
nas suites Standard. Vai até 27/06/93.

mõfêí
Shakmar J

Av. Niemeyer, 218
322-3392
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Sislcma de parcelamento — em Taxa de inscriQao CrS 7,103 ? Telefones American Ex-
duas vczes com acrescimo de milhoes (em duas parcelas de press. 011,800-5050 (discagem
18%, e em tres vezes. com mais CrS 3,551 milhoes) direta gratuita) ou 552-2243;
38<i/0 Renda minima — CrS 63,530 Bradesco: 011/235-9623; Credi-
juros 49,7% milhoes card: 292-7172; Credireal: 031/
Multa 10% Anuidade — duas parcelas de 239-3373; Diners; 220-9090 ou

CrS 2,323 milhoes 0800-11-3410 (discagem direta
i—i n;Mp. Mlllk Sistema de parcelamento — em gratuita); Nacional: 277-1277;

duas ou tres vezes, com juros de Ourocard: 291-1133; BFB; 011/
tional 44% 252-8980; Chasecard; 532-1244;
Taxa de inscriQao — CrS 1,26 Juros — 44% Sollo: 011/800-5050 ou 552-

I I 
}

milhões

Bradesco/Visa
Taxa de inscrição — CrS 1,53
milhão
Renda mensal exigida — supe-
rior a cinco salários minimos
Sistema de parcelamento da dí-
vida com a administradora —
em até quatro vezes, com acrés-
cimo de 40% ao mês
Anuidade — não tem
Juros mensais — 42%
Multa por atraso — 42%

Ourocard
Taxa de inscrição — não tem
Renda mínima — a critério do
gerente da agência do correntis-
ta, mas a base é de seis salários
mínimos
Anuidade — três parcelas de
CrS 920 mil
Sistema de parcelamento — em
duas vezes, com acréscimo de
25,9%, e em três vezes, com
mais 29,2%
Juros — 39,1%
Multa —44,8%

Credicard Mastercard
(validade só no Brasil)
Taxa de inscrição — não tem
Renda mínima — CrS 16,6 mi-
lhões
Anuidade — três parcelas de
CrS 890 mil
Sistema de parcelamento — em
duas vezes, com acréscimo de
18%, e em três vezes, com mais
38%
Juros — 49,7%
Multa — 10%

Diners Club Interna-
tional
Taxa de inscrição — CrS 1,26

Renda mínima — CrS 66,1 mi-
lhões
Semestralidade — CrS 2,15 mi-
lhões
Sistema de parcelamento — em
duas vezes, com juros de 18%. e
em três vezes, com acréscimo de
38%
Juros — 49.7%
Multa — 10%

Nacional/Visa
Taxa de inscrição — não tem
Renda mínima — CrS 20,85
milhões
Anuidade — três parcelas de
CrS 850 mil
Sistema de parcelamento —
tem que pagar no mínimo 25%
da dívida. Sobre os outros 75%
incidem juros de 47,6%
Juros — 47,6%
Multa — 11%

Chasecard/Visa
Taxa de inscrição — não tem
Renda mínima — CrS 62,55
milhões
Anuidade — três parcelas de
CrS 1,99 milhões
Sistema de parcelamento — pa-
gamento mínimo de 25% da
dívida
Juros — 47%
Multa — 11%

American Express
Taxa de inscrição — CrS 7,103
milhões (em duas parcelas de
CrS 3,551 milhões)
Renda mínima — CrS 63,530
milhões
Anuidade — duas parcelas de
CrS 2,323 milhões
Sistema de parcelamento —- em
duas ou três vezes, com juros de
44%
Juros — 44%
Multa — 10%

n Soiio
Taxa de inscrição — não tem
Renda mínima — CrS 16,5 mi-
lhões
Anuidade — três parcelas de
CrS 784 mil
Sistema de parcelamento — pa-
gamento mínimo de 25% da
dívida
Juros — 48%
Multa — 10%

Personalité BFB/Visa
Taxa de inscrição — não tem
Renda mínima — USS 2 mil
Anuidade — CrS 2,25 milhões à
vista ou três parcelas de CrS
953 mil
Sistema de parcelamento — pa-
gamento mínimo de 20% da
dívida
Juros — 48.7%
Multa — não tem

Credireal/Visa
Taxa de inscrição — não tem
Renda mínima — cinco salários
mínimos
Anuidade — três parcelas de
CrS 800 mil
Sistema de parcelamento —
não tem
Juros — 48%
Multa — 10%

Telefones — American Ex-
press; 011/800-5050 (discagem
direta gratuita) ou 552-2243;
Bradesco: 011/235-9623; Credi-
card: 292-7172; Credireal: 031/
239-3373; Diners; 220-9090 ou
0800-11-3410 (discagem direta
gratuita); Nacional: 277-1277;
Ourocard: 291-1133; BFB: 011/
252-8980; Chasecard: 532-1244;
Sollo: 011/800-5050 ou 552-
2243- ^
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CAPA

Sérgio Públio

Motéis

Av. Brasil, 19.000, Jardim AméricaChampion
(371-2120).

Um dos mais sofisticados motéis da cidade aceita
cartões de crédito, menos Sollo e Finivest. Por um
período de seis horas, a Suite Champion custa CrS 6,5
milhões, de sexta a domingo. Nos mesmos dias. a
Suite Presidencial (6 ou 12 horas) sai por CrS 2,4
milhões e CrS 3,5 milhões.

Le Baron — Rodovia Amaral Peixoto, Km 5, Niterói
(719-5611).

A 10 minutos da saída da ponte Rio-Niterói, o Le
Baron é um dos mais bonitos motéis do Rio. E aceita
todos os cartões de crédito, menos o Sollo. Suites
simples, com piscina, sauna e frigobar, custam CrS
1,2 milhão. As mais sofisticadas, com decoração
clean de muito bom gosto, com 400 m2, têm muitos
atrativos: piscina térmica e outra com cascata e chuva
artificial, saunas seca e a vapor, hidromassagem,
pista de dança, teto móvel, e custam CrS 2,5 milhões.
As suites especiais, menos luxuosas, saem a CrS 2,3
milhões.

Maxim — Av. Nuta James, 577, Barra da Tijuca
(494-2323).

De sexta a domingo, o período de seis horas, nos
apartamentos, sai por CrS 990 mil; nas suites comuns,
por CrS 1.5 milhão; e nas suites presidenciais, por
preços entre CrS 3.050.000 e CrS 3.550.000. O Maxim
aceita todos os cartões de crédito.

Mayflower — Estrada da Barra da Tijuca, 281.
Barra da Tijuca (494-2202).

O motel aceita todos os cartões de crédito, e os
preços são acessíveis: apartamentos simples (com fri-
gobar. TV. telefone, vídeo e som) custam CrS 430 mil.
A suite simples tem tudo isso mais hidromassagem e
custa CrS 620 mil. A intermediária (com sauna a
vapor) custa CrS 870 mil. A mais luxuosa é a presi-
dencial: tem pista de dança, sauna seca e a vapor e
hidromassagem. por CrS 970 mil.

Concorde — Rodovia Washington Luís, Km 4.5.
Duque de Caxias (771-1092).

O motel aceita todos os cartões. Por um período
de 12 horas, paga-se CrS 480 mil pela suite comum;
CrS 780 mil pela suite com sauna; CrS 1.1 milhão pela
especial; CrS 1,2 milhão pela executiva (com sauna e
piscina) e CrS 1,5 milhão pela duplex, com sauna,
hidromassagem e piscina.

Snob — Av. Henrique Valadares, 150, Centro (231-
1818). Diárias de seis horas, de 2a a sábado, e de 12
horas aos domingos, com pernoite a partir das 21 h.

O motel aceita todos os cartões de crédito para
qualquer das 42 suites — bem aparelhadas e decora-
das com bom gosto. Há quartos para todos os tipos
de casais. O destaque é o Executive, com duas camas
de casal, hidromassagem. pista de dança, bar. dois
telefones, toca-fitas. FM com todos os canais e TV.
Os mesmos equipamentos podem ser encontrados em
seis suites menores, da linha Especial. As outras
suites não têm garagem (pode-se usar o estaciona-
mento do motel): oito suites Snob. 11 Sportive, com
hidromassagem dupla e 16 Standard (sem sauna se-
ca).
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Freeway — Av. das Américas, 2.000, Barra (439--
2000). De 2a a sáb.. das 8h30 às 22h.

Aceita todos os cartões de crédito, menos o Fama
e o Fininvest, com o mesmo preço de pagamento à
vista, em qualquer horário de compra.

Sendas — Rua Adalberto Ferreira, 18, Leblon (274-
2295). Todos os dias, 24h. Dom., até às 20h, reabrin-
do na 2a. às 7h.

A loja 24h das Sendas, localizada ao lado da
churrascaria Plataforma, está há menos de um mês
aceitando cartão de crédito de madrugada. Resulta-
do: filas, engarrafamento nos corredores, dois andares

18/6 a 24/6/1993

Sendas: cartões de meia-noite às 6h

de estacionamentos superlotados e fila dupla de auto-
móveis na rua. Um sucesso. Até a tradicional parada
para limpeza, das 3h às 5h, teve que ser reavaliada:
durante este período, ninguém entra, mas quem já
está fazendo compras pode continuar na loja. São
aceitos os cartões Díners, Credicard e Sendscard
(cartão de compras concedido aos filiados do sistema
Visa), da meia-noite às seis da manhã.

Zona Sul — Dias Ferreira, 290, Ljs A e B, Leblon
(294-5993) e Rua Visconde de Pirajá, 25, Ipanema.
De 2a a sáb.. até as 3h. Fecha por duas horas e reabre
às 5h. Dom., das 7h às 18h, reabrindo na 2a, às 14h.
? As duas lojas 24h da rede Zona Sul lançaram, há
dois meses, o pagamento com cartão de crédito na
madrugada. O programa faz mais sucesso do que
show de rock. O esquema atende aos compradores
notívagos que, munidos de seu Díners ou Credicard,
compram no cartão com preço igual ao de pagamen-
tos à vista. A promoção vai de meia-noite às 3h e das
5h às 6h. Entre os dois horários, as lojas fecham para
limpeza.

jSI.

1)0 ideal é fazer a compra nos últimos
cinco dias antes do vencimento da fa-
tura. Por exemplo: quem compra no
dia 30 e tem vencimento no dia 10
corre o risco de ter sua compra fatura-
da no próprio dia 10. Em torno de três
dias antes é o ideal.

2) Ao se filiar a um cartão de crédito
deve-se levar em conta a taxa de juros
para eventuais atrasos ou parcelamen-
tos no pagamento; e a taxa de anuida-
de, porque tem gente que paga o car-
tão e não usa.

3) Verifique bem os preços dos super-
mercados que aceitam cartão para ver
se não são maiores do que os da con-
corrência. E nos que operam com car-
tão de crédito próprio as taxas estão
em torno de 42% ao mês. Um exem-

pio: uma compra de CrS 3 milhões

passa para CrS 4,26 milhões.

4) As melhores opções para o cartão de
crédito são o pagamento de contas em
restaurantes e boates, já que a grande
maioria não pratica dois preços.
5) Se a loja estabelece o mesmo preço
com cartão e à vista, cuidado. Ela já
deve ter embutido no preço o acrésci-
mo da inflação. Pode-se tentar cheque

pré-datado ou um desconto à vista. Só
aceite desconto acima de 23%. Abaixo
disto é melhor deixar o dinheiro na

poupança.

? Dicas dadas por José Dutra Vieira
Sobrinho, economista, professor de mate-
mática financeira e consultor de empresas.

Ainda não decidiu? Então aproveite pra conhecer o Comemorando, o primeiro
buffet infantil da cidade. Além de tobogã, piscina de bolas e animadoras treinadas, o Comemorando

dispõe de toda estrutura pra realizar uma festa inesquecível em até 3 vezes iguais.

Traga seu filho pra nos visitar. Vocês vão descobrir muitos outros motivos pra comemorar.

COMEMORANDO. A FESTA DIVERTIDA QUE VOCÊ PAGA BRINCANDO.

S> BUFFET INFANTIL(
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Rua São Miguel, 733 - Tijuca - Tel.: 278-4805 (pertinho da subida do Alto)
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Essocard: postos e lojas de convenienciaEssocard: postos e lojas de conveniência

Posto Freeway — Av. das Américas, 2.100, Barra
(439-2000). Todos os dias, 24h.

O posto aceita os cartões Credicard, Diners, Ame-
rican Express e Sollo, com um minimo de CrS 200 mil
em dinheiro ou cheque.

Texline — Rua Constância Barbosa. 27. Méier (249-
6344). Todos os dias. 24h.

O posto da rede Texaco aceita os cartões Ameri-
can Express e Sollo. sem minimo no abastecimento.

Esso — Vários endereços.
A rede de postos possui o Essocard, cartão de

compras oferecido gratuitamente aos filiados ao Cre-
dicard, sem taxa anual. O sistema dá a vantagem de o
cliente abastecer sem desembolsar dinheiro na hora.
Mas, atenção: há juros diários, que somam 43% ao
mês (valor de junho). A maioria dos postos Esso está
autorizada a receber o Essocard. Alguns endereços
são: Stop & Shop (Av. Borges de Medeiros. 1.111,
Lagoa. A loja de conveniência — telefone 259-9440
— que funciona junto ao posto também aceita o
Essocard); Posto Nova Ipanema (Av. das Américas,
4.399, Barra), Posto Marina (Av. Armando Lombar-
di, 370, Barra) e Posto Satamini (Rua Dr. Satamini,
123, Tijuca). A solicitação para o Essocard (que é
aceito também em São Paulo, Belo Horizonte e Bra-
sília) pode ser conseguida pelos filiados ao Credicard
em qualquer posto Esso.

Shell — Vários endereços.
Nenhum posto da rede trabalha com cartão de

crédito. Mas existe o cartão Auto-caixa. um sistema
que utiliza o cartão de 12 bancos. O débito é imedia-
to, mas há a vantagem de não precisar desembolsar
dinheiro ou cheque na hora de abastecer. Os bancos
que têm convênio são: Bamerindus, Caixa Economi-
ca do Rio Grande do Sul, Citybank, Bemge, Nacio-
nal, Unibanco, Real, Sudameris, Banespa, Meridio-
nal. Banestado e Econômico. Alguns postos da rede
Shell estão com uma promoção: os débitos só são
realizados nos dias 10, 20 e 30 do mês. Ou seja: quem
abastecer nos primeiros dias, antes das datas de
débito, pode ganhar até 10 dias no pagamento. Os
postos com promoção são: Posto Guadiana (Av. Ma-
racanã. 779, Tijuca); Posto Lavareda (Av. Maracanã,
834, Tijuca); Posto Record (Av. Bartolomeu Mitre):
Posto Canário (Av. das Américas); Posto Xebrasca
(Av. Sernambetiba, 5.210).

Delicias do mundo — Rua Santa Clara. 99-A.
Copacabana (257-7986). De 2a a sáb., das 9h ás
I9h30. Entrega a domicílio. Atende por telefone.
? Está entre as que possuem a maior variedade de
produtos importados dá cidade. E aceita todos os
cartões de crédito, para compras a partir de CrS 800
mil. Lata de biscoitos dinamarqueses a CrS 400 mil.

Superdelli — Av. Bartolomeu Mitre. 705, Leblon
(274-3329). 2a, das I4h às 22h; De 3a a sáb., das 9h às
22h; dom., das lOh às 20h.

Desde dezembro, a maior delicatessen da cidade
aceita o cartão American Express. Com 1.100 m2, a
Superdelli tem cerca de seis mil produtos.

Deli 4 — Rua Garcia D'Avila, 145, Ipanema (287-
5996). De 2a a 6a, das 9h30 às 22h; sáb.. dom. e
feriados, das lOh às 20h.

A loja, que aceita todos os cartões sem acréscimo,
está mais para bistrô do que para deli: saladas (a CrS
160 mil a porção), sanduíches no pão árabe (CrS 160
mil), massas italianas da marca Spaghetti Pasta Chef,
com vários molhos (CrS 270 mil em média), tortas de
frutas (na faixa de CrS 110 mil). Entrega a domicílio
em Ipanema.

Lidador — Rua da Assembléia, 63/65, Centro (221-
4471). 2a. 3a e 4a. das 8h às I9h30; 5a e 6a. das 8h às
20h; sáb., das 8h às 17h.

A mais tradicional deli da cidade, a importadora
Lidador, trabalha com todos os cartões de crédito,
sem acréscimo e sem limite minimo de compra. Com
67 anos de tradição, a Lidador tem uma bela varieda-
de de bebidas importadas, e mais cerca de seis mil
produtos.

Yes Brazil — BarraShopping. Av. das Américas,
4.666, loja 106, parte 31 (325-0300). De 2a a sáb., das
lOh ás 22h.

? Está começando a aceitar cartões de crédito paracompras, mantendo o preço à vista. É um regime de
experiência que a loja só levará adiante se as vendas
crescerem. É bom aproveitar: tem calça jeans a CrS 3
milhões, camisetas a CrS 1,4 milhão e jaquetas jeans a
CrS 4,2 milhões.

Os internacionais

Se você é daqueles privilegiados cu-
jos programas não se restringem às
fronteiras tupiniquins, alguns cartões
oferecem vantagens sob medida para
os seus desejos. Se o seu caso é um
musical da Broadway, um legítimo
Shakespeare em Londres, uma ópera
no Scala de Milão ou uma emocionan-
te final de basquete da NBA, não pre-
cisa nem se mexer. Com seu cartão
internacional é possível reservar in-

gressos para estes e muitos outros lo-
cais, a qualquer hora, e pagar só no
vencimento do cartão.

De posse de um American Express
Gold Card (renda mínima mensal de
pouco mais de CrS 111 milhões e anui-
dade de CrS 6,836 milhões), você tem
todas essas maravilhas ao alcance li-
gando para fazer reservas pelo telefone
(discagem direta gratuita) 0800-78-
1010. Já os possuidores do World Card
Bradesco Gold (renda mensal equiva-
lente a US$ 2.500 mil) por enquanto só
têm acesso a reservas para shows em
Nova Iorque, através do telefone 011/
227-1233, do World Service.

Fiorucci — Rua Joana Angélica, 108, Ipanema (521-
7878). De 2a a 6a, das 9h às I9h30, e sáb., das 9h às
13h. Shopping da Gávea, Rua Marquês de São Vi-
cente, 52, loja 105 (239-1690). De 2a a sáb., das lOh às
22h.

A loja aceita todos os cartões de crédito, sem
acréscimo. Mas. atenção, volta e meia lá se oferecem
promoções para mercadorias compradas à vista, em
cheque ou dinheiro. É bom estar atento porque as
promoções variam a cada dia. Alguns preços: camise-
ta de malha básica a CrS 890 mil, calça jeans básica a
CrS 2,9 milhões e lenços entre CrS 340 mil e 470 mil.

Bumbum — Shopping Center Rio-Sul, Rua Lauro
Muller, 116. loja B9. 2o piso (295-6795). De 2a a sáb..
das lOh às 22h.

A loja especializada em biquínis aceita cartões de
crédito sem acréscimo, exceto Sollo e Fininvest. Can-
gas. viseiras. maios, tem de tudo para um dia na
praia. Os biquínis variam de Cr$ 790 mil a CrS 1.2
milhão.

Bee — Rio-Sul. loja Cl2. 3o piso. De 2a a sáb., das
lOh às 22h.

Cartões de crédito são bem-vindos. À vista ou no
cartão, o preço é o mesmo para se comprar, por
exemplo, camisetas que vão de CrS 680 mil a 950 mil.
óculos a CrS 1.03 milhão e vestido estilo jardineira a
CrS 1,97 milhão.

Raquel — Rua Figueredo Magalhães. 286, Copaca-
bana (235-6479). De 2a a 6a. das 9h às I9h, e sáb., das
9h ás 12h30.

O templo dos presentes para noivos e recém-casa-
dos aceita todos os cartões, á exceção do Sollo. Uma
boa opção é o aparelho de jantar superluxo com 42
peças a CrS 21 milhões.

Newsplan — Rua Visconde de Pirajá. 580, Ipanema.
De 2a a sáb., das 9h às 19h.

A loja tem preços acessíveis e ainda aceita cartões
cobrando o mesmo preço à vista. Calças jeans custam
CrS 990 mil, jaquetas jeans com manga de moleton
saem por CrS 1.95 milhão.

Elle et Lui — Rio-Sul. 3o piso (275-7442). De 2a a
sáb.. das lOh às 22h.

Calças, camisetas, meias, tudo lá tem o mesmo
preço se o pagamento for efetuado à vista (cheque ou

dinheiro), no cartão de crédito ou em três vezes (sem
juros).

O Boticário — Rua Visconde de Pirajá. 540, loja E.
Ipanema (294-5147).

A rede de lojas perfumadas vende sabonetes,
xampus, fragrâncias e outros produtos de beleza,
cobrando o mesmo preço para cartão e à vista.

Corpo e Alma — BarraShopping (325-4184). De 2a a
sáb.. das lOh às 22h.

As requintadas roupas da Corpo e Alma podem
ser compradas à vista ou no cartão com o mesmo
preço. Camisetas a partir de CrS 580 mil e vestidos
entre CrS 2.9 milhões e CrS 3,5 milhões.

Baiki Badai — Rio-Sul, Io e 2o pisos (541-5295). De
2a a sáb., das lOh às 22h.

Lá é o ponto de encontro dos adoradores da moda
Bali. Surfistas e consumistas em geral têm acesso a
camisas, shorts. calças, todas as roupas importadas
de Bali, pagando o mesmo preço à vista ou no
cartão.

Smash — Rio-Sul, loja C07 (541-0495). BarraShop-
ping (325-8037). De 2a a sáb., das lOh às 22h. Viscon-
de de Pirajá. 550 (239-0047). De 2a a 6a. das lOh às
19h. e sáb.. das lOh às 14h. No BarraShopping.
também dom., das 14h às 20h.

A loja aceita todos os cartões de crédito e pratica
preços iguais até para pagamentos em três vezes.
Blusa de malha de gola roulê por CrS 890 mil.

L'Âcqua de Fiori — Rio-Sul. loja 301 (542-0944).
De 2a a sáb.. das lOh às 22h.

Aceita todos os cartões, menos o Presta-Rio Sul.
sem acréscimo. Sabonetes glicerinados (90g) por CrS
117 mil.
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Cavaquinhas, rãs, omeletes e morangos

DANUSIA BARBARA

Vários 
festivais agitam o pa-

norama gastronômico da
temporada. De cavaquinhas a
rãs, de omeletes especiais a deli-
cias feitas à base de morango.
No Grottamare, Paolo Neroni
dá suas versões deste crustáceo
feioso de se ver mas gostoso de
comer: cavaquinha na brasa
com arroz de açafrão, refogada
com espaguete ou cozida com
salada de batata — qualquer
opção custa Cr$ 990 mil.

No Le Petit Lieu, a pedida
são rãs. De sabor semelhante ao
da galinha e com uma textura
que lembra peixe, a rã é um
alimento recomendado por mé-
dicos e nutricionistas: tem eleva-
do teor de proteínas e sais mine-
rais, pouca caloria, baixo teor
de gordura e é de fácil digestão.
De entrada, há de coxinhas de
rã empanadas a bisque de rã ao
vinho branco e ervas aromáticas
(Cr$ 250 mil). Como pratos
principais, rãs cozidas no molho
tropical e servidas com arroz de
abacaxi: coxinhas de rãs desfia-
das, flambadas no vinho e servi-
das no molho cremoso com er-
vas aromáticas e arroz de nozes;
coxinhas desossadas ao molho
de curry e chutney acompanha-
das de arroz de maçã (Cr$ 490
mil). Qualquer pedido inclui a
oferta de uma taça de vinho
Lejon, branco ou tinto, por pes-
soa, como brinde.

Para uma refeição leve, sabo-
rosa e que alimenta, a Chaika
está em plena quinzena de omele-
tes na hora do almoço, das lOh
às 15h: de queijo, queijo e pre-
sunto, champignon, atum, fran-

go desfiado, presunto, palmito,
camarão, frango desfiado com
batata palha, espinafre, couve-

Ismar Ingber
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(entre Voluntários da Pátria e S. Clemente)

Ris do Le Petit Lieu: poucas calorias, baixo tsor da gordura a, da brinda, uma taça da vinho

Isabela Kassow
flor, brocolis, ervas finas, passas,
berinjela, queijo roquefort ou
boursin. São feitas numa máqui-
na especial, em três segundos. De
Cr$ 90 mil a Cr$ 190 mil.

Na hora da sobremesa, mo-
rangos: o Amor aos Pedaços ofe-
rece 14 produtos diferentes, entre
tortas, bolos, pavês, musses e sor-
vetes à base de morango. A fruta
recebe um tratamento especial
anticólera antes de ser usada e a
vedete é o morango encapado de
chocolate preto ou branco.

Le Petit Lieu — Estrada da Barra da
Tijuca, 1.631, loja 210, em frente ao Ita-
nhangá Golf Clube, Barra (493-7798). Al-
moço, 6a, das 12h às 15h; sáb. e dom., das
12h às I7h; jantar, 3a a dom., das 19h às
24h. C.c.: A. $$$

Grottamare — Rua Gomes Carneiro,
132, Ipanema (287-2596/
227-3186). 2a a 6a, das !9hà
Ih; sáb. e dom., das 12h à
Ih. Manobreiro. C.c.: A. C,
D. SSS

Clutikii — Rua Visconde
de Pirajá. 321, Ipanema
(267-383X). Todos os dias,
das 9h á lh. C.c.: nenhum.
Tíquetes. S

Amor aos pedaços —
Praça da Alimentação, ni-
vel Lagoa, BarraShop-
ping (325-5684). Todos os
dias. das lOh às 23h. C.c.:

Festival da cavaquinhas do Qrottamaro: fsias, mas deliciosas
Josemar Ferrari

Ac. C. Crédito

Estac. Fácil
246-2579

^ " '•" JWSl 
V

nenhum. S Os garçons da Chaika: omelates prontas em segundos
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FACILITE SUA VIDA

Usar congelados é um PROGRAMA DE VIDA, no princípio exige um período de adaptação. Por fim, a descoberta
de que lhe sobra tempo para atividades de lazer. No final das contas muito conforto e liberdade.

J 

^

ENTRADAS:

iA,
I

Al. Creme de legumes (individual) CrS 80.000.00
A2. Creme de ervilha (individual) CrS 80.000.00
A3. Creme de cebola (individual) CrS 80.000.00
A4. Salada de grão de bico (2 pessoas) CrS 114.000.00

A5. Salada de feijão fradinho (2 pessoas) CrS 107.000.00
A6. Salada de salpicào com presumo (2 pessoas) CrS 122.000,00

CARNES: (2 pessoas)
BI. Carne assada com molho madeira CrS 291.000.00
B2. Strogonoff CrS 266.000.00
B3. Escalopinho ao vinho CrS 318.
B4. Almôndegas ao sugo CrS 260.000.00
B5. Roast-beef com mostarda e ervas CrS 326.000.00
B6. Lingua ao íunghi CrS 254,000.00
B7. Beef role com bacon CrS 266.000.00
BS. Escalopinho suiço CrS 312.000.00

[F 
RpU I?

Vjj

p

FRANGOS: (2 pessoas)
Cl. Filei ao poivre \ert CrS 253
C2. Cassoulet de frango CrS 234.000.00
C3. Filet de coxa gratinada ao molho laranja CrS 250.000.00

C4. Strogonoff CrS 253.000.00
C5. Peito role com presunto e passas CrS 256.000.00
C6. Medalhão de frango c bacon CrS 252.000.00
C7. Filet com catupiry CrS 266.000.00
CS. Peito de franco com abacaxi CrS 265

COZINHA CHINESA: (2 pessoas)
Fl. Carne desfiada com nira CrS 283.000.00
F2. Carne desfiada com cebola CrS 265.000.00
F3. Carne desfiada com champignon e bambú CrS 305.000.00
F4. Frango xadrez com curry CrS 250.000.00
F5. Frango xadrez com legumes e castanha CrS 245.000.00
F6. Frango xadrez com champignon e bambú CrS 276.000.00

COZINHA BRASILEIRA: i; pessoas)
NI. Carne seca com abóbora CrS 217.000.00
N2. Feijoada CrS 241.000.00
N3. Arroz de carreteiro CrS 137.000.00
N4. Dobradinha com feijão branco CrS 204.000.00
N5. Guisado de carne com legumes CrS 226.000.00
N6. Beef de panela CrS 266.000.00

000.00

PEIXES: (2 pessoas)
Dl. Filei de linguado ao molho de ervas CrS 339.000
D2. Filet de linguado ao molho de camarão CrS 365.
D3. Torta de batata com bacalhau CrS 339
D4. Bobo de camarão CrS 375.000.00
D5. Lulas a moda da casa CrS 270.000.00
D6. Muqueca de peixe c camarão CrS 287.000,00
D7. Camarão com catupiry a moda da casa CrS 383.000.00
D8' 7 ruta com molho de alcaparras CrS 339.000,00

COZINHA ITALIANA: (2 pessoas)
Fl Cmocchi ao sugo CrS 179.000.00
1:2. Lasagne di presunto e queijo CrS 210.000.00
1.3. Lasagne di carne CrS 210.000,00
E4. Lasagne di frango CrS 210.000.00
E.\ Canellonedi ricota e espinafre CrS
E6. Fettuccine aos três queijos CrS 205.000.00
E7 Fettuccine verde a bolognesa CrS '83.000.00
ES. Rondeli de presunto e queijo CrS I 

"S.000.00

E^. Fettuccine ã Parisiense CrS 191.000.00
F10. Panqueca de carne CrS 179.000.00

COZINHA ÁRABE: (2 pessoas)
H1. Quibe de bandeja CrS 235.000.00
H2. Charutinhos de repolho CrS 153.0
H3. Humrnus BI Tahine CrS 158.000.00
H4. Pimentão recheado CrS 127.000.00

180.000.00 """—

100.00

EMPADÕES E CREPES: (2 pessoas)
Gl. Crepe de frango com catupiry CrS 148.000.00
G2. Crepe de queijo temperado CrS 148.000.00
G3. Crepe de espinafre CrS 127.000.00
G4. Crepe de camarão com catupiry CrS 170.C
G5. Empadão de cebola CrS 148.000.00
G6. Empadão de frango CrS 162.000.00
Gl. Empadão de queijo CrS 162.000.00
G8. Empadão de camarão CrS 270.000.00
G9. Souflê de milho CrS 158.000.00
G10. Souflè de queijo CrS 162.000.00
G11. Torta de batata com carne CrS 161.000.00
G12. Torta de batata com frango CrS 161 .C
G13. Souflè de bacalhau CrS 247.000.00
G14. Souflê de legumes CrS 158.000,00

PACOTE SEMANAL ECONÔMICO
PARA 2 PESSOAS

Escolha 7 pratos principais, sendo: 4 Entre
Carnes. Frangos. Cozinha chinesa ou

Cozinha brasileira; I Peixe; 1 Crepe ou
Empadão; 1 Cozinha italiana: e mais 7 pratosentre Acompanhamentos. Sobremesas. Pizzas

e Sanduíches e paguesomente CrS 2.182.000,00
* Em todas as compras você receberá um "CHEQUE
DESCONTO" para abater de seu próximo pedido.

Examine o verso da sobrecapa de suas embalagens,algumas terão uma etiqueta premiada que lhe dará odireito a mais um prato grátis no seu próximo pedido.

i

ACOMPANHAMENTOS: (2 pessoas)
Jl. Arroz simples CrS 61.000,00
J2. Arroz de brócolis CrS 71.000.00
J3. Arroz a grega CrS 88.000.00
J4. Arroz a piamonteza CrS 104.000.00
J5. Abobrinha refogada CrS 57:000.00
J6. Feijão preto CrS 71.000.00
J7. Feijão manteiga CrS 75.000.00
J8. Batata palha CrS 68.000.00
J9. Batata souté CrS 68.000.00
J10. Purê de batatas CrS 68.000.00
J11. Panaché de legumes CrS 76.000.00

J12. Quibe be de abóbora CrS 68.000,00
J13. Couve flor gratinada CrS 85.000.00
J14. Cenoura ao creme CrS 78.000.00
J15. Farofa a moda da casa CrS 57.000.00
J16. Beringela nappolitana CrS 78.000.00
J17. Vagem na manteiga CrS 76.000.00

' Jl8. Lentilha CrS 76.000.00
J19. Couve mineira CrS 66.000.00
J20. Quiabo refogado CrS 62.000.00
J21. Repolho refogado CrS 66.000.00

SANDUÍCHES NATURAIS:
RI. Salaminhoc ricota CrS62.000.00
R2. Lombinho c abacaxi CrS 62.000.00
R3. Queijo especial CrS 62.000.00
R4. Ricota c cenoura CrS 62.000.00
R5. Frango defumado CrS 62.000.00
R6. Peito de peru c passas CrS 62.000.00

SOBREMESAS: (individual)
Kl. Mousse de Chocolate CrS 45.000.00
K2. Mousse de maracujá CrS 45.000.00
K3. Torta de maçã CrS 75.000.00
K4. Torta de limão CrS 75.000.00
K5. Torta de chocolate CrS 80.000.00
K6. Torta de coco queimado CrS 80.000.00

PIZZAS: (brotinho)
Pl.Muzzarela CrS65.000.00
P2. Presunto CrS 65.000.00
P3. Calabreza CrS 65.000.00

SALGADINHOS: (20 unidades)
Ul. Rissoli de camarão CrS 104.000.00
U2. Cozinha de galinha CrS 104.000.00
U3. Mini quibe CrS 104.000.00 (
U4. Bolinha de queijo CrS 104.000.00
U5. Croquete de carne CrS 104.000,00
U6. Croquete de milho CrS 104.000.00
VI. Bolinho de bacalhau CrS 13

ENTREGA À DOMICÍLIO

511 7551 511 5167 Tvtré^ãmÕs
Horário ieiteafento: vitErW

? a 6* de 9:00 às 19:00 *Sáb. das 9:00 às 12:00 PFTRÓPOUS
Horário fccatreps

2* a 6* de 8:00 às 21:00 * Sàb. de 9:00 às 14:00
PEDIDO MlNIMO 6 PRATOS PRINCIPAIS

[freeze]



f RESTAURANTES

Programa não se responsabiliza por alterações de
última hora por parte dos restaurantes.
Faixas de preços por pessoa (com sobremesa, mas sem
bebida):

 até CrS 250.000
$$  entre CrS 250.000 e CrS 500.000
S$$ entre CrS 500.000 e CrS 800.000
S$$$  entre CrS 800.000 e CrS 1,1 milhão
$$$$$ acima de CrS 1,1 milhão
Cart6e> d* crédito (C.c.):
A — Sistema Amex (American Express)
M — Sistema Mastercard (Credicard e Dinners)
S — Sistema Sollo
V — Sistema Visa (Ourocard, Chasecard, Credireal,

BFB Personnalité, Nacional e Bradesco)

NOVIDADE

Salão Convés — Av. Atlântica, 3.668, 3o andar,
Hotel Miramar Palace, Copacabana (521-1122). To-
dos os dias. das 16h às 19h. Manobreiro. C.c.: todos.

Num bonito bufê com folheados, quiche lorraine,
biscoitinhos doces e salgados, pãezinhos, tortas, ge-
léias, mel, manteiga, waffles e musses, a possibilidade
de saborear um chá completo (chás, café e chocolate)
ao som de piano. Coordenado por Eliane Sadicoff,
por CrS 300 mil.

Tonino — Rua José Bento Ribeiro Dantas, 712,
Pousada Casas Brancas, Morro do Humaitá, Búzios
(0246/23-1458). Todos os dias, das 12h até o último
freguês. C.c.: A e V.

Uma bela vista, comidas italianas e o sommelier
Tony Daso recebendo no salão de 15 mesas: espague-
te com funghi, funghi e mussarela de búfala gratina-
dos. caldeirada de frutos do mar e molho de tomate,
peixe com ervas frescas, filé mignon ao vinho tinto e
ervas, fantasia de frutas afrodisiacas. $$$

Voilá — Rua Paul Redfern, 33, Ipanema (294-3993/
511-3615). Todos os dias. das 12h até o último fre-
guês. Manobreiro. C.c.: nenhum.

É um sucesso: ambiente bonito, gente famosa,
comidas honestas, preços razoáveis. Estréia agora a
feijoada completa em panelas de pedra sabão, por
CrS 280 mil, aos sábados.

Alcaparra — Praia do Flamengo, 150, Flamengo
(225-3937/ 205-2236). Todos os dias, das 12h até o
último freguês. Manobreiro. C.c.: nenhum.

"Parece até o Antonio's do Flamengo", diz o
jornalista Carlos Leonam, freqüentador assiduo da
casa, que está com novidades como galinha caipira
assada com molho de gergelim, maxixe e bolinho de
aipim; pappardele com ragu de pato; espetada de lula
á Cascais com lingüini; tagliata de filé com funghi,
tutano e batatas. Sábado, feijoada por CrS 400 mil.

Aquarela — Rua das Palmeiras, 66, Botafogo (226-
8844/ 266-4438). 2a a 6", das I2h às 15h e das 19h às
24h; sáb., das I9h à lh. Manobreiro. C.c.: nenhum.

Luiz Carlos Ritter escolheu para seu menu novi-
dade da próxima semana risoto de maçãs e caril;
peixe assado ao forno com ervas e purê de batata
baroa. Preço fixo de CrS 800 mil.

PROMOÇÃO

Café de Ia Paix — Av. Atlântica, 1.020, térreo,
Hotel Méridien (275-9922). Todos os dias, café da
manhã, almoço e jantar. Manobreiro. C.c.: todos.
Tiquetes Restaurante e Brazilian Food.

? Está aceitando tiquetes-refeiçâo e este mês dá
desconto de 20% sobre o total da fatura aos que a
pagarem usando tiquetes Brazilian Food. No almoço
de 2a a 6a, um bufê com saladas, queijos, terrines e
frios, pratos quentes (inclusive assados de carne e
peixe) e sobremesas. O bufê completo está por CrS

490 mil, mas é possível comer só do bufê de frios (CrS
270 mil), só pratos quentes (CrS 385 mil) ou só
sobremesas (CrS 250 mil).

Luisa Salads — Av. Sernambetiba, 1.976, Barra
(493-5135). 3o a dom., das 12h à lh. C.c.: nenhum.
? Luisa Jane Guerra tem sopas para aquecer nestes
dias mais frios (canja, couve-flor, abóbora, de cebola,
caldo verde, legumes), além do bufê completissimo,
de saladas e quatro pratos quentes. De novidades,
aspic e musses diet. Nesta sexta, há tutu de feijão,
almôndegas, massa com creme de queijo gratinado,
bobó de camarão. Sábado, destaque no chili com
carne; domingo, feijoada. Promoção: à noite, casal

paga um bufê e meio; domingo, duas pessoas pagam
metade do bufê depois das 19h. $$
Palhota — Av. Sernambetiba, 1.996, Barra da Tijuca
(493-0375). Todos os dias, das 12h até o último
freguês. C.c.: nenhum.
? Mantém seu almoço executivo de 2a a 6a, ao preço
fixo de CrS 140 mil. 2a, carne seca à mineira ou
pescadinha frita à portuguesa; 3a, ossobuco ao mar-
sala ou frango à cocota; 4a, mocotó com grão de bico
e batatas ou costeleta de porco à brasileira; 5a, cas-
soulet à eslava ou língua ao molho madeira; 6a,
rabada com agrião e batatas ou rosbife com feijão
branco.
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Truta do Tankamana: embaixo dos pés

! Vale da Boa
| Esperança

BR-040 Rio de Janeiro

Bem próximo das

fadas e duendes

Muito 
verde, montanhas, rios e ca-

choeiras de água cristalina. O lugar
— o Vale do Cuiabá, em Itaipava — é
bonito, há muita tranqüilidade e o pe-
queno trecho da estrada de terra (cerca
de quatro quilômetros) de repente chega
a um ponto mágico. Quem acredita em
duendes, gnomos e fadas tem certeza de
que eles habitam por ali. O Tankamana
abriu há pouco tempo, num misto de
pousada e restaurante, num lugar onde
funcionava uma colônia de férias infan-
til. Ele se debruça sobre as águas e o
janelão de vidro no piso permite ver as
trutas nadando sob seus pés. Com auxí-
lio de um funil, pode-se jogar comida e
ver os peixes vindo aos montes, de todos
os lados, em busca da ração. Aí, é pes-
car, escolher como quer que eles sejam
preparados e saborear.

Especializado em trutas preparadas
pelo casal Dayse e Dario Capua (donos

da delicatessen Coisas da Fazenda, em
Ipanema), o' Tankamana as prepara
com ervas finas, com amêndoas, uvas,
curry ou presunto de parma, a preços
em torno de CrS 350 mil. Como acom-
panhamento, há batatas roesti, noiset-
te, frita na salsa ou sauté; arroz branco,
com passas ou à piemontese; brócolis
ou couve-flor com molho branco (em
torno de CrS 70 mil). De entradas, há
carpaccio, melão com presunto ou boli-
nhos e pasta de truta e quem não vive
sem carne pode optar pelos medalhões
ao molho mostarda, madeira ou roque-
fort (CrS 330 mil). De sobremesa, mus-
se de chocolate, quindim ou strudel de
maçã (CrS 90 mil). (D.B.)

? Tankamana — Estrada Aldo Gelli, s/n°, Vale do
Cuiabá, Itaipava (0242/22-2706 ou 0242/22-2537). 4a
e 5", só com reservas; 6a, sáb. e dom., das I3h até o
último freguês. Pousada com reservas, diária com
café da manhã. C.c: nenhum.

Josemar Ferrari
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AflCIUS

Os hábitos

p 
ala-se muito dos maus hábitos. Mas

¦ pouco se fala dos bons. Mesmo disse
Gide — e com razão — que com bons
sentimentos não se faz boa literatura.

Com razão? Me pergunto. Seriam ra-
zões daquele tempo que, como um ca-
chorro depois do banho, se sacudia. Co-
mo os cachorros, queriam os filhos do
século 19 se sacudirem, ficarem secos,
jogarem para longe a umidade que lhes
impregnava da cabeça aos pés.

Foi o século passado um século entu-
pido e inundado de bons sentimentos, de
hipocrisia úmida e maldosa e uma ran-
corosa religião, cheia de pecados, peca-
dilhos e de variadas sanções.

O resultado foi o que sabemos. A
Europa sacudiu-se. Os bons sentimentos
foram para o sótão. E tivemos: comunis-
mo, fascismo, o exílio de Deus (como se
fosse possível exilá-lo). Resumindo: um

século de técnica, sem sentimentos, prá-
tico, terrível. Mesmo dar esmola a um
pobre passou a ser uma coisa mal vista.

Agora as coisas mudam. Têm as coi-
sas a vantagem de ser inconstantes. Só
temo que, ao mudar, voltem as burrices
do. século passado. Mas que sejam ou-
tras: serão as mesmas. O homem tem
pouca imaginação e só se sente bem
entre crueldades e lugares-comuns.

Mas volto aos hábitos: louvo os
bons. E, entre esses, o de freqüentar
bons restaurantes, sem se importar com
as 30 novidades que surgem cruéis a
cada esquina, pingando gordura e arrui-
nando os povos.

Assim, voltei com Mlle D. ao Grotta-
mare, que é um lugar de princípios sóli-
dos. E de peixes sólidos — o que é mais
raro, nestas terras corrompidas.

Era uma sexta. Havia pouca gente.
Sinal dos tempos. Mas sinal agradável
para o freguês preguiçoso e egoísta.

De início, fritos, uns camarões e
umas delicadas lulas vieram nos alegrar
as goelas.

Pediu Mlle D. um spaghetti com von-
gole e pouco tomate (o tomate é uma
coisa perigosa que, como o alho, tende a
inundar os pratos do Rio). Pedi uns
camarões refogados com abobrinha.

Ambos bonitos pratos de família.
Depois um zabaione e um sorvete de

amaretto. E em seguida... Ah, como era
sexta-feira, nos perdemos e não me
lembro do resto.

PROMOÇÃO
Lig Coco — Tel.: 270-7999, 2a a 6a, das 8h ás 17h.
? Além de fornecer água de coco congelada em
garrafínhas que podem até ir ao microondas (caixacom 24 garrafas de 480 mililitros por CrS 1,5 milhão),
passa agora a oferecer sucos do Nordeste, em garra-fas de vidro, de acerola, graviola, cupuaçu (caixa com
24 unidades de 250 mililitros por CrS 950 mil).

ITALIANO

CARNE
Churrascaria Palace — Rua Rodolfo Dantas, 16-

B. Copacabana (541-5898/ 541-8398/ 541-6748). To-
dos os dias. das 12h à Ih. Manobreiro. C.c.: todos.

Rodízio com mais de 15 tipos de carnes prepara-das na brasa, acompanhamentos frios e quentes,serviço atencioso. Na área de licores, o Amarguinha,
de amêndoas, servido gelado, é o destaque. $$$

Esplanada Grill — Rua Barão da Torre, 600, Ipane-
ma (239-6028). Todos os dias, das 12h até o último
freguês. Manobreiro. C.c.: V.

Há cinco anos que niaitre Cardoso vai oferecendo
a picanha, o costelão, a fraldinha, o miolo de alcatra,
o bife chorizo ou ainda grelhados de peixes como
salmão e haddock aos colunáveis que freqüentam
esta steak house. Nestes anos, 400 mil pessoas consu-
miram 500 toneladas de carne. Detalhe: a casa ofere-
cc a melhor goiabada cascâo da cidade. $$$

Porcâo Centro — Rua Senador Dantas. 31, Centro
(220-9534). Todos os dias. das Ilh às 18h. C.c.:
todos. Tiquetes.

Introduziu no rodizio o entrecòte argentino re-
cheado (com bacon, cenoura, queijo parmesão ou
mussarela, pimenta do reino branca, molho de cebola
e alho) e o cupim recheado (mussarela, cebola, oréga-
no e pimenta branca). Por CrS 650 mil; pagamentos à
vista têm desconto de 30% de 2a a 6"; aos sábados,
domingos e feriados, desconto de 50%.
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Vin Santo — Rua Constante Ramos, 115, Copaca-bana (237-6705). 2a a sáb., das 19h à Ih. Manobreiro
C.c.: nenhum.
? Gilberto Bambrini acaba de voltar da Itália, com
muitos vinhos e um salaminho caseiro absolutamente
fascinante. Dentre as especialidades, polenta com
fi/nghi, espaguete com camarões, torteloni de pato.frango ao alecrim, filé ao moiho de figos e biscoitos
para molhar no dulce Vin Santo. $$$

ARABE
Stambul — Rua Domingos Ferreira, 221-B, Copaca-
bana (256-1992/ 255-6630). Dom. a 5a, das 11 h á Ih:
6a e sáb., até as 3h. C.c.: todos. Tiquetes. Entrega a
domicílio nas redondezas.
? No almoço ou jantar, cada prato pedido dá direito
a um doce árabe. A especialidade da casa são os
carneiros: á moda árabe (com arroz com carne moi-
da, grão de bico e salsinha). de carneiro (desfiado,com arroz de castanhas e açafrão), á Stambul (cozi-do, com arroz de carne moída, grão de bico, castanha
e snobar). Dá para dividir por dois. $$

FEIJOADA
Ao Ponto — Av. Atlântica, 2.964, Hotel Rio-Atlân-
tica, Copacabana (255-6332). Sáb., das I2h30 ás
16h30. Manobreiro. C.c.: todos.

Num bufê bem decorado, feijoada completa com
carnes e acompanhamentos variados, bem como so-
bremesas sortidas. No violào. Marcos Martins com
músicas de Paulinho da Viola e Pixinguinha. $$$

Le Jardin — Rua Figueiredo Magalhães. 875/1° an-dar, Hotel Copa d'Or. Copacabana (235-6610). Sáb..das 12h às 17h. Manobreiro. C.c.: todos.
Uma baiana recebe com caipirinhas. No salão, um

bufê completo, com pernil fatiado na hora. $$$

QUEM
CHEGA CEDO

GANHA JVJAIS

RODÍZIO

O Rodízio do Kioco, com suas
Tempuras, Espetinhos, Sushis,
Yakisoba etc., já ficou famoso.
Ele acontece todos os dias e
agora, quem pedir entre 19:00
e 21:00 h, cie 3a a 6'' feira
ganha mais. Ganha mais
159/ de desconto.

Exceto Feriados.
Cr$ 510.000,00 p/ pessoa
sem o desconto.
A vista ou cartão

//Cr$ 510.000,00 p/ pessoa Mr If
sem o desconto. M Mr ZSf /£r gA vista ou cartao Wr/sr*JSW *°
CREDICARD
DINERS .

RESTAURANTE

KIOTO
R. Ministro Tavares Lira, 105 A
I-. Machado - Tel.: 205-919?
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Boca no trombone

O leitor Murilo Drummond escreve
sobre o Caneco II, no Largo do Macha-
do: "Atenção, incautos apreciadores de
cozido. O do Caneco II é composto
por um líquido abundante, que lembra
lavagem, alguns vegetais e dois ou três
tipos de restos de carne, totalmente
inadequados ao prato. Certamente os
bicheiros estão comendo bem melhor
na prisão! Chamado, o gerente descul-
pou-se, afirmando que tomaria provi-
dências, o que não aconteceu. A conta,
acima de Cr$ 1 milhão para quatro
pessoas, foi a gota d'água para nunca
mais pisarmos ali."

O leitor Jorge Luiz de Oliveira da
Silva foi com um amigo almoçar na
churrascaria Estrela do Sul, na Barra
da Tijuca: "Terminado o almoço, soli-
citamos a conta, tendo combinado com
meu amigo que eu pagaria o total com
meu cheque e ele me daria o valor
correspondente a sua parte em dinhei-
ro. Fiz o cheque no valor total da con-
ta (Cr$ 770 mil), ao mesmo tempo em
que meu amigo colocava sobre a mesa
o referente a sua parte em dinheiro, ou
seja, Cr$ 385 mil. Foi quando o senhor
que providenciou a conta (de complei-
ção física gorda, estatura baixa, rosto
um pouco avermelhado, trajando cal-

ça social verde e camisa social listra-
da) chegou e apanhou o cheque apres-
sadamente e, ante minha distração

momentânea, apanhou também o di-
nheiro. Logo percebi o que parecia ser
um equívoco e dirigi-me ao referido
senhor que, para minha surpresa, ne-

gou que tivesse sequer providenciado
minha conta. Ante a minha insistência, o
citado senhor "lembrou-se" de ter tirado
minha conta; mas começou a "jurar 

por
Deus" que ele só havia apanhado o che-
que. Como a situação já estava por de-
mais desagradável, resolvi retirar-me, ar-
cando com o prejuízo, mas na certeza de
que foi este meu último dinheiro deposi-
tado na conta da Estrela do Sul, pois lá
jamais retornarei. E que todos os seus
clientes fiquem atentos."
¦ A leitora Sueli Maia e irmã foram
ao Oriento, no BarraShopping: "An-

tes de pedirmos a refeição, procura-
mos nos certificar dos preços. O gar-
çom nos informou que a porção de
camarão para tira-gosto custava Cr$
120 mil. Pedimos uma e mais um prato
para viagem (carne desfiada com bro-
to de bambu). O nosso susto começou
com a chegada da conta, pois na mes-
ma constava a porção de camarão por
Cr$ 220 mil. Quando fomos argumen-
tar, o garçom com ar de desdém ale-

gou que nós não havíamos entendido
quando ele deu o preço (imagina, duas
pessoas não entenderem é demais,
não?!?). Para não quebrarmos o clima
agradável do domingo, pagamos a con-
ta e nos retiramos. Contudo, a decep-
ção maior ainda estava por vir. Ao
chegarmos em casa, constatamos que
além de não ser o prato pedido, o mes-
mo estava totalmente estragado. Tudo
foi para a lata do lixo com a certeza de

que Oriento, nunca mais."
¦ Mr. Coffee responde ao leitor Fran-
cisco Eugênio Calmon de Britto (Bo•
ca no trombone, Programa de 28 de
maio): "É inverídica a informação de

que em 30 dias tenha havido aumento
de 80% nos preços dos cafés da Mr.
Coffee. Apenas a título de ilustração,
informamos que em 10 de abril o pre-
ço de nosso café expresso era de Cr$ 18
mil e até semana passada (em 10 de
junho) encontrava-se a Cr$ 20 mil."

LIGHT
Expresso Brasil — Rua Eivira Machado, 6. Botafo-
go (542-6998/ 542-7397). 2' a 4a. das 12h às 21h; 5J.
happy hour, das 16h30 às 19h; 5a e 6a, das 12h às 24h:
sáb., fechado; dom., das 12h ás 18h. C.c.: nenhum.
Alguns tíquetes.
? Cecília Motta em sua casa amarela cheia de cuida-
dos femininos oferece durante a semana três suges-
tões de entradas, pratos principais e sobremesas,
sendo que pelo menos uma light. Aos domingos,
promove almoços com várias saladas, pratos como
escalope de carne seca, abóbora, pirão de leite e
manteiga de garrafa, camarões com catupiry, turne-
dôs no molho de vinho tinto. Manjar de uvas, musse
de laranja e sorvetes. $$$

ALEM-BARRA
Gepetto — Estrada dos Bandeirantes, 23.417, Var-
gem Grande (437-8100). 6a, das 18h às 22h; sáb..
dom. e feriados, das 12h ás 24h. C.c.: nenhum.
? Num lugar simples, massas caseiras e filés acebola-
dos. que vêm em chapas bem quentes. As pizzas, de
massa fininha, também são destaque, com manjeri-
cão e cogumelos, ou ainda a calzone, pizza dobrada
sobre si mesma. $$

MOQUECA
'CAPIXABA

|Do cardápio à mesa só no IIA1ICO * HA'
110% <to desconto * noiw. «t» 30/Õfil

|Ç

Imperdivel para
seus encontros de negócios

ou pessoais

i

rmfw''

||

Hi

De 3a a Sab. almoço/jantar*
Domingo só almoço \

IMMÜÜB A». Maracanã, 782 Tel.: 248-1435 - Tijuca |
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O TEMPERO DA BAHIA
NO CENTRO DO Ria

R. do Teatro, 5
I.go S. Francisco
Centro - R J. Tel.: 221-0380

Av. Otávio Mangabeira s/n"
Jd. Armação - Salvador - BA
Tel.: (071)231-5770

g|j

RISTORANTE E

PIZZERIA
Com a melhor qualidade e pelo
menor preço do Rio, você sabo-
reia as delícias italianas. h

TUTTA PASTA. 0 sabor veramente Italiano, s
Estr. da Gávea, 817 - Sâo Conrado. Tel.: 322-0944 o

Rua Pedro Américo, 53 - Catete. Tel.: 285-4111
Breve: R. Real Grandeza, 216 - Botafogo, tel: 286-2720

| Entregas à Domicílio]

<£> KACUA
Um restaurante avarandado como so no nordeste: brisa,
tranqüilidade, comida boa, atendimento personalizado.Carne de Sol, Vatapa, Bobo, Caruru, Moquecas fantás-
ticas, cervejas geladas, batidas ou sucos de Graviola,
Mangaba Cupuaçú, Acerola, tudo isso com tempero
baiano da família Brandão e, como nos velhos tempos.

Música ao vivo 5°, 6° • sábado — Aberto de 5a a sábado
d* 11:00h ao último freguês — Aot domingos de 11:00 às 20h.

Km 18,5 - Av. das Américas - Rua Senador Rui Carneiro, 220
Tel.: 437-9310 (2° rua a esq. após o Novo Rio Camping Club).
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Renan Cepeda

COM MÚSICA AO VIVO

Botequim do Chorinho — Rua Clemenceau, 245,
Bonsucesso (não tem telefone). Diariamente, a partir
das 7h. Não aceita cartão.
? O que é uma ruazinha tranqüila durante toda a
semana se transforma num movimentado ponto de
encontro de chorões nas noites de sexta e nas tardes
de domingo. Uma autêntica roda de choro se instala
no bar. A outra sensação do boteco é a cerveja
Boêmia, sempre bem gelada. A comida é boa e
barata. Tem picanha fatiada, carne seca com farofa,
camarão no bafo, caldinho de feijão e muito mais.

BíüíPB

0 CHOPP DE VERDADE

O regional de Zé da Velha: cnorinno
no recém-inaugurado Senhora Tentação

Uma 
'hora 

feliz'

com os chorões

1NÊS AMORIM

Agora 
a sexta é dia de chorinho no

Centro da Cidade. E chorinho de res-

ponsa. diga-se de passagem. O recém-
inaugurado bar-restaurante Senhora Ten-
tação está com uma uma happy hour

recheada de Pixinguinha, Nelson Cava-

quinho. Chiquinha Gonzaga e Abel Fer-

reira. Interpretando essas feras, o tarim-
bado Zé da Velha com seu trombone de
vara e conjunto. Às quartas rola um trio

(Paulào. Júlio Morgado e Marquinho
Pessoa) e quinta é dia da voz e do violão

de Ed Nelson — e aí o repertório é MPB
variada. O bar. instalado num casarão do
inicio do século, é simples mas bacaninha.
Relaxando após um estafante dia de tra-

balho, dá para deliciar-se ouvindo um

bom choro e beliscando guloseimas como
carne seca com aipim (CrS 170 mil) ou

lingüiça calabresa com fritas (CrS 170

mil). Tudo regado por chope (CrS 29 mil).

0 Senhora Tentação— Rua das Marrecas, 41, Centro
(262-2837). De 4J a 6a. a partir das 19h. Couvert: CrS
50 mil. Aceita todos os tiquetes; não aceita cartões.

Casa da Cachaça e Pizzaria — Hotel Sheraton,
Av. Niemeyer, 121 (274-1122). Diariamente, a partir
das 20h. Aceita American Express e Sollo. Tem ma-
nobreiro. Atenção: como é ao ar livre, quando chove
não abre.
? Instalada à beira das piscinas do hotel, a Casa da
Cachaça é freqüentada não só por turistas, mas tam-
bém por quem gosta da combinação batidas & músi-
ca ao vivo. O único pré-requisito para quem quiser
experimentar as misturas etílicas é estar com o bolso
recheado: tudo ali custa mais caro. Embalada pela
voz e pelo violão de Sheila Amaral e Marco Castillo
(de 5a a dom., das 20h às 24h). a abastada clientela
saboreia as pizzas fininhas e crocantes feitas no forno
à lenha que podem ter os ingredientes escolhidos pelo
cliente (CrS 438 mil). Apesar do nome do bar, uma
das bebidas que tem mais saída é o bom e velho
chope. Mas a variedade de caipirinhas (CrS 263 mil) e
batidas (CrS 188 mil) de frutas é grande.

New London Piano Bar/Palhota — Av. Sernam-
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betiba. 1.496. Barra da Tijuca (493-0375). Diaria-
mente, a partir das 20h. Não aceita cartão.
? O piano-bar está homenageando o compositor
Vinícius de Moraes. Até o final do mês, Ary de Assis

(voz e violão) e Laura Miranda (piano) desfiam um
repertório especial só com músicas do poetinha. En-
tre uma música e outra, caipiroska (CrS 105 mil) e
cuba libre (CrS 90 mil) e tira-gostos, como o filé
aperitivo com bacon (CrS 175 mil) e provolone à
milanesa (CrS 175 mil).

BADALAÇÃ0

Coringa — Rua Conde de Bernadote, 26, loja O,
Leblon (239-5405). 2a a sáb., a partir das 17h, e dom.,
a partir das 1 lh. Não aceita cartão.

O frio bate à porta e o pessoal do Coringa se
preparou para recebê-lo com algumas novidades no
cardápio, tudo bem quentinho. Para aquecer o estô-
mago, sopa de cebola gratinada, nhoque à quatro
queijos e um prato que promete: abóbora recheada
com camarão e catupiry. As bebidas e sobremesas
também entram no clima frio — agora o bar oferece
Irish coffee e uma apetitosa maçã recheada com
nozes e canela. No mais, tudo continua na mesma —
muito agito na calçada do Baixo Bernadote.

Mostarda — Av. Epitácio Pessoa, 990, Lagoa (267-
2994/287-7629). De 2a a sáb., das 19h às 4h; dom., das
12h às 3h. Aceita American Express e Sollo. Tem
manobreiro.

O bar surgiu no rastro do sucesso da casa de
Ipanema e acabou superando sua "progenitora". A
explicação é fácil: ele tem tudo que o Mostarda de
Ipanema tem e ainda mais — uma bela vista para a
Lagoa e uma animadíssima pista de dança. O cardá-
pio oferece grande variedade de drinques. As suges-
lões são o Cramulhão e o Brilhantina (CrS 190 mil).
Para beliscar, lula frita com mortarda (CrS 300 mil) e
patinha de caranguejo à milanesa com mostarda de
ervas (CrS 250 mil).

Mistura Fina — Av. Borges de Medeiros, 3.207,
Lagoa (286-0195 e 266-5844). Diariamente, a partir
das 12h. Não aceita cartão. Manobreiro na porta.

O bar no primeiro andar é uma espécie de obser-
vatório da bela vista da Lagoa, onde se pode beberi-
car tranqüilamente. Já na parte de cima, onde se
realizam os shows, o burburinho é maior. Nas mesas,
o papo é regado à caipifrutas (CrS 88 mil), cerveji-
nhas (CrS 89 mil) e uísque (Cr^ 104 mil, 8 anos, e CrS
105 mil, 12 anos). O carpaccio de carne (CrS 215 mil)
e o filé mignon acebolado (CrS 273 mil) são boas
pedidas para beliscar. Os não-carnívoros podem op-
tar pelo gostoso enroladinho de queijo (CrS 194 mil).

Empório — R. Maria Quitéria, 37, Ipanema (287-
3040). De 2a a sáb., das 18h às 4h, e dom., das 18h às
2h. Não aceita cartão de crédito.

Qual o segredo para o bar estar sempre tão lotado?
Talvez seja a informalidade dos garçons que, junto
com o som alto, deixam a galera se sentindo em casa.
Além das mesinhas do bar a jovem clientela agora
ocupa a calçada em frente. Tomar chope pode ser um
tiro no escuro — às vezes está geladinho e com um
colarinho ideal, mas às vezes vem quente e sem gás.
Entre um gole e outre. muita azaração e papo fura-
do.

24 HORAS

Take Out — Av. Atlântica, 2.964, Hotel Rio-Atlânti-
ca (255-6332). Não fecha. Aceita todos os cartões de
crédito. Esiacionamentto com manobreiro.
? Seja para matar a fome durante a madrugada ou
para tomar a saideira com um grupo de amigos, c
Take Out é uma boa pedida se você está disposto a
pagar um pouco mais. Sanduíches com recheio esco-
lhido pelo freguês, tortas deliciosas e drinques como
o Alexander e o Margarita. Para comer e beber, toda
hora é hora.

18/6 a 24/6/1993



IIIUI vug • IUI M IU

WoTT-i^'vtfr:4*Zmv,'^^

l||i|j§jjj|ll||^^^^^^^H fc :

HK|^

O QUE ELES TOCAM

Ana Paula (Stop Nlght)

Hit da noite — "É Mr. Vain, do grupo
Culture Beat."
O que não pode faltar — " Tribal Dan-
ce, do 2 Unlimited."
Flashbacks — " Não toco. 0 pessoal só

quer coisas atuais. Acho que a mais
antiga é I'm too sexy, do Right Said
Fred."
Novidade — "Jumping to the party, do
Space Master."
Exclusiva — "Faço uma montagem

que é uma versão soul de Piano in the
dark, uma música antiga da Brenda
Russel."
Som Brasil — "O 

pessoal que freqüen-
ta a casa não gosta muito. Então não
toco."
Música mais pedida — "São tantas...
Acho que Ho use of gypies."
Ritmo mais pedido — "Em 

geral é tech-
no. Eles pedem músicas novas, coisas

que não tocam em rádio. Toco tam-
bém muita club music. É delírio total."
Hora mais quente — "Duas da manhã
é superanimado. Está todo mundo na

pista. É a hora de detonar."
Música lenta — "É aquela da Shade,
Ordinary love."
Vetado — "MPB."

A predileta da DJ — "Jumping to the

party, do Space Master. Quando escu-
tei pela primeira vez, pensei: 

'Caram-

ba, é essa.' É demais."
Ritmo predominante — "Dance e techno."

Ana Paula: "O meu
'flaghback' mais
antigo é Tm
too sexy', do
Right Said Fred"

NOVIDADE
Stop Night — Av. Atlântica, 1.910, Copacabana
(255-7692 e 255-7583). Diariamente, a partir das 22h.
De dom. a 5a: CrS 50 mil (até meia-noite) e CrS 100
mil (após a meia-noite). 6a, sáb. e véspera de feriado:
CrS 150 mil.

O nome continua o mesmo, a decoração também,
só que agora a boate se transformou em point gay.
Para dar um tchan a mais na casa, o DJ Fábio
Corello (ex-Papagaio) vai dividir a cabine de som
com Ana Paula. Ainda se adaptando às preferências
musicais dos novos freqüentadores da pista, a DJ
Ana Paula — uma das poucas representantes femini-
nas no meio de tantos discotecários — mistura techno
e dance para esquentar a noite. Quando o negócio já
está fervendo, Fábio assume o comando e ataca
também com a moderna club music. House of the
Egipcian. Sunscreem, Bizarre Inc. T99 e Capella são
alguns dos conjuntos com presença garantida.

DANCETERIA
Dr. Smith — R. da Passagem, 169, Botafogo (295-
3135). De 4a a sáb., a partir das 23h. CrS 150 mil (4a e
dom.) e CrS 200 mil (de 5a a sáb.). Não aceita cartão.

O DJ de plantão é o Edinho, que não dispensa
sucessos de Aretha Franklin e do rei Roberto Carlos.
Já as noites de sextas ficam a cargo do DJ Ambient e
são chamadas de Dr. Dance. Ele toca o que há de

PARA DANÇAR

mais novo em matéria de dance. Nesta quinta rola a
festa Perdidos no Espaço. No telão instalado no salão
da frente, não vão faltar episódios seriados que vira-
ram cult: Perdidos no espaço, Terra de gigantes, Via-

gem ao fundo do mar e outras pérolas dos anos 60.

Mariuzzin — Rua Raul Pompéia, 102. Copacabana
(247-8849). De 4a a sáb., a partir das 23h30. Consu-
mação mínima: CrS 200 mil. Não aceita cartão de
crédito. Não tem manobreiro.

O tempo passa, o tempo voa e a Mariuzzin
continua numa boa. A pequenina cave de Copacaba-
na ainda atrai um bando de gente nas noites de final
de semana. Depois de passar pela simpática Dona
Edna, na porta, o pessoal se espreme e dança anima-
damente com os hits da noite comandados pelo DJ
Zezinho II. Ele mistura IV Brasil, do Jorge Benjor,
com o clássico Hit the road. Jack e o pessoal vai ao
delírio. Para ficar sempre em dia com a dance music.
ele importa tudo quanto é novidade.,

Trygonometrya Dance — Rua Leopoldina Rego,
52, Ramos (260-9125). De 4a a dom., a partir das 22h.
CrS 100 mil (homem) e CrS 50 mil (mulher). Não
aceita cartão.

O novo espaço além-túnel para balançar o esque-
leto está fazendo o maior sucesso. Com capacidade
para quatro mil pessoas, funciona no antigo e belo
Cine Rosário. A combinação da arquitetura antiga
com os equipamentos de luz e som super modernos
deu certo. Um pequeno palco para shows abriga
atrações variadas. Na pista, o ritmo é dance, pilotado
pelo discotecário Fernado Dias. Só que na quarta
quem assume as vitrolas é o xará Fernando Costa,
atacando de muito reggae.

SOM BRASIL

Dancing Brasil/Botanic — Rua Pacheco Leão, 70,
Jardim Botânico (274-0742). 5a, 6a, sáb. e dom., a
partir das 22h. Ingresso: CrS 100 mil (5a e dom.) e CrS
150 mil (6a e sáb.). Consumação mínima: CrS 100 mil
(5a e dom.) e CrS 150 mil (6a e sáb.).
? A pista improvisada no bar é sucesso total. Tem
ficado tão cheia que as pessoas estão voltando para
casa sem conseguir entrar. Então, vale a dica: chegue
cedo ou você vai ficar a ver navios. Quem dá a sorte
de entrar, se esbalda de dançar com a seleção musical
escolhida pelo discotecário Zezinho. A maioria é
música nacional, mas como não é nada radical, volta
e meia o rapaz solta sucessos estrangeiros. No domin-
go o som é outro: basicamente clássicos do rock e do
blues. Ai, a casa não fica tão lotada.

FESTA
Ronca Ronca/Torre de Babel — Rua Visconde de
Pirajá, 126, Ipanema (287-4532). Sáb., às 23h. Ingres-
so: CrS 200 mil. Consumação: CrS 100 mil.
? Maurício Valladares está de endereço novo. Longe
das pistas desde que parou de animar as festas do
Santa Fé, há três meses, o DJ voltou com gás total
para comandar uma noite dançante por mês no bada-
lado Torre de Babel. E como não se mexe em time

que está ganhando, a receita na escolha do cardápio
musical continua a mesma: vale tudo. Para se ter uma
idéia, tem o balanço de James Brown — com I feel
good — e a voz de Clementina de Jesus em Marinhei-
ro só. É para dançar até se acabar.

Marcos Vianna

MATINÊ
Resumo da Ópera — Av. Borges de Medeiros,

1.426, Lagoa (274-5895). Sáb. e dom., das 16h às 20h.
CrS 150 mil (com direito a três refrigerantes). Faixa
etária permitida: de 14 a 17 anos. Menores de 12 a 14
anos só entram acompanhados do responsável. Não
aceita cartão.

As matinês do Resumo andam animadíssimas. O
DJ Marquinho toca de tudo um pouco e deixa ofunk.
ritmo preferido da garotada, para o final. Quando ele

põe Stevie B a casa quase vai abaixo. Entre um copo e
outro de refrigerante, muita azaração.

New York New York — Av. Ivan Lins, 80, Barra
daTijuca (493-0105). Dom., a partir das 16h. CrS 100
mil (com direito a um refrigerante).

A domingueira vespertina é um sucesso. Da cabi-
ne, o DJ Rômulo Marques comanda a garotada,
entre hits, brincadeiras e copos de água mineral que
voam sobre o público. Atenção: maiores de 18 anos
são devidamente barrados.

DANÇA DE

SALÃO e

LAMBADA
Em julho ELYMAR SANTOS
5a e Dom. LAMBADA - 21 H
6° e Sáb. DANÇA Dl SALÃO
2 Bandas c/ shw de Mulatas
Dominao - FEIJOADA no almoço

De 3o a Dom. aberto p/ Almoço e Jantar
Aceita Cartão de Crédito - TeL 493-0005
Estr. da Barra da Tijuco, 793 494-3485
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Herói meio

mocinho e

meio vilão

LI VIANA HIDALGO

Clint 
Eastwood tem cara

de mocinho e sangue-frio
de vilão em Os imperdoáveis
(Unfbrgiven. EUA, 1992): é
ele quem dirige c protagoniza
o wesíern estilizado que este
ano ganhou quatro Oscar
(filme, direção, ator coadju-
vante e montagem) e agora
chega às locadoras pela War-
ner. A câmera enfoca a pere-
grinação do pistoleiro quase
aposentado William Munny
(Eastwood), que volta à ativa

para mais um tentador servi-
vinho sujo. Kid Schoficld

TRAPALHAOAS

1 (;g,1 t 0 LA-J-JlXiillil

ra ¦

? Recruta Zero — trapa-
lhadas no quartel. Imper-
divel para ias de quadri-
nhos. O trapalhão
Recruta Zero vive às vol-
tas com o Sargento Tai-
nha e seu feroz Otto, o
cachorrinho. O cabo faz
dupla com o também atra-

palhado Dentinho. o Te-
nente Escovinha e todas
as demais figuras hilárias
do Quartel Swampy. E de-
senho animado para filhos
e pais nostálgicos. Opção.

? Quebrando as regras

(Breaking the rules, EUA,
1991), de Neal Israel. O
mesmo diretor de A última
festa de solteiro e Loucade-
mia de polícia continua
apostando na comédia ras-
gada para agradar a massa.
Velhos amigos se reencon-
tram para a festa de casa-
mento de um deles. Mas a
verdade é que não há nem
noiva nem casamento. E a
turma segue serelepe rumo
à Califórnia. Um off-road
cômico. Europa.

? Luzes da Cidade (Citv
Lights, EUA, 1931), de
Charlie Chaplin. Lança-
mento em vídeo do super-
clássico de Chaplin. Uma de
suas obras-primas, mistura
humor e drama no tom cer-
to. Carlitos cai de paixão
por uma florista cega e faz
qualquer negócio para arru-
mar dinheiro e contribuir
para a cirurgia da mocinha.
Antológica é a última cena.
quando a garota descobre a
identidade de seu querido
benfeitor. Continental.
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? O homem-mosca (Safetv
last, EL A, 1923). de Fred
Newmcycr. Harold Lloyd
estrela esta comédia da dé-
cada de 20. produzida ori-

ginalmente em preto e
branco. Ele parte para uma
metrópole, empenhado em
ganhar a vida para poder
se casar com a namorada e
se emprega numa loja de
departamentos. Mas a noi-
va o surpreende no traba-
lho e ele se faz passar por
gerente, provocando risos
frouxos. Continental.
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Eastwood e Hackman, pistoleii

(Jaimz Woolvett) o convence
a recolocar o pé na estrada
criminosa. William larga o
casal de filhos em troca de*

uma andança assassina e ain-
da arregimenta o velho cole-

guinha de pistola Ned Logan

(Morgan Freeman, de Con-

duzindo Miss Daisy) para aju-
dar na empreitada.

O trio calafrio segue

e xerife de 'Os imperdoáveis': i

adiante com determinação e

cara de mau. O objetivo é

matar os vaqueiros que reta-

lharam uma prostituta da ci-

dade de Big Whiskey. Mas

eles esbarram com o xerife

Bill Dagget, vulgo Little Bill

(personagem que deu a Gene

Hackman o Oscar de ator

coadjuvante este ano), um

violento homem da lei que

ern que levou quatro Oscar

desconta toda a sua fúria nos
caçadores de recompensas.
Os imperdoáveis foi a consa-

gração total não só do ator
Clint Eastwood, mas também
do diretor Clint Eastwood

(que já triunfara com seu pre-
miado Bird). Ele fez do rotei-
ro de David Webb Peoples
um retrato cinematográfico
impecável do Oeste america-
no do século 19.
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Um túnel cheio

de recordações

Pílulas 
de nostalgia para os viciados em

passado, o tipo do programaço para
trintões e quarentòes: a Magnetoscópio
exibe capítulos do Túnel do tempo, neste
domingo, às 16h. E a Fundação Museu da
Imagem e do Som vai além — passa Capi-
tão América. Bcit Masterson e mais um
seriado-surpresa dos anos 60. neste sába-
do. às 16h. Quem não se lembra da histó-
ria dos dois sujeitos perdidões pelo passa-
do (às vezes, também pelo futuro),
metidos num projeto bilionário do gover-
no americano? Eles fizeram sucesso na
ficção Túnel do tempo. de 1960. E quem
não se recorda do Capitão América na
série em prelo-e-branco. de 1947, que foi a

primeira versão em movimento do perso-
nagem desenhado por Joe Simon e Jack
Kirbv? Este fim de semana traz ainda Bat

Os atores do seriado 'Túnel do tempo'

Masterson, aquele que no Velho Oeste
nasceu e entre bravos se criou. Era uma
espécie de xerife mauricinho, defensor dos
fracos e oprimidos, na série colorida de
1965. Recordar é viver.

RECOMENDAÇÕES

Centro Cultural Banco do Brasil — Rua 1" de
Março, 66, Centro. Entrada franca com distribuição
de senhas 30 minutos antes da sessão. 6a. às 12h30.
18h30: O concerto de Siena (exibição a laser). Às 15h.
19h40: Descubra Pat 0'Connor — Vidas que o destino
marcou. Sáb., às 10h30, I4h: Sessão infantil: O último
dos moicanos (dublado em português). As 15h30. 17h:
O concerto de Siena (exibição a laser). Às I8h30.
20h30: Descubra Pat 0'Connor: Cal— Memórias de
um terrorista. Dom., às 10h30. 14h: Sessão infantil: O
último dos moicanos (dublado em português). Às
15h30, 17h: O concerto de Siena (exibição a laser). Às
18h30, 20h30: Descubra Pat 0'Connor — Vidas que o
destino marcou.

Fundação Museu da Imagem e do Som —
Praça Rui Barbosa. 1. Centro (262-0309). Entrada
franca. Sàb., às 16h: Capitão América: Bat Masterson
e Seriado surpresa dos anos 60.

Palácio do Catete — Anexo 1. Rua do Catete. 153.
Catete. Entrada franca. Mostra David Bowie. de 3a a
dom., das 12h às 20h: Labirinto (hoje): O homem que
caiu na terra (sábado) e Fome de viver (domingo) e
Clipes, filmes e entrevistas de David Bowie e música do
álbum 'Black Tie White Noise

Centro Cultural Giacomo Puccini — Rua Si-
queira Campos, 42/1010. Copacabana (235-4661).
Entrada franca. 6a, às 14h: video-õperas — exibição
de Andréa Chenier (Giordano), com Corelli, Casapie-
tra e Bartoletti.

Magnetoscópio — Rua Siqueira Campos. 143 Sala
30 (235-5069). CrS 50 mil. De 6a a dom., às 21 h:
Cyberpunk... O futuro è agora, de Marienne Trench.
Dom., a partir das 16h: O túnel do tempo, de Irwin
Allen.

Cândido Mendes — Rua Joana Angélica. 63 (267-
7295), Ipanema. CrS 80 mil. 6a, às 18h: Jimi Hendrix
— Live at Woodstock 69. Às 20h: Jimniy Page — Live
in Phoenix 88: Duane Allman — Live at Filmore IVest.
Às 22h: Santana & Jeff Beck — Live in Japan 86.
Sáb., ás 18h: Santana & Jeff Beck — Live in Japan 86.
Às 20h: Jimi Hendrix — Live at Woodstock 69 & Live
Atlanta - Festival 70. Às 22h: Jimmy Page — Live in
Phoenix 88 e Duane Allman — cjAbband — Live at
Filmore West. Dom., às !8h: Jimmy Page — Live In
Phoenix 88 e Duane Allman - c/Abband — Live at
Filmore West. Às 20h: Santana & Jeff Beck — Live in
Japan 86. Às 22h: Jimi Hendrix — Live at Woodstock
69 & Live Atlanta Festival 70.

Gandhi (Gandhi, Inglaterra, 1982), de
Richard Attenborough. O ator Ben
Kingsley encarna um impecável Mohan-
das Karamchand Gandhi, o líder espiri-
tual e político hindu que detonou uma
revolução pacífica para libertar a índia do
domínio da Inglaterra. Épico da nâo-vio-
lência que traça cada passo bem-sucedido
ou fracassado de Mahatma Gandhi até
seu cruel assassinato. A superprodução

ganhou nada menos que oito Oscar —

filme, ator, direção, roteiro, lotografia,
direção de arte, figurinos e montagem.

Amadeus (Amadeus, EUA, 1984), de

Milos Formam A história do compositor

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
através da ira de seu arquiinimigo Anto-

nio Salieri. O invejoso músico não se con-

forma com o gênio de Mozart e se acha

injustiçado porque chegou a jurar castida-

de em troca do dom de compor a melhor

música de todos os tempos. Salieri entra

numa neura sem fim contra Mozart e
contra Deus. O filme, plasticamente per-
feito, recebeu criticas ferinas por enaltecer
o gênio de Amadeus (vivido por Tom
Hulce) e difamar Salieri. O filme ganhou
oito Oscar, incluindo melhor filme, dire-
tor e ator — F. Murray Abraham, que
interpretou Salieri.

? O reencontro (The big chill, EUA,
1983), de Lawrence Kasdan. O diretor de
Corpos ardentes faz de um reencontro de
velhos amigos uma trama ao mesmo tem-
po romântica e densa. Antigos colegas de
faculdade reúnem-se por conta do enterro
de um dos alunos da turma. O suicídio
origina a reunião, que provoca as mais
doces e amargas reações. O grupo compa-
ra as fantasias dos tempos de escola com a
realidade do momento, em um filme que
alterna humor, ressentimento e picardia.
O elenco ajuda: Tom Berenger, Glenn
Close, William Hurt e Kevin Kline, juntos
— e 10 anos mais jovens que agora.

OS MAIS PROCURADOS

O amante

Cabo do medo

O curandeiro da selva

Retorno a Howards End

Mahabarata

Lanternas vermelhas

Mudança de hábito

Hook — A volta do Capitão Gancho

O jogador

Amor e sedução

Instinto selvagem

Ladra e sedutora
Peter Pan

De salto alto

Mediterrâneo
Fontes: Blue Skv Video (Jardim Botânico). 'Estação
Paissandu (Flamengo) e Movieland (Copacabana).

'Gandhi': uma superprodução de Richard Attenborough, vencedora de oito Oscar
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FILMES DA TV

Vendaval de

paixões e de

mortos-vivos

CARLOS HELÍ DE ALMEIDA

A 
prosperidade de Hollywood
deve alguns favores ao desvio

ilícito de água, que favorecia as
terras de proprietários fantasmas,
nos anos 30. É a partir desta mácu-
la na história da capital do cinema

que o diretor polonês Roman Po-
lanski contrói a trama de China-
town (1974), que a Globo reprisa
nesta sexta. Mas a irrigação escusa
é apenas o estopim deste rocambo-
lesco tliriller policial, concebido à
moda noir, em que Jack Nicholson
é o detetive sem moral e Faye Du-
naway sua cliente misteriosa. Injus-
tiça das injustiças, o filme concor-
reu a 11 Oscar e só ganhou um, o
de melhor roteiro (Robert Towne).

Sábado, o telespectador vai des-
cobrir que Wes Craven não é ape-
nas o criador de Fred Kruegger, o
anti-herói da série A hora cio pesa-
ciclo. E também autor de outras
fitas de terror explícito, como este
A maldição dos mortos-vivos (1987),
cartaz do Supcrcinc. Aqui. o culpa-
do por sangrias do tipo A maldição
de Samantha e Quadrilha de sádicos.
entre outros títulos menos votados,
dá uma de cineasta responsável: o
mocinho ataca, ao mesmo tempo,
um bando de zumbis famintos e os
capangas do ditador do Haiti. Baby
Doe. Nào seria a única obra de
cunho social de Craven. E As cria-
turas atrás das paredes está aí para
provar essa nova tendência.

Sabe aquelas velhas aventuras
de época, coalhadas de galãs e fei-
tas no capricho? Uma delas está de
volta no domingo: Vendaval de pai-
xões (1942). com legendas, na Glo-
bo. Mestre dos espetáculos bíblicos,
o diretor e produtor Cecil B.De
Mille escalou John Wayne. Ray
Milland, Paulette Goddard e Susan
Hayword (que elencão!) para uma
caça ao tesouro nas costas da Geór-

gia do início do século passado.
Tudo azeitado pelo humor e ação
típicos do esteta de Os dez manda-
mentos.

ROUPA SUJA
TVS — 13hI5

(Dirty laundry) de William Webb.
Com Leigh McCIoskey, Jeanne
0'Brien, Frankie Valli, Sonny Bo-
no. CarI Lewis e Greg Louganis.
EUA. 1987.
Duração 83 min.
Comédia de aventuras. Engenheiro de
som volta da lavanderia com um saco
de roupas cheio de dinheiro. O sujeito
só vai perceber a troca quando toda
uma quadrilha de traficantes já está
em seu encalço. Correria que segue
todos os truques da cartilha do gênero
e trouxe para o elenco dois campeões
olímpicos (Lewis e Louganis). ?

BENJI
TV Globo — 14h20

(Benji) de Joe Camp. Com Benji.
Francês Bavier, Edgar Buchman,
Peter Breck, Christopher Connelly,
Patsv Garrett e Tom Lester. EUA,
1975.
Duração 86 min.
Mundo cão. Três malfeitores seqües-
tram os pequenos donos de cãozi-
nho meigo. Que demonstra ser me-
nos irracional do que aparenta,
ajudando a polícia a resgatar as
crianças. O astro de quatro patas dá
mostras de que é mais profissional
do que muito ator de duas pernas.
Filme feito para crianças. Mas é
uma produção recomendável para
toda a família. O intérprete de Benji,
na verdade, chama-se Higgins. ?

li»

NAO PERCA

Chinatown
TV Globo — 0h20

(Chinatown) de Roman
Polanski. Com Jack Ni-
cholson. Faye Dunaway,
John Huston. Perry Lo-
pez, John Hillerman e
Darrell Zwerling. EUA.
1974.

Duração 131 min.

Policial. Na Los Angeles
dos anos 30. detetive de
segunda é contratado para
seguir o marido adúltero
de dona misteriosa. Quan-
do o investigado aparece
morto, o private eye perce-
be-se irremediavelmente
envolvido em escabrosa
disputa de poder entre po-
líticos e mafiosos. ? ? *

jjwj^
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Elvis Presley: 'Garotas

A FACE OCULTA
TV Manchete — 2!h30

(One-eyed Jacks) de Marlon Bran-
do. Com Marlon Brando. Karl
Malden. Katy Jurado. Pina Pellicer.
Ben Johnson e Slim Pickens. EUA.
1961.
Duração 141 min.
Faroeste. Cumprida sua pena. pisto-
leiro sai da cadeia doido para pôr as
mãos no sujeito que o colocou atrás
das grades. Bangue-bangue mais
lento do que o cumum e estilística-
mente estranho. Stanley Kubrick
(Laranja mecânica) abandonou as
filmagens no início dos trabalhos e
foi substituído por Marlon Brando.
Não é nada. não è nada, isso pode
explicar muita coisa. ?

HONRA DE LADRÕES
CNT — 2 2 h 3 (I

(Honor among thieves) de Jcan Her-
man. Com Charles Bronson. Alain
Delon. Olga Georges-Picot e Brigil-
te Fossey. França Itália. I96S.
Duração 108 min.
Bandidagem. Depois de algumas mis-
sõe.s na Argélia, dupla de mercenários
volta para Marselha para nova tem-
porada de golpes, extorsões e assai-
tos. Jean Herman e seus produtores
conseguiram o inimaginável: uma
parceria entre o rude Charles Bron-
son e o galã francês Alain Delon. Mas
a historinha toda é tão vulgar quanto
a parte americana do elenco. Além de
ter vários minutos a mais. ?

GAROTAS E MAIS GAROTAS
TV Globo — 2H35

(Girls! Girls! Girls!) de Norman
Taurog. Com Elvis Presley. Stella
Stevens. Laurel Goodwyn. Jeremy
SlatecGuy Lee. EUA. 1962.
Duração 106 min.
Elvis. Problemas financeiros obri-
gam rapa/ a vender o seu amado
barquinho. Mas o sujeito não es-
morece e se compromete a traba-
lhar como cantor de night club para
recuperar o brinquedinho perdido.
Desculpa para o ator Elvis Presley
libertar a sua porção cantor em
vários números de rock. E também
para um desfile de beldades dispu-
tando as atenções do ídolo. ?

JF

Nicholson e Faye Dunaway: entre políticos e mafiosos
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COLDEN GATE
TV Manchete — I6h

(Golden Gate) de Paul Wendkos.
Com Jean Simmons. Perry King.
Richard Kiley, John Saxon, Robyn
Douglass e Mary Crosby. EUA
(TV), 1981.
Duração 96 min.
Drama. Jornalista volta à cidade na-
tal para socorrer o jornal da familia,
à beira da falência. O filho pródigo
recorre à ajuda de uma ex-namora-
da, mas esbarra nas ambições de
empresário inescrupuloso. Melanie
Griffith faz ponta como empregada
boazuda e subornável. ?

AS DEFESAS DO IMPÉRIO
TV Globo — Oh 15

(Defence of the Realm) de David
Durry. Com Gabriel Byrne, Greta
Scacchi, Denholm Elliott, Ian Ban-
nen e Bill Paterson. EUA, 1985.
Duração 96 min.
Politicagem. Em Londres, dois re-
pórteres são destacados para invés-
tigar escândalo envolvendo inte-
grante do Parlamento.
Desconfiados de que há mais lama
atrás da história do que imaginam,
os jornalistas vão fundo na apura-
ção, ignorando as pressões dos che-
fes e do governo, pondo em risco as
próprias vidas. Tenso thriller políti-
co, estrelado por um punhado de
cw//-atores. ? ?

'Meu pecado foi nascer'

MEU PECADO FOI NASCER
TV Manchete — Ih30

(Band of angels) de Raoul Walsh.
Com Clark Gable, Yvonne De Car-
lo, Sidney Poitier, Efrem Zimbalist
Jr.. Ray Teal e Rex Reason. EUA.
1957.
Duração 127 min.
Drama de guerra. Mestiça vai parar
em leilão de escravos e é arrematada
por poderoso fazendeiro. Este, no
entanto, prefere tratá-la com digni-
dade. oferecendo á dona o cargo de
governanta da casa e um lugar em
seu coração. Romântico, não? Mas
a Guerra de Secessão ainda vai in-
terferir nos destinos dos amantes.
Racismo, amores e conflito civil em
ritmo de aventura de época. ? ?

LADRÃO POR EXCELÊNCIA
TV Globo — Ih55

(Rough cut) de Don Siegel. Com
Burt Reynolds, Lesley-Anne Down.
David Niven, Patrick Magee, Ti-
mothy West e Al Matthews. EUA,
1980.
Duração 110 min.
Comédia. Mancomunado com rica
cleptomaniaca, veterano agente da
Scotland Yard planeja flagrar Iará-
pio americano em ação em Amster-
dam. O enredo é banal e pouco
atraente. Mas esta extravagância de
Siegel. diretor chegado a faroestes,
policiais e tramas mais serias, ofere-
ce um elenco charmoso e ate diverti-
do. Muito embora a brutalidade de
Reynolds e a finesse de David Niven
quase não se cruzem. ?

COMO LIVRAR-ME DA MAMÃE
TV Globo — 3h50

(\Vhere's poppa?) de Carl Reiner.
Com Geroge Segai, Ruth Gordon,
Trish ven Devere, Ron Leibman.
Rae Allen e Vincente Gardênia.
EUA, 1970.
Duração 84 min.
Comédia. Mãe superprotetora vive
se intrometendo desastrosamente
nos romances de advogado quaren-
tão, já ameaçado pelo fantasma da
solteirice. Desesperado, o pobre coi-
tado imagina uma série de truques
para livrar-se (no bom sentido) da
velha. O remorso, no entanto, sem-
pre atrapalha seus planos. Inteligen-
te e irregular comédia do autor de
Um espírito baixou em mim. ?

ATENÇÃO

Vendaval de paixões
TV Globo — 0h50

(Reap the wild wind) de Cccil
B.De Mille. Com John Wayne,
Ray Milland, Paulette God-
dard, Susan Hayward e Ray-
mond Massey. EUA, 1942.
Duração 124 min.
Aventura. Na costa da Geórgia
do inicio do século passado,
dois aventureiros caçam tesou-
ro submerso. Nos intervalos
das buscas, disputam o cora-
ção de uma linda mulher. Le-
gendado. ? ?

ATENÇÃO

A maldição dos
mortos-vivos
TV Globo —22h25

(The serpent and the rain-
bow) de Wes Craven. Com
Bill Pullman, Cathy Ty-
son, Zakes Mokae. Paul
Winfield e Brent Jennings.
EUA, 1987.

Duração 98 min.

Terror. Antropólogo ame-
ricano chega ao Haiti para
estudar os mecanismos
que transformam cadáve-
res em zumbis. Enquanto
se envolve com vodu e
mortos-vivos. namora
mulher que luta contra a
ditadura local. O diretor
Craven foi o responsável
pelo primeiro A hora do
pesadelo. ? ? Sustos, vodu, antropologia, ditaduras e romances

Wayne: aventura nos anos 40

JORNADA NAS ESTRELAS II —
A IRA DE KAHN

TV Manchete— I2h30
(Star Treck II — The wrath of Kahn) de
Nicholas Meyer. Com William Shatner.
Leonard Nimoy e Ricardo Montalban.
EUA. 1982.
Duração 113 min.
Aventura espacial. Nave laboratório é aborda-
da por arquiinimigo da Frota Estelar. A tripu-
lação da Enterprise corre para socorré-la. Se-
gunda aventura da série fora da telinha. ? *

SINDICATO DO CRIME
TVE — 16h

(Assassination bureau) de Basil Dearde. Com
Oliver Reed. Telly Savallas, Curd Jurgens e
Clive Revill. Inglaterra, 1969.
Duração 110 min.
Comédia. Grupo secreto dedica-se ao exter-
minio de pessoas indignas de conviverem na
sociedade. Comédia de humor negro basea-
da em texto de Jack London. ? ?

O ÚLTIMO NINJA
TV Globo — 22h35

(The last ninja) de William A.Graham. Com
Michael Beck, Nancy Kwan. John McMar-
tin e Richard Lynch. EUA (TV). 1983.
Duração 100 min.
Caratê. Negociante de objetos de arte e
dublè de ninja é recrutado para libertar
cientistas seqüestrados por terroristas.
Pancadaria sem qualidade. •
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GAMES

Três polegadas

de divertimento

ATec 
Toy acaba de desenvolver — e

lançar no mercado — o módulo

de TV para o Game Gear. Trata-se de

um aparelho que, uma vez encaixado

no console, o transforma em um mo-

nitor de TV portátil, a cores, de 3,2

polegadas. Você poderá assistir aos

programas onde bem entender: no car-

ro, na cama, na sua casa de campo, em

qualquer lugar. O módulo é simples de

ser conectado: basta colocá-lo no lu-

gar dos cartuchos. É recomendável o

uso de antena externa, que pode ser

ligada ao módulo através de uma en-

trada existente na parte superior do

aparelho. Também há entradas para

O módulo para o Game Gear. praticidade

antenas UHF, VHF, para videocassete

e para câmeras de vídeo. Maiores in-

formações podem ser obtidas através

do Centro de Atendimento ao Consu-

midor da Tec Toy. O telefone é 011/

267-5797. A Mesbla do Passeio e Fo-

tológica da Rua Barata Ribeiro, 774,

em Copacabana, vendem o aparelho,

que está custando CrS 8 milhões.

DESENHO
The Flintstones — Nintendo, apenas I jogador,

l ançamento Nintendo.
Fred e Vilma vivem na Idade da Pedra e sao

vi/inhos de Bettv e Barney, de quem são muito
amigos. Cada casal possui um bicho de estimação,
Hoppy e Dino. Infelizmente, o malvado Dr. Turner.
colecionador de dinossauros, sai do século 30 e vai
para a cidade de Fred. Os dinossauros são raptados e
levados para o século 30. para o zoológico. Fred. com
ajuda do extraterrestre Gazu. consegue consertar a
máquina do tempo e vai atras do Dr. Turner.

Road Runner's Death Valley Rally — Super
Nintendo. 3 vidas. 20 fases, apenas 1 jogador, lança-
mento Nintendo.

No deserto dos Estados Unidos, um coiote lenta de
todas as maneiras possíveis e impossíveis caçar um
pássaro (existente somente no deserto americano). O
Papaléguas é muito ligeiro: por mais que o coiote faça
armadilhas, não consegue captura-lo. Muito divertido.

DICAS

NINTENDO
Wolverine — A mais eficiente maneira
de acabar com Sabertooth é disparar
rapidamente e seguidamente a maior

quantidade possível de golpes. Ele tenta-
rá fugir indo em direção ao abismo, que
fica no canto inferior direito da tela.
Atenção: só o vilão é que cai no abismo.

(João Daniel de Oliviera, nove anos).

ESPORTE
Goal ! — Super Nintendo. I ou 2 jogadores, lança-
mento Nintendo.

Um campeonato internacional de futebol. Sao 24
limes, divididos em 6 grupos. Você pode escolher o
time, o m*upo e a duração da partida. Chame os
amieos e faça uma "Copa do Mundo' em sua casa.

Super Volleyball — Mega Drive. 2 opções de jogo.
1 ou 2 jogadores, joystick. Lançamento Tec Toy.

Você agora poderá criar as mais variadas jogadas
de vôlei sem risco de contusões. No Super I oUeykull
você escolhe o time de sua preferência ou monta um
com seus amigos. A dica para este jogo é testar seu
joystick antes de aluar, descobrindo várias jogadas.
Dica: no saque, aperte o botão D em direção ao
interior da quadra. Mantenha-o apertado, pressione
o botão .1 para soltar a bola e aperte novamente
quando a bola estiver vermelha. Dessa forma, você
vai dar um saque I iageni ao J mulo do mor.

Super Kick Off — Master System, lançamento Tec
Toy. para 1 ou 2 jogadores
? Neste incrível jogo de lutebol. voce pode sentir
todas as emoções de um jogador de verdade, driblan-
do. cabeceando ou fazendo passes com efeito. O
cante reproduz uma partida de final de campeonato.
Você escala o time. escolhe o uniforme, o lado do
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ANGRA DOS REIS

Quarteto em Cy — Neste sábado, às 22h, no Tom
Maior, show com o grupo, acompanhado pelo violão
de Célia Vaz. Rua Dr. Watanabe, 55, Parque das
Palmeiras (0243/65-4569). Couvert: CrS 200 mil. Con-
sumação mínima: CrS 70 mil.

ARARUAMA

Lançamento de livro — Neste sábado, às 18h, na
Casa de Cultura, o escritor Mansour Challita auto-
grafa seu livro Saúde e longa vida — pelas caminhos
da natureza. Logo após, o autor dá palestra sobre o
lema. Praça São Sebastião, 148, Centro.

AREAL

Rally — Neste sábado, cerca de 20 carros estarão
participando do 1° Rally de Areai, terceira etapa do
Campeonato Estadual. A largada está marcada para
às 1 lh. no Centro da cidade. A chegada está prevista
para ás 18h, no mesmo local. O percurso de 210
quilômetros inclui passagens pelas localidades de
Águas Claras. Brejal, Pequeri, Santa Felicidade, São
José do Vale do Rio Preto, Santana do Deserto, Três
Rios, Teresópolis e Secretário.

CABO FRIO

Marearte — Nesta sexta, sábado e domingo até 31
de julho, das lOh às 22h, o Espaço Cultural Cabo
Frio vai abrigar a Marearte, feira de arte popular de
Cabo Frio. A mostra reúne trabalhos de cerâmica,
miniaturas, pintura, cestaria, pirogravura, escultura e
crochê. Neste sábado, às 20h30, apresentação de
Nando e seu grupo. Av. 13 de Novembro, 520, Praia
do Forte. Entrada franca.

PETR0P0LIS
campo e a duração da partida. Pode-se ainda reduzir
a velocidade do jogo em até 50%.

CINEMA "
Batman Returns — Game Gear. 5 fases, categoria
ação, I jogador, lançamento Tec Toy.

Gotham City está nas mãos de Pingüim e da
Mulher-Gato. Os inimigos estão em todos os lugares.
O comissário Gordon não consegue detê-los e acende
o sinal de luz para chamar a única pessoa capaz de
enfrentá-los: o cavaleiro das trevas. Batman. Nesta
aventura, o jogador será o bat-parceiro na luta contra
o mal e. para realizar a tarefa, cada jogador pode
dispor de todos os equipamentos do Batman.

Back to The Future II — Master System, 5 fases. 1
jogador, joystick. Lançamento Tec Toy.

Procurando o Almanaque de Esportes que o asque-
roso Biff levou para o passado. Marty McFly viaja
pelo tempo com seu companheiro Doe Emmet
Brown. Em busca de um bom desempenho, o joga-
dor. no futuro, deve memorizar os movimentos de
Jennifer e sua família, as seqüências das direções e
todas as portas que vão se abrindo.

Lançamento de livro — A poeta Georgiana Guinle
lança o livro Ostrocadilhos neste sábado às 20h, no
Antinoo Vip Club. Rua Sete de Abril, 603, Centro
(0242/43-8990).

Balé — Neste sábado, às 21h, o grupo de dança
Regina Sauer se apresenta no Teatro Santa Cecília,
com o espetáculo Haikai Blues. Participação do Balé
Moderno Kátia Alves. Rua Marechal Deodoro, 192
(0242/42-2191). CrS 200 mil.

Exposição — Neste sábado, às 17h, no Centro Alceu
Amoroso Lima para a Liberdade, será inaugurada a
exposição fotográfica Intinerário de Alceu, em come-
moração ao centenário de nascimento do escritor
Alceu de Amoroso Lima, o Tristão de Athayde.

SAO J0A0 DE MERITI

Teatro — Às sextas, sábados e domingos, ás 20h30.
no Teatro do Sesc, apresentação da peça Transbrasil.
de Ewa Procter, com direção de Gedivan de Albu-
querque. Av. Automóvel Clube, 66 (756-6177). CrS
80 mil.

Ninja Gaiden — Master System. I jogador, joystick.
Lançamento Tec Toy.
? É preciso recuperar o Bushido. um pèrgaminho
sagrado que significa o domínio do universo. Rouba-
do durante o massacre de Dragon Village. o docu-
mento está na mão de bandidos, e apenas Ryu poderá
cumprir a missão.

SAO G0NÇAL0

Teatro infantil — Aos sábados e domingos, às 17h.
no Teatro do Icbeu. apresentação da peça Espalhafa-
tos. de Chico Maciel. Rua Francisco Portela, 2.722.
Zé Garoto. CrS 50 mil. Até dia 27.
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ATENÇÃO

EXP0SIÇ0ES'

Portinari 90 anos — Exposi-
ção comemorativa dos 90
anos de nascimento de Cân-
dido Portinari, organizada
pelo galerista Ralph Camar-
go e por João Cândido Porti-
nari, filho do pintor. Pelas
salas do Jockey Club estão
expostas 85 das mais signifi-
cativas obras do artista: são
pinturas, guaches e trabalhos
que utilizam técnica mista.
Destaque para Os pescadores,
enorme painel de 14 metros
pintado na década de 50, em
Paris, e Santa ceia. de 1949.
Outras preciosidades da mos-
tra são o guache sobre cartão
Gaúcho, de 1930. O galo, um
óleo sobre tela de 1941, e
Operário, que marca o início da fase
voltada para os problemas sociais brasi-
leiros. Sua primeira tela, uma natureza
morta pintada nos anos 30 na França,
também faz parte da exposição. Salão de
Exposições do Jockey Club Brasileiro,
Av. Pres. Antônio Carlos, 501/10° an-
dar, Castelo (297-6655). 2a a 6a, das
10h30 às 19h30. Até 9 de julho.
Robert Doisneau — O fotógrafo francês
procurou, durante 50 anos, flagrar os
personagens anônimos de uma Paris
poética e teatral. São 56 fotografias em
preto e branco na mostra. Alguns de
seus amigos ilustres (como
Pablo Picasso e Simone de
Beauvoir) também foram cli-
cados. Paço Imperial, Praça
15. 3a a dom., das llh às
18h30. Até 24 de junho.
Luan Marques — Exposição
in memorian do artista plásti-
co, que morreu este ano. Ele
foi um dos mais expressivos
nomes da Geração 80. A
mostra reúne 13 trabalhos da
última fase do artista, em que
aprimorou sua visão estética
do erotismo. Museu do Tele-
fone, Rua Dois de Dezembro,
63. Flamengo (556-3189). 2a a
6a. das 9h às 17h. Até 4 de
julho.
Thomaz lanei)} — Considera-
do um dos maiores coloristas
brasileiros, o paulista Ianelli
tem. no Paço Imperial, uma
grande mostra dos últimos 20
de seus 40 anos de trabalho.
São mais de 120 obras do
acervo particular do artista:

50 óleos de grandes dimensões — oito
deles trabalhos inéditos —, 57 obras em
papel (aquarelas, guaches, pastéis, nan-
quim, entre outros), e 18 objetos feitos
com material reciclado (tecido, madeira,
ferro, plástico), experiências também ex-
postas pela primeira vez. Durante a
mostra será exibido um documentário
sobre o processo criativo de Ianelli, en-
trevistas com o artista e depoimentos.
Paço Imperial, Praça 15. 3a a dom., das
11 h às 18h30. Até 5 de julho.
Retrospectiva Ivan Serpa — São 163
obras que retratam as principais fases de

Serpa. A exposição celebra os
20 anos de morte e os 70 de
nascimento do artista. Centro
Cultural Banco do Brasil, Rua
1° de Março, 66, Centro (216-
0237). 3a a dom., das lOh às
22h. Até 19 de julho.
Veronese — O artista plástico
embarca em agosto para uma
exposição individual em São
Francisco — a convite de um
dos diretores do MoMA de
Nova Iorque —, sobre o tema
Streets of Rio. Antecipando a
exposição americana, 20
óleos estão à mostra no foyer
do Teatro do Quatro, Rua
Marquês de São Vicente, 52
(274-9895), Shopping da Gá-
vea. 3a a dom., das 14h às
23h. Até 25 de junho.
Casa das Palmeiras/A emoção

de lidar — Trabalhos de internos da
Casa das Palmeiras, instituição fundada
por Nise da Silveira. Pinturas e desenhos
que retratam o universo dos pacientes e
suas emoções. Museu Nacional de Belas
Artes, Av. Rio Branco, 199, Centro
(240-0068). 3a a 6a, das lOh às I8h. Sáb. e
dom., das 14h às 18h. Até 4 de julho.
Dubuffet e a art brut — O francês Jean
Dubuffet começou a colecionar, em
1945, o que chamou de art brut — a arte
praticada por internos de hospitais psi-
quiátricos, presos e marginais, reunidas
desde 1976 no primeiro Museu de Art

Brut do mundo, em Lausan-
ne, Suíça. Casa França-Brasil,
Rua Visconde de Itaborai,
78, Centro (253-5366). De 3a
a dom., das lOh às 20h. Até
25 de julho.
O lado avesso do guarda-rou-
pa/Aguida Zanol — Roupas
confeccionadas a partir de
tampinhas de garrafas, plásti-
co de embalagem, canudi-
nhos e latas. Fundição Pro-
gresso, Rua dos Arcos, 24/50,
Lapa (267-5897). Diariamen-
te, das 12h às 22h.
Jerusalém em gravuras israe-
Ienses dos anos 70 e 80 — Co-
letiva com gravuras de 16 ar-
tistas israelenses, retratando a
Cidade Santa. São jovens ar-
tistas que, aliados a veteranos,
formam a vanguarda da arte
hebraica. Espaço Cultural H.
Stern, R. Visconde de Pirajá,
490/3° andar, Ipanema. 2a a 6a,
das 9h às 18h; sáb., das 9h às
13h. Até 3 de julho.

•O galo', de 1941, óleo sobre tela de Cândido Portinari

Jerusalém, por Jakov Pins: coletiva no Espaço H. Stern
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RÁDIO

Escolha as

músicas

da Opus 90

MONA BITTENCOURT

Para 
comemorar o primei-

ro aniversário, a Opus 90
está com algumas novidades.
Uma delas, Interlúdio, estréia
neste sábado, ao meio-dia.
Durante 30 minutos, a rádio
vai transmitir um módulo
musical selecionado por um
ouvinte escolhido por carta.
A idéia surgiu da solicitação
do próprio público."Os ouvintes ligavam pe-
dindo para escolher músicas
da mesma maneira que artis-
tas fazem em A personalidade
e a música. Então, resolvemos
criar uma maneira de atende-
los", explica Heloísa Fischer,
coordenadora da rádio. A
novidade veio ao encontro da
proposta de aproximar cada
vez mais a Opus 90 de seu
público. 

"Todo mundo gosta
de participar de sua rádio fa-

pi BPfe ^^¦81
• L^%'

teSlllfct .

Um ouvinte selecionou sonata tocada por Baremboin (E) e sinfonia regida por Hogwood

vorita. Isso é comum nas
emissoras de música popular.
Mas no nosso caso a relação
emocional do ouvinte com a
obra é muito maior. Quem
gosta de música clássica tem
um carinho e um apego mui-
to grande com suas músicas
preferidas", diz Heloísa.

O primeiro ouvinte escolhi-
do foi o engenheiro civil Al-
berto Eidelman. Neste sábado,
durante 30 minutos, ele será o
programador da Opus 90. A
seleção é a seguinte: Concerto

• .,<f';:": ' ,. ••• Jf- • . ".<> U • . .>?r ¦' >* 
- ' t 'S*~~ "-f -
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Beethoven: no repertório

para flauta, violino, cravo, cor-
das e baixo contínuo em lá me-
nor (Allegro), de Bach, com a
English Concert, regida por
Trevor Pinnock; Sonata para
piano e violino em sol maior, de
Mozart, com Daniel Baren-
boim (piano) e Itzhak Perlman
(violino): e a Sinfonia n "7 em
lá maior, Op.92, de Beethoven,
com a Academy of Ancient
Musics. sob a regência de
Christopher Hogwood.

? Interlúdio — Sáb.. às 18h, na Opus
90 (90.3 MHz).
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? SEXTA NA OPUS 90

Clássicos em FM — A partir das 20h. Reprodução
digital (CDs c DATs). Sinfonia n" % em Rc menor, de
Havdn (Filarmônica de Berlim. Karajan - DDD -
23:04); Quarteto n"I em Dó menor, para piano e
cordas, op. 15. de Faurò (Hubeau. Gallais-Mantbrun.
Lequien, Navarra - AAD - 30:39); Capriceio Sinfôni-
co. de Puccini (Orquestra de Berlim. Chailly - DDD -
12:22): Danças Romenas, de Bartok (Orpheus - DDD

- 6:1S); Elizabethan Fancies. de John Cooper ou
Cóperario (American Brass - DDD - 4:50); Trio em
Mi bemol maior, para piano, violino e violoncelo.
op.100. de Schubert (Trio Haydn, Viena - DDD -
42:02); Hino de Desttingen. de Haendel (Preston -
DDD - 14:15); Sinfonia em Sol maior, IVq 182 -Ham-
burgo n"l. de Philipp Emaunuel Bach (OC.Franz
Lis/t. Rolla - DDD - 11:10); Sonata n"6 em Lá maior,
op. A'2. de Prokofieff (Pogorelich - DDD - 28:11);
Sinfonia n"3 em Fá maior, op.90, de Brahms (Filarmò-
nica de Berlim. Bernstein. 41:53); Concerto em Lá
maior, de Vivaldi (Virtuosi Moscou. Spivakov.
Grav. 1990 - DDD - 7:39).

A SEMANA

O melhor de Mozart em sete dias

A 
partir desta segunda-
feira, a Opus 90 es-

tréia a Semana dos gran-
des compositores. Toda
última semana do mês, de
segunda a domingo, a rá-
dio coloca no ar o melhor
da obra dos maiores no-
mes da música clássica,.
Mozart foi o escolhido

para iniciar a programa-
ção. Durante esta sema-
na, das 14h ás 15h. serão

:?V :
Mozart: a partir de segunda

executadas composições
como a abertura da ópera
Don Giovanni, com o con-
junto Tafelmusik, na se-
gunda-feira; a abertura
de As bodas de Fígaro,
com a Filarmônica de
Viena, na terça; Diverti-
menio em si bemol maior,
com o Hollinger Wind
Ensemble, na quarta; e a
abertura da ópera A flau-
ta mágica, com o Tafel-
musik. na quinta-feira.

.PROGRAMA 42 18/6 a 24/6/1993



?&&* A«a^^3^sig5^sasass^^v*ss<s2ffis^s2^^a3ai^.^a

BANCAS

ONDE ENCONTRAR
Banca do Mário — Rua Ataulfo de Paiva. 1.030.
Leblon. Não tem telefone, não aceita cartão de crédi-
to. Aceita cheque pré-datado. Entrega a domicílio.
Funciona 24h por dia.

Jornais locais, de outros estados e também paraconcursos. Jornais importados: o argentino Clarin
custa CrS 60 mil, Wall Street Journal está por CrS 170
mil e o Miami Herald sai por CrS 150 mil. Revistas
nacionais e importadas (eróticas, moda. compu-
tador...). Palavras cruzadas, brinquedos, raspadi-
nhas, bilhetes de loteria, cartões-postais, adesivos,
canetas e isqueiros são também encontrados na ban-
ca, que tem orelhão e vende fichas telefônicas.

Banca Central — Rua Ataulfo de Paiva, em frente à
Farmácia Piauí, Leblon (511-0998). Funciona 24 ho-
ras por dia. Aceita cartões: Credicard, American
Express e Diners. Cheque pré-datado só de conheci-
do. Entrega a domicílio.

Jornais nacionais e importados (Herald Tribune
está por CrS 160 mil e o Corriere dela Sera por CrS
179 mil), revistas importadas. Livros nacionais. Fil-
mes. adesivos, figurinhas e chaveiro.

Banca Duvivier — Rua Duvivier. Copacabana
(541-3297/contato). Aceita cartão de crédito (todos
menos American Express) e aceita cheque pré-data-do. Funciona 24 horas por dia.

Jornais nacionais e importados (La Gazzeta dei
Sport custa CrS 179 mil, Miami Herald está por CrS
159 mil e Voz de Portugal sai por CrS 35 mil).
Revistas importadas, balas, chiclete, adesivos, car-
tões-postais, fichas telefônicas, figurinhas, bonés, ca-
netas, filmes, pilha, isqueiro, fósforo, envelope de
carta e cigarros, mapas, dicionário, palavras cruza-
das. Tem bloco de anotações que se fixa no carro a
CrS 100 mil. O livro Passando a limpo — A trajetória
de um farsante, de Pedro Collor, custa CrS 399 mil.

Banca Rodelu — Avenida Ataulfo de Paiva, esquina
com Afrânio de Melo e Franco. Leblon (294-3797).
Aceita todos os cartões de crédito, menos Sollo.
Funciona 24 horas por dia e entrega a domicílio.

Vende os jornais acondicionados em saco plástico
para o cliente não sujar as mãos ou molhar na chuva.
Além do trivial, tem revistas e jornais importados,
cigarros, balas, pilhas, fósforos, isqueiros, filmes.

Maria José Lessa

.j^

Banca do Mário, no Leblon: variedade

18/6 a 24/6/1993

Ingressos, por favor
Gostaria dc alertar para a falta de

respeito com o público interessado em
assitir ao show do sr. Tom Cavalcante,
no Teatro da Lagoa. Venho há três sema-
nas insistindo em comprar ingressos para
quinta-feira, e não tenho conseguido. A
bilheteria só se interessa em vender in-
gressos para sexta-feira, obviamente por
ser mais caro. Tenho tentado no início da
semana saber, através de telefonemas, se
há ingressos para quinta-feira e a respos-
ta é invariavelmente a mesma: que so-
mente se iniciará a venda no fim de sema-
na (a partir de sexta-feira). Quando eles
são consultados na sexta-feira, a resposta
é de que os ingressos estão esgotados!
Nós, leitores da revista Programa, fica-
mos muito honrados em ter um veículo
onde possamos chamar a atenção para
desrespeitos desta natureza. Vanir Ma-
nhães. Copacabana.

Praia Seca, o paraíso
Muito interessante e oportuna a re-

portagem sobre a Região dos Lagos,
mormente no que tange aos elogios às
belezas marginais da estrada que corta a
restinga. Comungo com a opinião de que
Praia Seca e o "paraíso da Região dos
Lagos , mas lamento que a repórter não
tenha observado que, além de barracas de
beliscos e botecos de beira de estrada,
Praia Seca já possui pousadas interessan-
tes. supermercados, padarias, sorveterias,
bares de música ao vivo nos fins de sema-
na e um clube náutico. Sugeri à nossa
Associação de Moradores convidar a jo-
vem repórter para uma visita programa-
da a conhecer as melhorias recém-incre-
mentadas em nossa infra-estrutura.
Jandyr Aragão, Praia Seca.

La Mole empolga funcionário
Sou leitor assíduo do JORNAL DO

BRASIL e principalmente da revista Pro-
grama, que considero um dos melhores
veículos de informação em termos de la-
zer, família, diversão e muito mais...

Gostaria de, através desta, parabenizar
o La Mole pelo seu aniversário. É isso
mesmo. O grupo La Mole, que começou
no Leblon, está completando 35 anos de
existência. Uma existência marcada pelo
esforço, garra, sofrimento e sucesso de
todos aqueles que fizeram o La Mole
chegar aonde está hoje. Acho que o La
Mole é hoje uma verdadeira potência, lí-
der do ibope no coração dos cariocas e de
muita outros que já tiveram a oportunida-
de de freqüentá-lo ao menos uma vez. E
este sucesso se deve principalmente aos

f
CORREIO

Wilson Santos

Tom Cavalcante: show disputado demais

seus clientes, que o prestigiam com sua
freqüência assídua e fiel (...). Como diria o
sr. Chico (nosso guru), o cliente é o rei.
(...). Me sinto imensamente orgulhoso de
fazer parte do grupo La Mole, e gostaria
de parabenizar o La Mole e o sr. Chico
(...). Lopes Filho, auxiliar de gerência do
La Mole do Leblon.

O amor é lindo
Eu e minha gata Gabi queremos agra-

decer à promoção feita pela revista Pro-
grama do dia 11 de junho, véspera do Dia
dos Namorados, que distribuiu entre os
leitores o disco In love. A canção Wishing
on a star, do grupo Cover Girls, é super-
linda — como minha gata Gabi. Ibelmar
Rodrigues, Flamengo.

As cartas devem ler até 10 linhas e ser enviadas com
assinatura, nome completo e endereço para: JORNAL
DO BRASIL, revista Programa, seção Correio. Av.
Brasil, 500, 6o andar, São Cristóvão, CEP 20.949-970

? A programação de espetáculos e eventos deve ser
enviada em nome das seguintes pessoas:
Cinema Marcello Maia e Paulo Senna Grátis e Espor-
tes Patrícia Paladino Exposições Patrícia Paladino e
Paulo Senna Vídeo Luciana Hidalgo e Paulo Senna
Show Patrícia Paladino e Marilia Sampaio Games
Patrícia Paladino Bares e Para Dançar Inês Amorim
Teatro Luciana Hidalgo e Marilia Sampaio Rádio e
Arredores Mona Bittencourt Criança Lúcia Cerrone e
Rosy Lamas Restaurantes Danusia Barbara Leitura
Patrícia Paladino Ofertas Marcello Maia
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H Banca do Mirio, no Leblon: variedade

ONDE ENCONTRAR
Banca do Mário — Rua Ataulfo de Paiva. 1.030.
Leblon. Não tem telefone, não aceita cartão de crédi-
to. Aceita cheque pré-datado. Entrega a domicílio.
Funciona 24h por dia.

Jornais locais, de outros estados e também paraconcursos. Jornais importados: o argentino Clarin
custa CrS 60 mil, Wall Street Journal está por CrS 170
mil e o Miami Herald sai por CrS 150 mil. Revistas
nacionais e importadas (eróticas, moda. compu-
tador...). Palavras cruzadas, brinquedos, raspadi-
nhas, bilhetes de loteria, cartões-postais, adesivos,
canetas e isqueiros são também encontrados na ban-
ca, que tem orelhão e vende fichas telefônicas.

Banca Central — Rua Ataulfo de Paiva, em frente à
Farmácia Piauí, Leblon (511-0998). Funciona 24 ho-
ras por dia. Aceita cartões: Credicard, American
Express e Diners. Cheque pré-datado só de conheci-
do. Entrega a domicílio.

Jornais nacionais e importados (Herald Tribune
está por CrS 160 mil e o Corriere dela Sera por CrS
179 mil), revistas importadas. Livros nacionais. Fil-
mes. adesivos, figurinhas e chaveiro.

Banca Duvivier — Rua Duvivier. Copacabana
(541-3297/contato). Aceita cartão de crédito (todos
menos American Express) e aceita cheque pré-data-do. Funciona 24 horas por dia.

Jornais nacionais e importados (La Gazzeta dei
Sport custa CrS 179 mil, Miami Herald está por CrS
159 mil e Voz de Portugal sai por CrS 35 mil).
Revistas importadas, balas, chiclete, adesivos, car-
tões-postais, fichas telefônicas, figurinhas, bonés, ca-
netas, filmes, pilha, isqueiro, fósforo, envelope de
carta e cigarros, mapas, dicionário, palavras cruza-
das. Tem bloco de anotações que se fixa no carro a
CrS 100 mil. O livro Passando a limpo — A trajetória
de um farsante, de Pedro Collor, custa CrS 399 mil.

Banca Rodelu — Avenida Ataulfo de Paiva, esquina
com Afrânio de Melo e Franco. Leblon (294-3797).
Aceita todos os cartões de crédito, menos Sollo.
Funciona 24 horas por dia e entrega a domicílio.

Vende os jornais acondicionados em saco plástico
para o cliente não sujar as mãos ou molhar na chuva.
Além do trivial, tem revistas e jornais importados,
cigarros, balas, pilhas, fósforos, isqueiros, filmes.

Ingressos, por favor
Gostaria dc alertar para a falta de

respeito com o público interessado em
assitir ao show do sr. Tom Cavalcante,
no Teatro da Lagoa. Venho há três sema-
nas insistindo em comprar ingressos para
quinta-feira, e não tenho conseguido. A
bilheteria só se interessa em vender in-
gressos para sexta-feira, obviamente por
ser mais caro. Tenho tentado no início da
semana saber, através de telefonemas, se
há ingressos para quinta-feira e a respos-
ta é invariavelmente a mesma: que so-
mente se iniciará a venda no fim de sema-
na (a partir de sexta-feira). Quando eles
são consultados na sexta-feira, a resposta
é de que os ingressos estão esgotados!
Nós, leitores da revista Programa, fica-
mos muito honrados em ter um veículo
onde possamos chamar a atenção para
desrespeitos desta natureza. Vanir Ma-
nhães. Copacabana.

Praia Seca, o paraíso
Muito interessante e oportuna a re-

portagem sobre a Região dos Lagos,
mormente no que tange aos elogios às
belezas marginais da estrada que corta a
restinga. Comungo com a opinião de que
Praia Seca e o "paraíso da Região dos
Lagos , mas lamento que a repórter não
tenha observado que, além de barracas de
beliscos e botecos de beira de estrada,
Praia Seca já possui pousadas interessan-
tes. supermercados, padarias, sorveterias,
bares de música ao vivo nos fins de sema-
na e um clube náutico. Sugeri à nossa
Associação de Moradores convidar a jo-
vem repórter para uma visita programa-
da a conhecer as melhorias recém-incre-
mentadas em nossa infra-estrutura.
Jandyr Aragão, Praia Seca.

La Mole empolga funcionário
Sou leitor assíduo do JORNAL DO

BRASIL e principalmente da revista Pro-
grama, que considero um dos melhores
veículos de informação em termos de la-
zer, família, diversão e muito mais...

Gostaria de, através desta, parabenizar
o La Mole pelo seu aniversário. É isso
mesmo. O grupo La Mole, que começou
no Leblon, está completando 35 anos de
existência. Uma existência marcada pelo
esforço, garra, sofrimento e sucesso de
todos aqueles que fizeram o La Mole
chegar aonde está hoje. Acho que o La
Mole é hoje uma verdadeira potência, lí-
der do ibope no coração dos cariocas e de
muita outros que já tiveram a oportunida-
de de freqüentá-lo ao menos uma vez. E
este sucesso se deve principalmente aos

VA/i lertn Cir»trtr«

i om cavaicante: show disputado demais

seus clientes, que o prestigiam com sua
freqüência assídua e fiel (...). Como diria o
sr. Chico (nosso guru), o cliente é o rei.
(...). Me sinto imensamente orgulhoso de
fazer parte do grupo La Mole, e gostaria
de parabenizar o La Mole e o sr. Chico
(...). Lopes Filho, auxiliar de gerência do
La Mole do Leblon.

O amor é lindo
Eu e minha gata Gabi queremos agra-

decer à promoção feita pela revista Pro-
grama do dia 11 de junho, véspera do Dia
dos Namorados, que distribuiu entre os
leitores o disco In love. A canção Wishing
on a star, do grupo Cover Girls, é super-
linda — como minha gata Gabi. Ibelmar
Rodrigues, Flamengo.

As cartas devem ler até 10 linhas e ser enviadas com
assinatura, nome completo e endereço para: JORNAL
DO BRASIL, revista Programa, seção Correio. Av.
Brasil, 500, 6o andar, São Cristóvão, CEP 20.949-970

? A programação de espetáculos e eventos deve ser
enviada em nome das seguintes pessoas:
Cinema Marcello Maia e Paulo Senna Grátis e Espor-
tes Patrícia Paladino Exposições Patrícia Paladino e
Paulo Senna Vídeo Luciana Hidalgo e Paulo Senna
Show Patrícia Paladino e Marilia Sampaio Games
Patrícia Paladino Bares e Para Dançar Inês Amorim
Teatro Luciana Hidalgo e Marilia Sampaio Rádio e
Arredores Mona Bittencourt Criança Lúcia Cerrone e
Rosy Lamas Restaurantes Danusia Barbara Leitura
Patrícia Paladino Ofertas Marcello Maia



DR. ANTÔNIO

AMÉRICO

GONÇALVES
CRM: 52-03239-2
Cirurgia Plástica

Estética Reparadora

CLASSIFICADOS

PARA ANUNCIAR LIGUE 580-5522

ANIMAIS

AKITA, CHIHUAHUA Lulu
da Pomerania, Poodle Toy Vá-
rias cores Canil, (0243) 53-
2305 Resende/ 393-8807 Ilha

CANIL BANDEI-
RANTES - Hospeda-
gem e Adestramento
de todas as Raças. T:
342-5239.
HOSPEDAGEM PLATZ PI
CÃES - Poucos canis: recrea-
çào, aliment. e atenção indivi-
dualizada Jacarep 343-1024
PEIXES VIVOS Alevinos e
adultos, tambaqui, pacu, tam-
bacu, catfish, carpas e cama-
rão malásia T. 393-7725/
393-7256/ 779-1289.

? ANTIQUÁMOSl
ANTIGOS LUSTRES — Apli-
ques, abajures, candelabros,
etc Limpa, reforma, fazemos
adaptações. Compra, vende,
peças avulsas. R. Gen. Polido-
ro, 20 Lj. G T: 541 -3096.
RESTAURAÇÃO — 50 anos
dedicados a arte de restaurar
porcelanas, cristais, metais,
móveis, etc EQUIPE ARNAUD
MARCOLINO R Min Viv.
Castro. 32/105 T 541 -0597

VOZ, FALA, 1NIBIÇA0

" ORATÓRIA, IMPROVISO,]
ARGUMENTAÇÃO SOB i

PRESSÃO,
CULTURA QERAL, 1

CONSULTAS E CURSOS i
Salão com palco e vídeo ;

Políticos, Executivos, í
Profissionais Liberais, !
Estudantes, Crianças '

e Empresas í
RJ (021) 236-5185 <
236-5223 - 9 à» 22h j

Adquira as 6 fitas K-7 com ?
apostilas, exercícios de <

dicção, impostaçâo e oratória

AULAS
PARTICULARESJ

1 •>/2"/3'1 e 4" SÉRIES (Au-
Ias reforço). Matemática, Por-
tuguès e Estudo Sociais Sueli
Pinheiro, 611 -5526 Niterói.
1o/ 2°/ 3° GRAUS Aulas
Bio, Fís. Mat, Quim, Est, Cont,
Cale. Port, Ital. Ing, Hist, Eco
246 3373 Pedro Coppelli
A AULA GUITARRA VIO-
LÀO - Método prático,
objetivo. Opção de aulas
a domicilio. 512-6066
A AULA PART. - Mat fis 1°
2-1 3"g. acomp. vestib., des.
geom concursos (TTN ETC),
mat financ Prof. JORGE Tel.
237 2004
A DOMIC. - Mat. Fís. Quim ,
Desenho. Cálculo. Bioquim.,
Biofis Preparo Pedro II, Apli
cação 284-5018/281-8804
ALEMÃO/ PORTUGUESE
Z Sul, Tijuca, à domic , prof c/
form RFA. metod agradável,
crianças/ adultos 258-0920
AMERICAN ENGLISH - In
dividual classes Prof1' america-
na diplomada EUA USC &
BERKLEY, PHD UCLA Bási-
co profissional. Espec. con-
versação, acompanhamento
informatizado ANA 255-3197

AO CANTO/ PIANO
- Flauta transv. Técni-
ca improv. Desc. 20%.
Eliane Salek 226-7897
APRENDA A TOCAR POR
VOCÊ MESMO - Qualquer
musica c/ apenas 1 5 acordes.
Aulas de violão 553-2570
APRENDA ESPANOL RÃPI-
DO Eficiente Prof-' alto nivel.
Formacion sup Espana 265-
2296 553 0288 h a 540 mil

APRENDA INGLÊS - Méto-
do dinâmico, divertido, o mais
eficaz. Único c/ labor, de imer-
são c/ estrang. nativos da Eu-
ropa e América. Infs 247-4963,
Sra Leach, das 9:00 às 11:30/
18:00 às 20:00h. (fAvor ligar
somente neste horário).

AULA DE BATERIA-Aula
teórica e prática c/ mé-
todos importados. Tratar
c/ Leonardo,265-4468.
AULA DE FRANÇES —
Aprenda desde o início pensar
no idioma desconto de até 30%
para 3 alunos 294-7567.
AULA DE VIOLÃO - Método
simples sem enrolação. Tam-
bém a domicílio. 284-2371/
581-8770, Gilberto.
AULA DE VIOLÃO - Música
popular, prático e teórico. Prof.

.c/ larga experiência. 225-
0337. Roberto Maron.
AULA DE VIOLÃO - Para to-
das as idades médoto prático e
objetivo aulas também em gru-
po 257-6050 - Copa.
AULA MAT. FlS. QUIM. —
Estat Contab Descrit, Dese-
nho, Economia, Eng. Marcos
ex-profesor UERJ 287-9984
285-0366,
AULAS DE INGLÊS - Objeti-
vo: Conversação. Independen-
do se partir do 1o passo ou já
saber falar. 257-2121, Marcelo

AULAS DE MATEMÁTICA
E PORTUGUÊS - CA à 8a
série Preparo para concursos
Denise 259-9116. Ipanema.

AULAS DE TAPETE
- Ensino arraiolo, casa
caiada e brasileirinho.
Tratar Ana 247-8568.
AULAS DE VIOLÃO E GUI-
TARRA - Harmonia e improvi-
sação Você escolhe o repertó-
rio T: 537-1390, Marcelo.

VIOLÃO CLÁSSICO
E POPULAR - Reper-
tório, técnica, teoria e
leitura. Tel. 236-2470

AULAS INGLÊS P/
CRIANÇAS - Acom-
panhamento escolar.
Cíntia. 246-1182

AULAS DE VIOLÃO - Leitu-
ra, teoria musical e harmonia.
Clássico ou popular. André
Tel. 542-3404.
AULAS INGLÊS - Acompa-
nhento escolar, 1a/ 2a graus.
Professora formada no BRA-
SAS. Tel. 268-2071. Dalila
AULAS INGLÊS - Mestrado.
Conversação/ Literatura/ Gra-
mática 239-4209 Prof. Gliks-
man. Part. e Empresas.

AULAS INGLÊS - Prof.
Americano, todos os ní-
veis. Conversação/ Gra-
mática. 247-2788 Jeff.
AULAS PARTICULARES
Inglês a domicílio. Prof. Mar-
ceio. T. 390-0705
AULAS PARTICULARES -
Matem., fís., ing. Elaboro trab.
escolares qualquer matéria.
Muita Experiência. 255-9420.
AULAS VIOLÃO POPULAR
- (Cifra e noções de teoria mu-
sical). Prof" Cynthia Lobato.
Copacabana, 267-7482.
BATERIA - Estude com quem
gosta de ensinar. Teoria, técni-
ca, prática. Entrevista grátis.
Fernando Pereira T. 208-5892
CÁLCULO/ FÍSICA/ MATE
MÃTICA - Aulas part., 1°/2°/
3° graus. Ex-aluno UFRJ. T
268-4628/ 238-0533.

ENGENHEIRO DO
IME — Aulas cálculo
física química Pessoa
228-1852.

FALE FRANCÊS! - Méto-
do eficiente e conversa-
cão imediata. Prof.
Mark. Tel. 294-2225.
FlSICA E MATEMÁTICA -
Cálculo, Computação, Descrit
Acomp. e recup. Eng° Militar
do IME. 284-3439 Roberto
FlSICA/ MATEMÁTICA -
Cálculo/ comp./ descritiva -
Acomp. e recup. Eng° militar
IME 259-6147, Tarcísio.

FRANCÊS - Individual.
Método próprio s/ des-
pesas livros. Cr$ 350 mil
p/h. Tel: 255-1966.

GINÁSTICA-
Aulas particulares em
sua residência. FONE:
265-5706.
GUITARRA E VIOLÃO So-
los, blues, rockabilly, hardrock,
grunge, bossa-nova, teoria, lei-
tura, domic. 255-9497 Nelson
GUITARRA/ VIOLÃO -
Você faz o repertório.
Leitura e harmonia fun-
cional. Tel. 284-3961.
HOT-GUITAR - Curso básico
de violão e guitarra, duração 6
meses. Harmonia, improvisa-
ção. 259-1392, Maurício.

INGLÊS — Barra/Recreio
conversação, gramática.
Prof. formada EUA. Ma-
risa Ambrósio T.326-2533
INGLÊS - Desenvolva-se pro-fissionalmente. Cursos espe-
ciais seu interesse. Sua resid./
escrit. Prof. Teresa, 284-8278

INGLÊS - Ex-prof. Berlitz, di-
plomado EUA. Todos os niveis.
Método dinâmico. Márcio
294-0712/ 286-2002 R. 158
INGLÊS - Profa. Americana,
Bacharel USA, MEC c/ exper.
Individual/ grupos. Audiovi-
suai. comunicativo. 267-3604
INGLÊS — Prof. Britânico,
formado Inglaterra. Preparação
Cambridge 1st Certificate. Jay-
neTel. 226-2978 (Manhã)
INGLÊS PROF3 C/ MES-
TRADO EDUCAÇÃO
(E.U.A.) — Dá aulas part. em
s/residência Humaitá p/hora
CrS 500 (mês de junho) ou do-
micilio. D. Vera 286-9301.
INGLÊS ZONA SUL - Mé-
todo próprio, todos os
níveis. Profa. formada
UFRJ. 227-6158 Marilene
ITALIANO - PORTUGUÊS
Qualquer nível, conversação,
gramática, viagens, traduções,
versões técnicas, arte, literatu-
ra. ROBERTA LANZ 227-8544

MATEMÁTICA 1° GRAU
Concursos, TTN, mate-

mát. financeira. Prof°
Mareei. T. 521-7823
MATEMÁTICA E ACOM-
PANHAMENTO ESCO-
LAR - Da 1a à 6a Série.
Profa. Cristina, 254-7875
MICROCOMPUTADORES -
DOS, editores. Dbase, Lotus,
Windows. Excel. Prof. Infor-
mát. UERJ, 284-3439 Roberto
MICRO COMPUTADORES

Aprenda DOS, LOTUS, DBA-
SE. Wordstar etc. Estudante
UFRJ. Mareio T. 571 -4704
MONOGRAFIA - Psicologia,
Literatura, História, Economia
e áreas afins. Nível superior.
Prof. Ricardo. Tel. 553-2570.

MUSICALIZAÇÂO - P /
adultos desafinados. Au-
Ias em grupo. T: 286-0718
Sílvia. Entrevista grátis
PIANO/ TECLADOS — As
mais atuais técnicas didáticas
americanas! Todos estilos. Mú-
sico profissional. 237-3529.

REDAÇÃO CRIATI-
VA — Bem estrutura-
da. Aulas: crianças,
adolescentes; recicla-
gem adultos. 521 -

3183.
TO BE OR NOT TUPI?
Inglês é a questão. Aula par-
ticular/ grupo. Prof. americana
radicada no Brasil. 294-8674
TOQUE VIOLÃO - A esco-
lha é sua. Popular ou Clássico.
Violonista formado UNI RIO.
T. 259-6391 Pedro.

VIOLÃO A DOMICÍLIO - To-
que na 3a ou 4a aula. 1a s/
compromisso. Só Zona Sul.
Profa Samagra. Formada E M.
Villa-Lobos Tel. 393-8417.

I BABYCIA I

CASA DAS BABY SITTERS- Cuidamos de crianças de 3
meses a 4 anos. Casa na Bar-
ra 24 hs. T. 493-6367.

DISK MAGIC - Fral-
das só importadas, di-
versas marcas. Entrega
domicílio. 242-4180.

FRALDAS DESCARTÁVEIS
- Importadas Bunnyhugs. Pcte
c/ 32 média e grande. CrS 500
mil. Entr. domic. 253-4612

HELP FRALDAS - Descartá-
veis a domicílio. Menor preço
mercado. Comprove! Ligue
agora, 246-4363/ 286-3670.
LAV-FRALDAS - Lavamos,
esterelizamos e entregamos as
fraldas de seu bebê passadas e
cheirosas TEL: 259-7761.

BELEZA

ATENÇÃO!!!

Novidade da Europa.
Plástica s/cirurgia
P/ seios flácidos

ou pequenos
rugas, pés de galinha e

marca de expressão
mãos enrugadas,

colo, etc...
Resultado imediato

Não é tratamento
S/ limite de idade

Marcar hora c/ Chiystine

TEL:236-4052
2a a sáb., das 9 às 18h.

A ESTÉTICA - Depilação de-
finitiva. Limpeza pele, depila-
ção c/ cera, maquiagem defini-
tiva. 294-1393. At. domicílio.
ALONGAMENTO CABELO
- Sinta-se uma nova mulher c/
cabelos longos, cheios e natu-
rais. Mega-Hair. 289-0529.
ALONGAMENTO DE CA-
BELO - Cabelos cheios, lon-
gos e bonitos, Mega Hair. Lib.
praia. Tel. 556-3371.
ALONGAMENTO E VOLU-
ME - Cabelo natural. 100%
humano. Método americano.
Cola fria. Micro lacy. Vende-se
cabelos e colas. 571 -3081.
CALISTA PEDICURE -Calos,
unhas encravadas, prótese de
unhas. Marcar hora Iracy/Tere-
zinha T.205-1326(Catete)
DEPILAÇÃO DEFINITIVA -
Aparelho eletrônico. Sem dor.
Sem agulhas. Informações e
vendas, Tel. 331 -6230.

ODONTOLOGIA

ESTÉTICA
Solução para

problemas estéticos.
Laminados, blocos,

prótese em porcelana.
Resinas de última

geração.
DR. HÉBER LOPES
CRO 12587/CLM 2009242
Tel.: 325-6907

DENTAL CLÍNICA

Lipoaspiraçáo
Face • Nariz
Abdômen
Mamas
Cicatrizes
Orelhas de

Abano
Ginescomastia
Inclusão de

Silicone Mamária
Tumores

Cutâneos
Peeling

BARRA: Centro Profissional
Barra Shopping

Av. das Américas, 4 790 41 9
325-3496

COPACABANA: R. Siqueira
Campos, 43 61 2

235-5381
ICARAÍ: R. Gavião Peixoto,

148 806 - 710-1 333
Teresópolis - 742-9393

R

1

DEPILAÇÃO DEFINITIVA
Eletrólise. Material individual,
só feminino. Marcar consulta
c/ a especialista. T: 275-2169
SPA CABANAS AÇU - DÉ
UM TEMPO P/ VOCÊ Em
CORRÊAS (Petrópolis). T:
232-2029/232-5692
D.M. ESTÉTICA E BELEZA
Cuida do seu visual. Também
utiliza a Crometerapia. Aten-
d. Classe A. 267-1767.
EMAGRECIMENTO/ MF
SOTERAPIA — Cde Bonfim,
211/415. Dra Marta Maciel T.
284-6262 r.415/ 258-7484.
ESTÉTICA FACIAL/COR-
PORAL - Limpeza pele, revi-
talização, massagem. Formada
Dr. Payot. 269-6819 Eliette.
ESTETICISTA NO LEME -
Limpeza de pele e massagem
facial, listing, acne. Profissional
c/ produtos Payot. 542-6527.
IMPLANTE CABELO - Mé-
todo internac. quase fio a fio.
Permanente afro-inter. A partir
CrS 3.000.000 593-3439.

QUEDA DE

CABELOS?

• Caspa?# Cocei ra?
• Seborreia? • Rareamento?

# Calvície Precoce?

TRATAMENTO

DÜEQ
É A SOLUÇÃO PARA

HOMENS E MULHERES
CENTRO

Av. Nilo Peçanha,i55
2° and Gr. 224

T*l.: 262-7815

MADUREIRA
Estr. do Portela, 99/8° and

sala 801 (Polo I)

^TeL359-900^^^
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CLASSIFICADOS

PARA ANUNCIAR LIGUE 580-5522

INTERLISER DE
FRISAGEM - Mega-
hair, Permanente Afro,
tintura. 246-3363.
PLÁSTICA SEM CIRURGIA
Método Suíço. Rugas, seios
flácidos ou pequenos demais.
Resultado na hora. 236-4052
SEA DEPILAÇÃO NATU-
RAL - Cera fria a base de mel.
Método egípcio. Só feminino.
Sta Clara 98/910. T: 257-8909
TRATAMENTO ESPINHAS/
MANCHAS E FLACIDEZ
C/ crioterapia. Esteticista Anna
Claudia Queiroz. 511 -1659.

BOLOS-DOCESE
SALGADOS

rmm
feoliSciiM

f Bolos Doces
Salgados
c/sabor

T«l.i 270-3570200-3013Fax.i 288-8386

'TORTAS

BY
FATIMA COSTA
Sofisticadas e de qua-
lidade insuperável. ca-
paz de satisfazer ao
mais exigente paladar

Temos 25 sabores
a escolher.

Floresta Negra
Sacrapantina

• Nozes • Charlotte
de abacaxi
• E outros

Fornecemos á Hotéis
e Restaurantes

Solicite nosso cardápio
TEL; 502-1847

ENTREGAMOS
 A DOMICÍLIO A

CASA-SERVIÇOS
AA LAVAGEM DE ESTOFA-
DOS - Lavagem 3 e 2 CrS 940
mil e impermeabilização T.
293-9794 Dna Maria.
ABC OBRAS E REFORMAS- Telhados, impermeab., pintu-ras, azulejos e pisos, elétrica e
hidráulica. 252-2757.
ARQUITETAS ASSOCIA-
DAS - 238-7013. Sugestões
de decor., reformas, acomp.
obras, rebaixo teto e mobiliário

D'CORE COM. E REPR. LTDA.
DECORAÇÃO DE INTERIORES.
256-3429 (24hs)/ 235-6026

235-2186
R. Siq. Campos 143/ s/lj. 52
(lado Teatro Tereza Raquel - Copa)
Papéis nac. e importados. Pisos T.
Corr. Mad.. Forr Banhs. Persiaras.
Cortinas. Painel e Tecidos. Estofados'
Almofadas. Verniz. Espelhos. Tapetes.
Pintura. Palhas. Fórmicas, Cortiças.
Vitròs
trçt' sl comprom. Facilitamos.

BOX f
BLINDEX

i 11 r \

-06 
7£ 2

ICEBERG
CONGELADOS C/SABOR

Ljigue 270-3570 / 260-3613ejfale c/ Braulio. Se você ex-

Tirimentar. 
vai virar freguês.

Lançamento linha Oiet.Fax: 255-8396

¦francês!

A SECO — Lavagem de car-
pete, estofados , persianas ( la-
vagem/ venda ). M. Service Lt-
da. 284-0356 Sr. Ivaldo
BICICLETEIRO - Conserto a
domicilio, nacional/ import.,
ergométrica. Atendo acade-
mias. Tel. 552-4015, Luiz.

BOX BLINDEX É NA
COMVIDRO - O telefone
do vidro 294-0203 e/ ou
Fax 294-5831.
CONSERTO AQUECEDO-
RES E BOLLER - Instala-
ção.manutenção. Rápido/ga-
rantido. 593-3760. Sandra.

MAQUINA lavar bras-
TEMP - Consertos, reformas,
vendas. Geladeira: consertos
todas marcas. Atendo c/ carro
oficina. 502-1210 - Layno.

IMPERMEABILIZA-
ÇÕES - Terraços, te-
lhados, reformas, pint.
prédios, residência. C/
garantia. Rio/ Grande
Rio. Financiamos.
273-7561

SE SEU PALADAR É RE-
FINADO - Se lhe for útil
pagar barato, saudáveis
refeições congeladas.
Cardápios, 230-6995.

CRECHES

A IMPERMEABILIZAÇÃO
E LAVAGEM DE:

Sofás, bancos de carro,
carpetes, cortinas, cadeiras,
tapetes, iates e etc...

Facilito Pagamento.
SUELI DECORAÇÕES

351-5044/ 391-0844

PARABÓLICA
de Fibra Atendimento

Especial p/
jSSSSS^ Condomínio
MvGDTEL

FRANCISCO SÁ. 23 S/901
Tel.: 521-2340

MARCENEIRO - Arms emb.,
coz. planej., reformas, instala-
ções com. Tenho refs, orçam,
s/compromisso. 596-7874

PAPEL DE PAREDE-Vul-
catex, superpiso e Ouro
piso. Ore. s/ compromis-
so. 278-0096 Ricardo

DECAPÊ/ PATNA/ LACA E
POLIURETANO - Orçamento
s/ compromisso. Tel: 280-
2820/ 236-3720, noite.
ELÉTRICA - Instalção de PC
de luz, aumento carga e dis-
tribuição elétrica, c/ colocação
de relógio. 593-3760. Sandra.

ANTENASTV

CONVIVÊNCIA - Tranquili-
dade, carinho e encanto re-
ceita de bem estar. Convivên-
cia Creche Maternal.
Visite-nos: Av. Júlio Furtado
205 - Grajaú. 238-4037
CRECHE ESCOLA RENAS-
CENÇA Seu filho perto de
você. Venha nos visitar. Tel.
262-2330, Centro.
CRECHE ESCOLA RECAN-
TO DA TERNURA - Mater
nal. Jardim, C.A. Manhã. Tar-
de. Integral. R. Desembargador
Isidro 114 - Tijuca. 268-5544.
PASSO A PASSO Creche
e Escola. Do Berçário ao CA.
Ballet e natação. Matrículas c/
50%. R. Gal Barbosa Lima 35
Copa. Tel. 255-8736
PEIXINHO DOURADO -
3m a 6 anos. Alimenta-
çâo.lazer.piscinas. Muito
carinho! Olaria 270-8966
REINO INFANTIL CRECHE
ESCOLA - De 3 meses a 10
anos, 7 às 19 h„ S. Clemen-
te 214 Botafogo. 286-4807

FRANCÊS
Para

Todas as idades
Inscrições Abertas

Preços Promocionais

JriWõtèC

Copacabana: 541 «9497

Ipanema:

Botafogo:

Centro:

Tijuca:

Méier:

287-5745

286-4248

262-0458

268-5798

581-0340

A VOZ
E A FALA
Falar bem; pensar bem
•Oratória tDicçào limpos-
tação. *Voz Juía, rouca, na-
salada *Troca de letras

FONOAUDIÓLOGA: R0GQ0A GWDA
Ligue agora: 541-2599

CURSO PINTURA EM SE-
DA - Novidades em técnicas
estrangeiras, venda de tintas e
gutas exclusivas. 982-1248.
CURSO PINTURA/DESE-
NHO - Óleo, acrílico, pastel,
grafite, aquarela. Botafago/ Ti-
juca. 542-1787. Prof. Badia.
CURSO TAPEÇARIA AR-
RAIOLO - Casa kaiada,
rosinha, etc. Aulas grátis
463-2212, prof. Elizabeth

DANÇA DO VEN-
TRE - Arte, mistério e
beleza. Curso Profa
Satya. T: 278-4208

AO 2° GRAU/ VESTIBULAR- Em 4 meses. Diploma direto
do MEC. Direção: Prof° Miguel
Citwar. Tel. 257-9398.

.AÇÃO«4SAOINSTAL
EXTENS,
REPAROS E AJUSTES
PARA TODOS OS CANAIS
ANTENISTA "apio
TEL. 267-1048

TIRE SEU FILHO DO CAN
TO - Leve-o para o CANTI
K&0,5»?,1'Rio 

Comp,i<"> ™. ZKíôb».

ARTESANATO COUNTRY
Em madeiras e cerâmicas em
Jacarepaguá. Informações:
Tels. 265-0859/ 294-8207.

AULAS DE CERÂMICA -
Cartões artesanais, papel
machê, etc. P/ todas as
idades. Helena, 552-6614

BIJOUTERIA COMO TERA-
PIA - Descubra sua criativida-
de brincando com continhas.

ROSE
ARTESANATO

Cursos de: Crochê, Pintura em
Tecidos, Bonecas de Pano e Por-
celana, Bichinhos de Ráfia, Si-
jouterias e Cartonagem 3a, 4" e
5a-feira. De 9 às 19. Sábado 9 ás
12. Tel. 290-1154/230-1046.
Conheça o nosso bazar. Apoio
Cultural ANDECON

ESTOFADOR

Estofado em geral, traba-
lhamos com couro e teci-
do."Orçamento sem com-
promisso."
T. 722-1378/714-1016
Rua Dr. Paulo César, 242

— Sta Rosa.

PROTEJA - Seu filho, planta e
animais. Instalando redes pro-teção, áreas, janelas, varandas
etc. Tel.580-9994/ 580-3913
SUPER SINTECO/ POLIU-
RETANO - Raspagem p/cêrae tratamento em pedras, ardo-
sia, São Tomé. T. 577-4127.

IUMA SOLUÇÃO

CRECHE E
ESCOLA INTEGRAL

Bento Ribeiro: 450-2400
Bonsucesso: 260-5605
Méier: 201-6241.
COLÉCIO SANTA MÔNICA

CURSO DE CERÂ-
MICA - Adultos e
criancas. Botafogo.
551-3991, Prfa Clara

DANÇA FLAMENCA E DE
SALÀO - Academia Vitale -
Ipanema. Visconde de Pirajá
151/3° andar. T. 227-2780
DESENHO/ PINTURA - Cra-
yon, Nankim, Aquarela, óleo s/tela. cerâmica, vidro, espelho
Tijuca - 258-2758/ 254-9246

CONGELADOS
CULINARIAS

ESTOFADOR Reformas.
Qq. estilo. Fino acab. Fazemos
capas.cortinas.matelassê. Pgto
facilitado. 264-4406 Madalena
FRANÇA REFRIG. - Máq lav,
freezer, gelad., ar cond, conser-
tos em geral, todas marcas.
Garantia/eficiência 596-6714

Segura

Slstama de ••gurança
residencial antl-furtoFunciona mesmo sem
energia.
Atendemos também naregião dos lagos.Fazemos orçamentos

sem compromisso.
Garantia de 6 meses.
LIGUE PARA ZANZI

(021) 220-7392

Novo horário
07:30 às 20:00h.
De 2as a sábado

¦jf 0 jeito atual
de lavar, Secar
e passar

fap «p rio se im em cao
Rua Conde de Bemadote. 26 M

Leblon - RJ Tet/Fax:.(021) 259-9648

CONGELADOS Dl ET Pa
cotes semanais e cardápio ba-
lanceado. ARTHEMISIA 264-
6950/ 284-3858/ 228-0412.
Aceitamos tickets.
PLUS FROZEN - Pacote eco-
nômico, + de 100 pratos a sua
escolha. Solicite cardápio. En-
trega a domicílio. T. 571-3269
QUITUTES CONGELADOS
- Sabor especial. Entregas á
domicílio. Solicite cardápio.
Tel. 264-1220.
SABOR ESPECIAL CONGE-
LADOS - O menor preço do
Rio. Tickets. Peça cardápio à
dom. T. 255-3884/ 235-0220.

A MOUSSE GREGA NOVI-
DADE!!! - Fornecimento pararestaurantes e festas. Promo-
ção. Tel. 577-5942
BRASTEMP - Congelamento
e Microondas grástis. Culinária
geral: Pães, etc. Barão Mesqui-
ta, 143 Tijuca Tel. 284-5368.
PRATOS TlPICOS - E regio
nais, residência ou empresa.
Almoço ou jantar. Também a
domicílio. 364-5863. Sobrinho

CURSOS

A 1a AULA É GRÁTIS LEI-
TURA DINÂMICA - Acelera a
velocidade e mantém a com-
preensão. Vilma, 269-7554.

naturalmente...
E DOCEMENTE

CONGELADOS DE QUALIDADE
Atendem à R. Vise. de Pirajá, 156

SI. 213 Ipanema. Entregamostambém a domicilio
> TEL.:287-3571 J

ABC DA RESINA - E Mol-
de borracha silicone p/ artesa-
nato, bijouteria e escultura
278-3598/ 288-3091 Beatriz.
A LEITURA DINÂMICA
Leia em 1 hora e meia um livro
de 250 págs c/ compreensão
total.(Zona Sul) 511-4203.

CURSO PARA GESTANTE
Sobre a importância psicológi-
ca da relação Mãe x Bebê. Tel.
266-1662/ 246-5082, Dra
Maria Lúcia Amado.

"HOMEM
CONHECE-TE
A TI MESMO"

Escola de Filosofia à maneira clàuira
que ir constitui num núcleo de sobre•
viiência da cultura e do humanismo,
eujo ideal è dar à sociedade unia per\•
peclivu dr vida diferente através da
lorma[ào de um núcleo de fraternida-
de universal, da fomentarão de e\tu¦
dos comparativos das ciências, artes,
filosofias e religiões, e da investiga-
(àn das leis me xplorudas da natureza e
dos poderes latentes dos homens
ATIVIDADES CULTURAIS:

CURSO COMPI.CTO Dl:FILOSOFIA Nova Turma 16 61NSTI1IJTO L)l ARTI SMARCIAISNci Kung • Aikidt) • I Ai Di»PALESTRAS ShMANAIS
Aspectos do conhecimento
humano
ARTfcS
("oral. teatro, pintura, etc

DULCE

CARDOSO
Organiza grupos de Mães para
trocas de informações sobre a
relação Mãe e Filho

ABORDAGEM
PSICOLÓGICA

Duração 3 meses, podendo |
prolongar. Leblon

274-8906/247-1600

%

NOVA
ACRÓPOLE

INF LINSCRIÇÕES
Rua Pereira Barreto, 33
Tijuca - Rio de Janeiro

Tc!.: 567- 1098

ENSINA-SE DESENHO E
técnicas pintura, aquarela,
óleo, etc. Pinturas em madeira.
551-6500/447-2315 M" Lúcia

«WIZARD

t I P I O MA sj
Estamos oferecendo nas férias
CURSO INTENSIVO

INGLÊS, FRANCÊS. ITALIAKO
AlEMiO, ESPANHOL, PORTUGUÊS PI

ESTRANGEIROS COM
50% DE DESCONTO

Reserve já seu horário nas nossas escolas
BARRA — Roso Shopping S
214 T«l: 32J-1181
COPA — Av Copacabana,
1133 lj. 110 T«l: 247-9716
JACAREPAGUÁ — Av Nelson
Cardoso, 795 Taquara.
T*l: 423-4222
LEBLON — Av. Ataulfo de Pai-
va, 566 sij: 205 Tal: 239-6364
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CLASSIFICADOS

PARA ANUNCIAR LIGUE 580-5522

n

CURSO
DE

TECLADO
Profc Luiz Daniel

(Autor de vànos livros
de sucesso)

• Sistema individual
Curso de acompanhamento

profissional
Rua Ouvidor. 183 sis 504/5

® 232-1507

CUMULA AMADO

Seleciona atores p/
curso de interpretação,
duração 3 meses

294-31 88
Gávea

SOMA E TERESA ARTESA-
NATO - Aulas e material p/
artesanato. Curso p/ criança e
adulto Tel 389-0745.

ESPANOL Curso de 3 me-
ses, pequenos grupos ou indi-
vidual. todos os niveis ProfH
estrangeira Tel 208-3011.
FAÇO TRABALHOS F/T
CULDADE Monografias, te-
ses e outros sem cálculos.
Prof¦' Cândida 226-9613.

GESTO MUSICAL?
Ritmos vitais musicais.
Pise. do gesto, voz e
da emoção. 265-3328
mus./pise. CRP 1141
GRAJAÚ MUSICAL Canto,
instrum, matérias teóricas.
Cursos livres intensivos tipo
oficina, téc seriado. 258-0463

PORCELANA
Cursos, seminários e mate-
riais para pintura. Queimas
rapidas. Porcelanas brancas
e pintadas á mão.
STAMPA Tel.: 284-0318

Turmas p/criança
manhã e tarde

i QseiJb Vdlentim >

NÃO PAGUE MAIS COLÉ-
GIO PARA SEU FILHO
Prepare-o no Marques p/ estu-
dar no CMRJ, Pedro II. CAP
Col apostilas - Nilo 351-8395

OFICINA DE VOZ —

Pensamento/Dicção/
Fala. Uma comunica-
cão mais fluente. T.
288-4976.

PAPIER-MACHÉ CURSO
Atelier permanente ou works-
hop. um sábado p/ mês Infs:
541 0427 ou 294-9055

PINTURA PAREDE/ MÔ-
VEIS/ OBJETOS Marmori
zação, Pátina francesa, satine,
decapê aerógrafo 322 3494

REGINA ARTESA-
NATO - Cursos varia-
dos e bazar permanen-
te, 709-0445, Itaipu
SHIATSU Massagem orien-
tal Teoria e prática, individual
e grupo Informações: JUN
KAWAGUCHI Tel 226-3837

TEATRO P/ INICIANTES -
Maiores de 30 anos, c/ Bia
Junqueira (Prof do tablado)
Shopping Gávea T: 259-8958.
YÔGA PROFa ANNE MA-
RIE — Resp, along, relaxe, me-
ditação. R.OIegário Maciel,
511/207 Barra, T.325-4731.

CURSOS
ESPECIALIZADOS

£ ÓBERG
¦ ¦ CURSOS DE DESENHO

Moda. Livre, Propa-
ganda. Humor. H. Qua-
drinho, D. Interiores e
muitos outros.

222-3942 / 289-0547

I?

Espaço Cultural

Tocando

em Você
DO BEBÊ Â

TERCEIRA IDADE
MÚSICA TEATRO

DANÇA E
ARTES PLÁSTICAS
Ano VI Promoção de

aniversário

YOGA: FLANDRIO BARROSO
DANÇA: CAMILO E MÁRCIO

PAULO

Direção: Grupo Educart
INFORMAÇÕES:

RlAGAL.ROCA.5l8
SAI NSPENA

g 567-4378

NATAÇA0 280

Natação
Natação especial

Gestante
Hidroginástica

Ginástica
Musculação

Dança de Salão
Sapateado

Karatê - Yoga
Tai-Chi-Chuan

Tae Kowndo
Capoeira

Salão de Beleza
e

Estética Corporal
CRESCENDO COM VOCÊ

Informações:
R: Grajaú, 280
t: 288-8309

TOLDOS &
COBERTURAS
Costura *l*tr6nlca
Abrigo p/ carro
Cobertura
•m alumínio \

390-2272
ARQUITETAS - Projetos,
consultorias, legalizações, re-
formas; resid., consult. e escrit.
Mara/ Rachel T. 592-6929.

II»- ESOTERISMO
CONSULTAS — Tarot vidên-
cia, b.cigano, numerol, radies-
tesia, astrol.kármica, o. cristais,
quiro, acupuntura, regressão,
florais. Tel. 325-7038 Barra

ESCLAREÇA SEU DIA A
DIA - Torne sua vida mais
positiva. 767-4441 após
17 horas, Maria Lúcia.

NOVO
Cl JEITO DE

Conciliar um antigo móvel de fa-
mília c/ a nova decoração ou
mudar o visual de um ambiente.
Artista plástica. Usa criativida-
de, bom gosto, p/ decoradores
e particulares.

Tel. 226-8966
Refs Panido Decorações

ZORGEM (KHOSMOT) -
Tarólogo, numerologista, fio-
rais Orientação musicoterápi-

ica, cosns. corporal. 295-6033.

ALUGO SÍTIO P/ d\
FESTA E EVENTOS

TRABALHAMOS COM: Co-
lègios. Empresas, Particu-
lares, Igrejas, Grupos Te-
rapeuticos, etc.
OFERECEMOS: 3 piscinas
(1 Água Natural), sauna
seca e vapor, Campo Fute-
boi Quadras, Hospeda-
gens, Bar e Restaurante.
64 mil m2 área verde.

reservas
TEL.: (021) 342-8996

,Estr. do Camorim, 2113 -
Jacarepaguà - RJ

s.
FESTAS

y Carbo Decorações

CURSOS DE FAN-
TOCHES - Aprenda
fazendo. Técnica pa-
pier maché. 287-8351
ORATÔRIA/VOZ E RELA-
XAMENTO — Pense bem e
comunique-se melhor. Técs.
específicas: desinibição, im-
postação de voz e antiestresse,
ind. e grupo. Prof. Abram Che-
venter. 256-0004.
PROMOVO CONGRESSO/
EVENTOS - P/ todas as áreas
e também pequena recepções
(chá, almoço). 577-0334

FERS/ANAS

MW J ' } Y: } / [ 1/ '^7 I

Importada45 coresGarantia 5 anos

TAPETES ARRAIO-
LOS PROMOÇÃO -

Tratar pelo Tel: 235-
1496.

A PLANALTO
DOS VIMES

Fabricamos por encomenda e
consertamos móveis de vime
e rattan e móveis de pisei-
na/jardim - Rio-P«trópoli*,
4520 (Potto Texaco).
771 -9634/772-3755

A ARTE DA FOTO - Pro-
fissional casamento, 15
Anos, Bar — Mitzvá.
Qualidade preço CLAUS-
;SEN — 252-2757.

2 X/ ÓTIMA QUALI-
DADE - Bom preço.
LAURIJAIMO BUF-
FET. 351 -2839 Laura.

A ABRACADABRA MAGI-
CA - P/ adultos qualquer tipo
comemoração. Inclusive Em-
presas. Hotéis, Congressos etc.
Reg. 14767 Rj. Tel. 268-5616.
A ANIMAÇÃO CRIATIVA: -
Som.Teatro, Minhocão, Palha-
ços, Brindes, artes plast., brin-
cad. Shana Festas, 264-4329.
A BABYVlDEO - Vídeos pro-
fissionais de eventos infantis:
Partos, Festas, 1a comunhão,
Edição classe A. T: 205-0136.

DECORAÇÃO

APRENDA DANÇA DE
SALÃO - (todos os rit-
mos) Na academia ou na
residência. Tel. 269-4353.
CURSO DE INSTRUMEN-
TAÇÀO CIRÚRGICA - Santa
Casa - 16a Enf. Estágios. Filia-
do à Ass. Nacional de Instru-
mentadores Cirúrgicos. 220-
1432 9 às 15 hs. Jurema.

CURSOS DE DAN-
ÇA - De Salão, Espa-
nhola e Sapateado.
Espaço Lyra Madei-
raT. 542-8197.

ARQUITETURA/DECORA-
ÇAO - Cônsul., projetos, refor-
mas residen./comerc. Suzana e
Tatiana Reversé. 246-3915
FAZ-TUDO EM DECORA-
ÇÃO - Consultas, projetos,
acompanhamento. Pequenas/
grandes reformas. Residências,
consultórios, escritórios, lojas.
Sandra/ Andréa - 322-3003

LIQUIDAÇÃO

CORTINA TRADICIONAL
EM 3 VEZES

Cortina Painel 1.200.000 e Rolò
3.100.000. Persianas Vertical
750 000, Lona de Cor 280 000.
Lona Crua 200.000, Chantung
180.000, Tergal Verão, Cànhamo
100.000. Black Kout 210.000.

Rua Barão de Mesquita. 605
Loja C - Tnuca

Tels.: 208.2948/278-0925

TAPETES ARRAIO-
LOS PROMOÇÃO -

Tratar pelo Tel: 235-
1496.

CORTINAS ^
Persianas verticais, horizontais,
micro, rolos, painéis, matelassé.

colchas, palhinha.
OSTROWER

TEL. 551-8248/551-6598
^^^Marquès^e^brai^tes^l78^^^

CARROCINHAS
E BUFFET CAROLINA
Completo serviço, quali-
dade e preços inigualáveis.
Consulte-nos, 433-1055."Servi ao Senhor c/ ale-
gria"sl.100.

DISQUE PIZZA
REST. PIZZARIA CANTI-
NHO DOS GALETOS Espe-
cialidade em massas, carnes,
frangos, galetos e peixes. En-
tregas a domicílio: 571-0155/
208-9917/ 258-0466. Aceita-
mos todos os cartões e tickets.

? ELETRÔNICA
I CONSERTOS

ABC DECORAÇÃO - Fes-
tas infantis, todos os temas
e inéditos. Buffet, carrocinhas,
animação. 284-9200.
ALEGRIA DA TRUPE - Ani-
mação de festa, teatrinho fan-
toches, brincadeiras e música.
Tel. 227-2810/ 245-3861.
ALEGRIA TOTAL! Início ao-
término festa. Jogos, boca pa-
lhaço, túnel, massinha. Palhaça
Paçoca/ animadora. 281 -9112

ALICE S BUFFET - Serviços
p/ casamentos, aniversários,
inaugurações, etc. Financia-
mos suas festas. T: 280-3632
ALTO NÍVEL - 15 anos, casa-
mento, festas, mesas decorat.,
cerimoniais, enfeites. Luizinho
Festas. 393-1464/ 462-1474

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DOS FARMACÊUTICOS
Curso de Cosmética -10/05.
Filtração -1* quinz. junho
Esterilização - 21,28/05
Revisão p/ Concurso -15/5
Informática - mês junho.
Informações T. 263-0791

Dn' Eduarda

ARQUITETO - C/ equipe de
marcenaria executa proj. de in-
teriores e reformas decorati-
vas. 226-3020, Paulo Corrêa.

CONSERTOS - Vídeo, TV. fax
e som. Orç. sem compromisso.
Garantia 90 dias. At. em sua
resid. 220-2903, Ubitaran.

ARQUITETO CONSULTOR
- C/ grande experiência ofere-
ce consultas horárias p/ solu-
ções tie dúvidas relacionadas a
projeto ou execução de obras.
T. 239-9196/ 274-8577
PATINAS/ DECAPÉ - Pintu-
ras especiais, esponjado, mar-
morizado, etc Ótimas referèn-
cias. Infs. 227-6118.

^ELETRÔNICA

HENRY FORD
Consertos TV, som,
vídeo e câmera. Ga-
rantia de 6 meses.
Peças orig. Orça-
mento grátis.

Tel.: 288-6392 .

KI-BEBE
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS

Cavejo, coco-colo
e refrigerantes

Aluguei oe meses
Bufecoroeto
Soigoflos congelo
aos linro drii*

Rua Lopoi Quintas, 1 58
Tel.: 512-3352

ALUGA—SE CASA TIJU-
CA - Festas infantis e ou-
tras . Opcional: Buffet e
etc. T.439-1487/439-2363
ALUGA—SE CASA - Zona
Sul p/ festa infantil. Decoração
e brindes, buffet, animação,
som. 226-2652/ 294-9019.
ALUGA-SE PISCINA DE
BOLAS - P/ festas infantis e
eventos. Locação de 24 Hs. A
grande sensação do momen-
to. Ligue já. 288-0686
ALUGA-SE PULA-PULA
Importados. Janjão Dragão e
outros modelos. Sem compa-
ração. JUMP DIV. 275-7107
ALUGA—SE TOALHAS
ILUMINADAS - Para festas,
casamentos, 15 anos e festas
infantis. Tel. 593-5756

ALUGO FESTAS — Ilumina-
ção, peças c/ movimento, ipor-
tortados, cachoeira, chafariz
nat. 474-4900 Mirian/Márcia.

ALUGO SÍTIO P/ E-
VENTOS - Próx. Re-
creio. Campo fut. Pise.
Churrasq. 295-5329.

ALUGUEL DE TOALHAS
- Renda e Tule. Enco-
mendas de Lembranças e
Livro. IRENE. 711-0014

ALUGUEL DE TOALHAS -
Tule, completa, p/ mesa bolo, e
renda p/ convidados. Bolos ar-
tísticos. Tel. 294-5300
ANIMAÇÃO - Bandinha, Má-
gicos, Palhaços, Malabaristas,
Mickey, Pato Donald, Baby
Sauro, Tartarugas Ninja, Pula
Pula, Piscina de Bola, etc. 767-
9121. Barbosa.

ANIMAÇÃO FESTAS -
Prfas Ed. Física. Qq te-
ma, brindes, brincad. di-
vers. minhocão. 591-7375
ANIMAÇÃO TOTAL ÍM
SUA FESTA — Som e ilumi-
nação profissional. O melhor
preço. 281-4513 Mareio.
ANIMAMOS DEDÉ 8c JUJU
Brincad,'som, iluminação, tea-
tro. Festas em outros idiomas

. 532-0770, Codigo:7834/Juju

3 Entrega aj
> domicflio

y so Zona 5

% ^U' ^1

ÁGUA NA BOCA
Carrocinhas hot-dog, piz-
za, batata, pipoca, etc. o
melhor preço e a melhor
qualidade. CURUMIM a
alegria da criançada. Te-
mos animação com mi-
nhocão, filminho, passare-

Ia mágica, decoração.
719-5946, VALÉRIA
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FOTOGRAFIA
E VÍDEO

Não deixe passar em
branco os melhores mo-
mentos da sua vida.
Tonice Vídeo
Tel. 254-9924
Nilton Fantesia Foto-
grafia tel. 264-4240.

AO VIVO. Teatro Infantil na
sua festa Atores, Grupo FÉ NA
PROFISSÃO, chap. verm., 3
porq., etc. 493-9642 Aline.
AO VIVO TECLADOS Or
questrais. Eventos: Casamento,
recepção, bodas, aniv. Reper-
tório selecionado. 270-3374.

ARCO—ÍRIS FESTAS -
Buffet, decoração, ani-
macão, filmagem, som,
etc. 552-4113.
ARTE & CIA - Decoração
c/temas inéditos. Recreação,
filmagem, salgados. 278-3837,
Ana Celi ou Maurício.
ARTE SABOR - Buffet ceri-
monial. decoração p/ festas in-
fantis, 15 anos. Casamento,
Bodas, etc T 392-2170
ART VÍDEO - Filmagens c/
efeitos especiais, sonorizado a
laser. Abertura computadoriza-
da animada de acordo c/ tema
e decoração da festa. Fotos em
3J dimensão Paulo R. Acioli
Aguilar Tel. 211 -2709.
ART ZOOM VlDEO Filma-
gem. Edição e Efeitos Espe-
ciais. Montagem c/ fotos Pre-
ços promocionaisl 254-5744
A SALGADOS CONGELA-
DOS - Atacado Bom preço p/
revenda. Todos os tipos. 230
mil o cento. Tel. 350-4382.

BAIKI BUFFET FES-
TA - 0 menor preço
do Rio. Confira! Tel.
230-2840
BALLET P/ FESTAS - 15
anos e eventos. Bailarinos pro-
fissionais. Temas: Clássico.
Neo-Clássico. Contemporã-
neo. Repertório e Pas-de-
Deux. 247-3085. 09 às 12Hs.
BARILOCHE BUFFET Ca
samentos. aniversários, bodas,
recepções, jantares. Alugamos
toalhas para mesas. Pagamen-
to facilitado. T. 331 -1260.

BIG SHOW FESTAS Buffet
completo carrocinhas infantis,
filmagens, som e animação. Li-
gue e fale c/ Freitas 289-0608

BIG SHOW - Som e ilu-
minação p/ discotecas
em geral. Animação e re-
creacão p/ festas infan-
tis. 326-2118/ 325-2923.
Carlos Henrique.

BOITE NEW SCORPIOS
Buffet completo, a partir
150 por pessoa. Tel. 393-
2153 Ilha Governador.
BUFFET - C/salão Copacaba-
na cerimonial compl. todo tipo
festa Salgadinhos variados fri-
tos ou congelados 256-6784.
BUFFET EM ALTO ESTILO
Tudo p/ o seu casamento! Alu-
gueis: toalhas, garçons e lem-
branças. Tel. 355-0853, Katia

BUFFET DE QUALIDADE
Casamentos, festas, in-
fantis, batizados, c/gar-
çons. 396-7978, Luana.
BUFFET CARROCI-
NHAS — Hot-dog, pizza, ba-
tata, pipoca, algodão doce, sal-
gadinhos, refrigerantes. Tel:
261 -0563/270-1167.
BUFFET SHANGRI-LA - Ca-
sa de festa luxuosa e confortá-
vel. Serviço 1a qualidade e alu-
guel de material p/ festas.
581-7456/ 281-4416.

f tA.C. FESTAS I
Guardanapos personaliza- Hdos. lembranpas finas. toa- P
lha iluminada/ bolo e ren- ^
da/ convidados. castigal H
TEL. 268-1178 J

- Bom, luz a mrêmmoéa -
aniversários, casamento, bodas e jantares(COM A SOFISTICAÇÃO DO LASER)vocf IMAGINA E NOS REALIZAMOS
*240-3836*269-7133*

(SOM A LASER)

BUFFET TRENZINHO DA
ALEGRIA - Maria Fumaça,
fórmica, neon, pisca-pisca, c/
fumaça perfumada, 4 vagões,
11 opções. Juanita, 590-8988
CARROCINHAS INDIVI-
DUALIZADAS Buffet infan-
til. Você merece o melhor pelo
menor preço. T: 261 -2330
CERIMONIAL - Serviço
completo. Todos os tipos de
toalhas e enfeites. Recepções
diversas. Altíssima qualidade.
Tel. 354-4937/ 208-9831.

/ ALUGUEL DE
MESAS E CADEIRAS

Tinas, Talheres, Copos,
Louças, Toalhas.

IBELE FESTAS Ltda
581-7093/ 581-8515.

.Aceitamos cartões de crédito..

CERIMONIAL — Todos
os tipos de festas em ge-
ral. Tels. 627-4971/710-
1109 Barbara e Carmem
CESTA CAFÉ DA MANHÃ 5
ESTRELAS - O presente ideal
p/ pessoas especiais! T. 711-
9689 - Niterói/Rio.
CHICBELA - Alugamos rou-
pas finas e toalhas. Fazemos
buffet, lembranças e decora-
mos sua festa. Tel. 248-2030.

CHURRASCARIA EM
SUA CASA - P/ suas fes-
tas ou reuniões. Você vai
gostar. Tel. p/ 392-5039.
CLUBE ARREPIO — Agita e
anima sua festa c/ brincadei-
ras, som, iluminação, peças in-
fantis. 325-4245/ 438-1082
DECORAÇÃO Cl ARTE E
BELEZA - Temas iluminados,
movimentados, c/ recursos hí-
brlcos. T: 393-2430.

DECORAÇÃO - Festas com
iluminação e movimento. Alu-
guel de toalhas. O melhor pre-
ço!T. 709-0131/709-0041.

SUPERANIMAÇAO

GRUPO DUPLO
Brincadeiras novas e
muitos personagens,
recreação nunca vista.
Teatro com várias pe-
ças Preços Promo-
cionais.

710-2874

DETALHES FESTAS - Re-
quinte. Bom Gosto e Qualida-
de em Organização de Eventos
e Cerimoniais. Serviço comple-
to de Buffet. T. 593-8442.
DISCOTECA/ FILMAGEM -
Super discoteca com anima-
ção. Filmamos qualquer even-
to. 326-2991/235-7076 Ari.

DISK QUENTINHAS —
2a/sáb. Entrega a domicí-
lio p/ Bonsucesso/ Ad-
jacentes. Mínimo 5 pedi-
dos. T. 590-4756 Flaviana
DOCE DELlRIO - Organizo
sua festa. Bolo, doces, salga-
dos. pipoca, batata frita, ca-
chorro quente, etc. 225-0221
DOCE MANJAR — Bolos ar-
tist, doces finos, caramel, fond,
person., modelados. Mesas de-
cor./ilum 266-5339 Z.Sul

DOCES SALGADOS - Bolos
vários tipos p/ festas inclusive
caramelados e cristalizados,
massas folheadas. T.290-1644
ENCOMENDAS CLASSE A
- Bolos, tortas, salgados, doces
e balas de côco. Dna GLORIA.
Tel. 392-6216 - Jacarepaguá.
EQUIPE MÁGICO CARLOS

Sensacional cachorrinha
adestrada, ventríloquo, circo
em geral, um show espetacular
onde você quiser. 225-9578.
FESTAS & FESTAS - Deco-
ração infantil. Lembrancinhas
para todas as ocasiões. Tels.
Sônia, 268-7926/ 589-4234.
FESTAS INFANTIS — Brilho,
movimento, iluminação, brin-
des, balas e bolas. Confeccio-
no letras. Facilito. 352-1822.
FILMAGEM É COM VÍDEO
PRODUÇÕES — Festas de
crianças são as nossas espe-
cialidades. Ligue 238-0536.
FILMAGEM - Niterói e Rio.
Preserve a imagem da sua festa
c/ filmagem de ótima qualida-
de e profissionais experientes.
592-9218 ou 359-0093.
FILMAGEM VHS - Eventos
em geral, serviço profissional,
edição, roteiro, abertura com-
putadorizada. Tel: 571 -9014.
FILMAGENS/FOTOS - Altís-
sima qualidade, efeitos espe-
ciais, preços acessíveis. Pgto 3
vezes sem juros. Ac. cartões de
crédito. 257-2974
FOTOGRAFIAS/ FILMA-
GENS - Em VHS, Qq evento.
Abertura e efeitos especiais.
Cobert. completa. 352-1171.

FOTÓGRAFO PROFIS-
SIONAL - Casamentos,
15 anos e festas. Preços a
partir US$140. 552-8631.
GIGI BUFFET - Tudo p/ sua
festa. Alugo toalhas, louças e
talheres. Temos salão de fes-
tas próprio. T: 577-1931.
GRUPO BALA - Festas infan-
tis, animação c/ teatro, fanto-
ches, histórias, músicas, artes e
etc Tr. 247-2670/ 287-3926

HOJE TEM FESTA ! -
Classicas e atuais, brin-
des, efeitos especiais.
Pgto facilitado. 342-8218
JEITO DE ARRUMAR Me
sa para bolo iluminada, Alu-
guel de toalhas. Lembranças.
Infs 571-0260.
KAI KAI BALÃO - Recreado-
res e Teatrinhos. vários temas.
Animamos sua festinhas. Tel.
267-7007, tratar com Ada.
LEMBRANÇAS EM GESSO- Para todos os tipos de festas:
15 anos, casamentos, nasci-
mentos, etc. 261 -1586 Cristina
LEMBRANÇAS FINAS Vi
dros taças/lampiões, arranjos
iluminados. Ensina-se. 28 Se-
tembro.258 Lj.12.T. 273-5459.
LI LI BUFFET - Buffet comple-
to, salgados de ótima qualida-
de, equipe classe A. Honesti-
dade e preço, T. 289-6066.
LUARCS SWEET — Doces,
chocolates, melhor bolo fatia-
do. Personalizado, beleza, qua-
lidade. 295-8459/ 249-3810
LYS FESTAS - Doces cara-
melados, fondados, personali-
zados, salgados, bolo fatiado,
brigadeirão. 595-3289 Eliza.

MAURÍCIO FESTAS - Doces
e salgados finos, bolos e tortas
p/ chá, brunch, aniversário ou
casamento. 241 -1589 Lúcia

M & M PRODUÇÕES - Rea-
lizamos seu sonho. Organizan-
do seu evendo. Cerimôniais
completos. Mauro Luiz 260-
3985
MP VlDEO - Filmagens e edi-
ções SVHS ou VHS c/ efeitos e
legendas de: Casamentos, ci-
rurgias e eventos. 204-2504.
MUNDO DOS SONHOS
FESTAS - Alugue sua festa
comigo! Completa ou avulsa.
Tel. 290-3661 Isabella.
M.W.SOM. - Som, ilumina-
çáo especial, cerimonial compl.
discoteca infantil c/ animação.
T. 289-6168 Mario/ Wagner.

PAM—PAM E LECO—LECO
- O casal alto astral, tradição
circense, 5a geração. Criança é
o que interessa, nossa festa
não tem pressa. 245-1810.
PERSONALIZAÇÃO — Bo
Ias, guardanapos, convites, eti-
quetas, fitas, lembranças, cai-
xas fósforo. 236-4114, Nilton.
PERSONALIZA—SE - C7
bom gosto. Presentes, Guarda-
napos, Lencinhos, Caixas, Fi-
tas. Brindes. 247-6771 Heloisa
PETER PAN FESTAS — Ani-
mação c/ palhaço, branca de
neve e outros. Pirulitos choco-
late. Tr. 273-6325 Simone.
PIANISTA/ TECLADISTA
Para qualquer evento, repertó-
rio variado. Tel: 288-8250/
987-8060 Ricardo.

PIPOQUINHA - Show musi
cal, teatro fantoches, jogos re-
creativos, expressão e artes
plásticas. Fátima, 502-4977.
PULA PULA SHOW Balão
ou colchão inflável, colorido,
para festinhas. Temos também
piscina de bolas. T. 553-2118.
QUALIDADE - É o que você
contrata p/sua festa. Equipe
profissional som/teatro/recrea-
ção. Recreashow 226-3972.

RAQUEL CHOCOLATES
Doces fondados. motivos ju-
daicos, trufas, copinhos cho-
colate, etc. Telefax. 590-5996

SALÃO/ BUFFET -
Fartíssimo, 1a catego-
ria. Tel. 270-5267.

VHR PRODUÇÕES - Vídeo e
fotografia, 5 anos de experiên-
cia. Também ilha de edição
Tr. 521-6152/ 350-1904.
VlDEO SOM E ANIMAÇÃO
- O melhor para sua festa. In-
formações Webert e Anna. Tel.
239-0453/571-0002.

C*7CEBERG|
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INSTALA

(021) 270-7335

DATILOGRAFIA COMPUT.
Trabalhos escolares, universit.
documentos,outros. Impr qua-
lidade laser. Camila 322-2320
DIGITA—SE - Carta-certas.
curriculum, trab. escolares, re
latórios, textos em geral, pes-
quisas, 493-7840, grace.

SALAO P/ SUA FESTA - TRANSCRIÇÃO DE FITA
Amplo, jardim, piscina, DIGITAÇÃO. LIGAR P/
local tranqüilo. Tratar MÃRCIÁ 350-1412 OU
594-5497 Célia ou André PAULA 289-3098

c/ sabor
T»l.: 270-3570

260-3613
Fa«.; 255-8386

NÃO USE BUFFET! - Con
trate equipe. Serviço completo
de garçons, cozinheiros e co-
peiros. Ambiente limpo, excel.
preço! 230-6995 Miro.
NOIVAS — Alugue carro c/ar
cond 4 portas - Santana do
ano luxo tel/fax: 552-4812.
NOSSO BUFFET — Serviço
completo c/ requinte/ qualida-
de. Toalha iluminada e filma-
gem. Pgto facilitado 571 -5470

0 NOSSO BUFFET FES-
TAS EM GERAL - Lem-
branças, enfeites, alu-
guel de toalhas, cartões e
convites. Rua Uruguaia-
na, 24/ 6o andar. Tel. 222-
4833/ Res. 205-7918 Zilda
O SABOR E O SABER - Buf
fet, reunindo beleza, requinte e
tradição. Venha nos consultar!
390-0311/257-2974. Lúcia.

SHINE M00N FESTAS-
Decoração infantil. Do-
ces e salgados congela-
dos. T. 256-9823 Silvia.

SHOW C/ BOLAS - Novida-
de americana em sua festa in-
fantil. Bolas que se transfor-
mam c/criatividade. 266-2072

SILVA BUFFET - 100 pes
soas. 4.000 salg., 6 cxs. cerv..
60 Its refrig. Demais drinks.
Jantares geral. 591 -4484.
SOM E LUZES — O sucesso
de sua festa a cargo de profis-
sionais - Chame André Tel.:
294-8415.

SOM E LUZ P/ FESTAS
Equipamento profissional, dís-
cotecário especializado. Tratar
Flávio. Tel. 322-5569.
SONORIZAÇÃO/ FOTO-
GRAFIAS - Festas em geral.
Cantor e Tecladista Paulo
Leal Tel. 717-2567.

TEATRO DE BONECOS -
Grupo K - Um espetáculo
bonito e engraçado.
Tels.342-5623/ 267-9032
TECLADISTA - Casamentos,
Aniversários, Bodas. Cerimônia
e Recepção. Aulas de Teclado
método prático. Tel. 201 -1415

TURMA DA ALEGRIA -
Palhaços, bonecos, re-
creação de alto nível,
qualidade. T: 396-8645

|Bp/

DATILOGRAFIA
COMPUTADOR
Rapidex/Efk lenda

Processador texto,
monografias, currículos,

tese, tabelas, etc
Serviços em outros idiomas. Atendimento
a empresas. 2o a 6° de 08:00h/ 11:00h

e U:00/!8:00h.
TEL: 225-5427 NOELI

LIVROS E
REVISTAS

LOCADORA DE LIVROS -
Histórias & Estórias. Te-
lefone 591-2969. Atende-
mos a domicilio.

NÀ0 COMPRE LIVROS
ALUGUE

BARRAB00KS
Olegário Maciel, 460/203

\BABRA-494-2977/

Para anunciar nesta seção ligue
para 580-5522 ou dirija-se a
uma das Agências de Classifica-
dos do JORNAL DO BRASIL

? L0CAÇA0, VlDEO
E GAMES

FEIRA DE FILMES Todos
os gêneros, raridades do cine-
ma para sua videoteca. Sãns
Pena, 55/ 214. T: 228-9414
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MATERIAIS
ESPORTIVOS

PRANCHA DE

ABDOMINAL
Pesa 8Kg.Garantia 1 2 meses.Resistente e portátil.Tipo Weider.Entrega em 72 horas.

Tr. (021) 239-7582

MODA
COSTURA

MUSICA

LEMBRA AQUELE

CD QUE VOCÊ

TANTO QUER OUVIR?

¦\fiora você não pre< /vi
mais comprar,
sócio do Digi laser.

maior clube de CD
e Vídeo Laser.

VIais de2JOO títulos
nacionais e importados

ntrega grátis no Km
e Grande Rio.

IM
o çtuae tio só**

262-2356

QUALITY SOUND - CD
CLUB - 0 mais atualiza-
do da Cidade. R. do Ouvi-
dor, 60/908. T. 242-2911.
RIO COMPACT DISC
CLUBE - CD e Vídeo La-
ser, vários planos p/ in-
gresso. Largo Machado
29 s/loja 215. 265-2212

STUDIO "V" - Gravação
profis. em 16 canais, CD,
fita demo e ensaios. Pre-
ços especiais. 256-3157

OCULTISMO

COSTUREIRA/ MODELIS-
TA - Atendo a domicilio, rou-
pas finas. Trabalho também fi-
nal semana. 591 -5592.
CURSO CORTE COSTURA
Aprenda a fazer e reformar suas
roupas. Método rápido e efi-
ciente. 295-6905 noite.
MODA SEM CRISE • Costu-
ra sob medida, com estilo e
acabamento de griffe. Tel.
542-5213 Angela.

TRICÔ A MÃO - Faço sob
medida, qualquer mode-
Io em linha ou lã. Tratar
258-0779, Haydée.
TROCAMOS PUNHO E CO-
LARINHO - De sua camisa.
Serviço qualidade. Rua Qui-
tanda, 49/ 217. T. 507-2380.

AFRICANA VIDENTE -
Jogo de Cartas, não pre-
cisa falar nada. Tels. 275-
1596/275-9454 Neide.
BARALHO CIGANO - Ritual
consagração, Origem, Orixás,
carta tema. Aulas e consultas
Claudia D'Vilasa T. 255-3359

CANTINHO DE YEMAN-
JÁ - Da Bahia p/ o Rio.
Faço e desfaço qualquer
trabalho. Jogo cartas ci-
ganas. T: 226-1507. Axé.
DOFONA DE BESSÊM - Jo-
go de búzios e Tarot. Solução/
orientação p/ problemas de
trabalho, negócios, amor, justi-
ça etc. Sigilo absoluto. Tels
286 5013/ 537-2403.
ORIENTAÇÃO ESPIRITUAL
- Fazer ou desfazer trabalho?
Procure as forças do bem pela"Linha Branca" e ponha fluido
positivo em sua vida. D. Cina-
ra 288-0402, Tijuca.
YASMIM DE OGUM - Espi-
rita e vidente; solidária com to-
dos os clientes. Ligue já. Tel.
273-1042.

POUSADAS

VISCONDE DE MAUÁ
POUSADA DO JÚLIO -
Sauna, lareira, pensão
compl. Cr$ 1.450 mil, ca-
sal. Res. (021) 594-6179.

PRESENTES

CASA CLARIM

Promoção Teclados Yamaha
Importação direta

Av Gomes Freire, 176 A.
Tels: 232-9717 e 221 -6825.

HIT'S DISCOS - Com-
pro, troco, vendo discos
e CDS vou a domicílio.
Tel. 288-3030.

1.2,3 a 4 FOLHAS - Pre-
senteia vocês. Dia dos Namo-
rados, café da manhã c/aquela
mensagem! Reservas T: 396-
2166/ 396-4879/ 447-4264

1 A 1 AMOR E CARINHO
Cesta Requinte. Finas

guloseimas para qual-
quer ocasião. 275-9265.
"...A ALGO MAIS... " - Ces-
ta de café da manhã com flores
naturais, mousse de chocolate,
etc. Outras opções. 236-5331.

A ALTO ASTRAL CESTAS
UMA DELICIOSA SUR-

PRESA. Mensagem pon-
to cruz.T: 238-2732.
CAFÉ DA MANHÃ E CIA
Presenteie com carinho. Café,
chá, frutas, queijos e vinhos e
infantil Tel. (021) 567-1450.
CESTA PARA PRESENTE
SURPRESA - Se gosta é só
ligar. Café da manhã, mini-ca-
fé. queijos e vinhos, chá e fru-
tas T 288-9082

AMÁRÉ...

Entregar cedinho linda
cesta de café da manhã
551-5357/ 551-7440

CESTAS BEM—ME—
QUER - Café da manhã e
infantis. Um presente de
bom gosto! Tr. 325-7902.
CESTAS CAFÉ DA MANHÃ- E arranjos de flores. Presen-
teie c/perfume de flores e sabor
de amor no breakfast da pessoaamada. T. 553-0991 Flamengo
CESTAS FAVO DE MEL -
Café da manhã ou lanche. Dia
dos Namorados. Zona norte.
Norah 261 -3287/ 281-1065.
CESTAS SURPRESA - Pre
senteie quem você ama c/ deli-
ciosas cestas café da manhã ou
chá. Tel. 294-8630
CESTA SURPRESA - Café
da manhã. Dia dos Namora-
dos. Dia dos Pais, Aniversários.
Simone, 591 -9901/ 596-2827
DELIGHT - Para uma pessoaespecial dè um presente origi-
nal. Café da manhã e chá. To-
dos irão adorar! 201 -7475.
DE SEXTA A SEXTA - Ofere-
ce além de café da manhã, um
happy hour especial p/ o dia .
dos namorados. 255-1459. |
DOUCEMENT - Cesta
Tradicional no café da
manhã c/ outras opções.
T.275-6682/275-1876
GNOMO DO AMOR - Cesta,
o mais original café da manhã
da Zona Sul. Energizados na-
Floresta Lumiar, 247-1732

HAPPY MOMENT - Pre-
senteie a quem você ama
com uma linda cesta de
café da manhã. 295-0655
IMPRESSOS DE LUXO
Papéis timbrados, receituários,
convites, cartões de visita, eti-
quetas adesivas personaliza-
das. T. 532-0770, Cod 3021.
SABOR PERFEITO — Ótima
sugestão para presente. Cestas
de café da manhã. Temos vá-
rios tipos. Tel. 261 -4174.

SONHO EM PONTO DE
CRUZ - Executamos trabalhos
exclusivos. Rua Olegário Ma-
ciei, 518/208. T. 325-5452.
"UM TOQUE DE CARI-
NHO" - No Dia dos namora-
dos, Dia dos pais e aniversá-
rios, presenteie c/ cesta
matinal. 261 -0340/ 261 -6217

CESTAO DA

ECONOMIA
Escolha 20 produtos
(frutas, legumes e
verduras), sua feira
completa por apenas
Cr$ 780 mil.

Tels: 259-9977/
294-0269,

Chico da Cobal.

MEL PURO EM CASA - Flor
de assa-peixe, compre 4, e leve
5 potes. Alexandre. T: 225-
6354.
MEL PURO FLORADA SIL-
VESTRE - Entrega a domicílio.
Reinaldo (apicultor). Tel: 225-
3907.

RAÍZES DA ÁFRICA -
Deixe de fumar, beber,
engordar e ative sua fun-
ção sexual c/ os nossos
kits. Entrega a domicí-
lio. Tel: 226-1507.
TELEPOLPAS - Variedades
de polpas e sorvetes naturais,
acerola, cupuaçu, mangaba,
umbu e bacuri... 552-8685

PROFISSIONAIS
LIBERAIS

DATILOGRAFIA - Sem rasu-
ras, por computador, qualidade
laser, folha ofício, esp. 2. CrS
30.000. Salomão 239-7477.
DECLARAÇÕES IMPOSTO
RENDA - P. física, p/ compu-
tador - laser, incluído disquete,
USS 55. Salomão 239-7477.
DESIGN GRAFICO E IN-
DUSTRIAL Computação
gráfica, Logomarcas, Layouts,
artes finais, protótipos, mode-
los, etc. Tel. 246-8578

DETETIVE NEVES - In-
vestigações sigilosas, pa-
gamento só no fim do
serviço. Tel. 220-6491

DIGITAÇÃO DE TESES E
ORIGINÁIS - Transcrição
de fitas, trab. revisado e
impresso. Tr. 286-5815.

r LENTES DE ^
CONTATO

GELATINOSAS
APENAS Cr$ 1.990.000,

EM 7 VEZES
* Garantia de 1 ano

Exame c Kit de limpeza
grátis

tflri CENTRO ÓPTICO
BARRA LINDA

Tel 493-6908
Horário

„ 1 3:QO às 2O1OO h. j

SE VOCÊ QUER APARE-
CER — Mas não sabe escrever
(ou não tem tempo) redação e
Ghost-Writer. 257-9812/ 275-
6665.
SOS ENFERMAGEM - 0f
aux. enfermagem, babás,
acompanhante. Atende resi-
dência/hospital. 342-0443.
TRADUÇÃO - VERSÃO
COMPUTADORIZADA
Recebemos e enviamos p/ Fax.
Buscamos e entregamos mate-
rial. 325-1026. Barra da Tijuca

STUDIO FOTOGRÁFICO
Faça seu BOOK c/ quem
faz Anúncios, Catálogos,
Mala direta e entre para
nosso cadastro.

556-1839

PRONTA
ENTREGA

PRODUTOS
NATURAIS

ARQUITETURA Proj.,
const., refor. residen./comer,
leg. 284-8492 R. 292. MEN-
DES e CABRAL Arquitetos.

A TOP BOOK - Ser-
viços fotográficos e de
laboratório. Estúdio e
reportagem. Tel. 208-
2096. 50% desconto.
BOOK? FAÇA O SEU! - In-
vista em vocèl. 12 fotos c/ maq
e cabelo CrS 6.000. 285-6878.
Fernando III Foto Stúdio.

CAPAS DE

CHUVA

E JAQUETAS

GABAPONE E NYLON
FABRICAÇÃO PRÓPRIA

232-7470
AV. GOMES FREIRE

205 LOJA - CENTRO

RECADOS
PESSOAIS

AGRICULTURA ORGÂNI- CONTADOR ALEXANDRE
CA - Receba em casa. direta- CRC RJ P13161/90. Legaliz..mente da horta, produtos s/ abertura de firma, serv. contábil
agrotóxicos. 267-8298. e declaração de IR. 751-3560
A NATURAL & Dl ET - LI-
GUE'287-1190.1.000 pro-
dutos nac. e imp. entre-
gues em sua casa.

DETETIVE
LIMA

FRUTACOR - POLPAS E
FRUTAS CONGELADAS -
Higiene, 100% puro. Entrega
domic. T. 294-0031, após 12h.

Investigações para todos
os fins com fotos, grava-
ções e acompanhamentos.
Diariamente.
TEL.: 236-0389 / 235-7092

A NEW BIJOU - Peças
p/montagem de bijouteria.
Melhor preço da cidade. Mo-
delos exclusivos. Fio de couro
e seda, pingentes, bases brin-
co, fechos, alicates. R. Vise
Pirajá 550 slj. 310. 259-4594
A PREÇOS DE FABRICA
CAMA/ MESA E BANHO Ar-
tex, Buddemeyer, Santis-
ta.TPS, etc. ALFAIAS Vise. Pi-
rajá 550 slj. 312. T. 511-2942.

CENTRAL DE RECADOS
232-1810/ 232-6173
MAURO 8:00 às 17:00 h
segunda à sexta-feira.
DISQ CONVENIÊNCIA —
Serviços de recados, agenda-
mento de compromissos, tele-
lembretes e repasse de recados.
Todo tipo de agendamento. De
2a a 6a feira das 7 às 19 horas.
Tels. 240-8017/ 262-1763.

TERAPIA

Para anunciar nesta seção ligue
para 580-5522 ou dirija-se a
uma das Agências de Classifica-
dos do JORNAL DO BRASIL

ANÁLISE TRANSACIONAL:
Questionamentos sobre: Quem
sou? O que faço aqui? Sando-
vai Barretto, CRP: 05/18750
Tel. 536-3759/ 278-3624
ANSIEDADE- DEPRES-
SÃO- PÂNICO E FOBIAS-
Atendim. especializado.
INST. DE PSICOTERA-
PIA. 246-9161/ 246-0817.
CRP 09866.

STUDIO "A TUA AÇAO"
APRESENTA:

Consciência e expressão colora!Alongamento - DançaAsiro-terao:a corporal. Maoa AstralTerapia e cursos- Tarot • Cristais e ChakrasFlorais ae Bacfc - AronaterapiaJogos de consciência - Tarot
ATEKDIMEKTO PERSONALIZADO E DE GRUPOVendas oe material esotérico

(Profs * Dara Lu: * Zac* de Rom * Rosane)Rua São Clemente - Botafogo 286-4620

ANTIGINÁSTICA - Reeduca-
ção Postural Global (R.P.G.).Fisioterapia. Crefito 964-F.
Tels: 247-4079/ 556-3376.
ATEND. PSICANALlTICO
Nossa proposta é tornar a Psi-
canálise acessível a você. Tel.
537-3215. Coordenação José
Luís Damiano. CRP: 05/ 5210
CORPO-ANÁLISE - Aulas
em grupo e atendimento
individual. Informações
266-4733 Bia Coelho.

PSICÓLOGOS
Centro T. 265-7605Ingá T. 719-5519Vila Penha T. 351-2892Inf. PLANO Pai T. 265-7605Conv./Part. (crpj050150)R. México. 111/2003.

MASSAGEM TERAPÊUTI-
CA - Coluna, stress, gestantes,dores musc. Maurício 521-
8599/ 267-6427/ 247-1904.
MASSAGEM TERAPÊUTI-
CA - Atendo à domicílio.
Qualquer localidade. Tel.
208-6228 - Paulo.

VICIO LHE INCOMODA?- Estamos oferecendo a você a
oportunidade de discutir o as-
sunto e tentar encontrar uma
solução p/ o seu problema,sem nome ou sobrenome. Vale
a pena investir em você mes-
mo. Tel. 717-0521.

fPR0CESS0DESEPARAÇÃa\Orientação técnica e emocio-|
I nal. a fim de promover atitudes!
I adultas de solução e proteção.!
I p/ amenizar o desgaste e dura-|
I ção do processo M entrevistas I
1342-332*. Cons Copa J
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rPR0CESS0 DE SEPARA^ACT
Orientaqao tecnica e emocio-
nal. a fim de promover atitudes
aduitas de solupao e proteqao.
p/ amenizar o desgaste e dura-
pao do processo M entrevistas

^342-3324. Cons Copa
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CURSO DE SHANTALA -
(Massagem p/ bebês) Direcio-
nado p/pais e profiss. área saú-
de. 541 -3946 Valéria Vaimario
CROMOTERAPIA/ TERA-
PIA DE APOIO - Consultas
2a e 5a feira, 18às 21:30h. Tel.
293-2990/ 521-3121. Ruth.

, IRISDIAGNOSE ,
Diagnóstico psicofisico, atra-vés da IRIS dos olhos. Trat. c/
acupuntura, plantas mediei-
nais, florais de Bach.

i Prof. Helder Carvalho <
205-1570/493-2016

Am
PROGRAMAÇÃO NEURO
LINGÜÍSTICA (Terapia bre-
ve) Copa e Nova Iguaçu. Con-
vênio: CS PMERJ. Psicóloga
Cilene Singh. Tel. 423-4051
PROGRAMAÇÃO NEURO-
LINGÜÍSTICA - Terapia bre-
ve, atend/cursos regulares.
Prof Ubirajara. T: 268-2676.
PSICANALISTAS ASSO-
CIADOS - Oferecem atendi-
mento para: Casais, crianças,
adultos e adolescentes. Aten-
demos também em Inglês e es-
panhol. 1a consulta s/ com-
promisso. Consultório em
Ipanema. 521 -7244
PSICÓLOGA Orientação
psicanalítica criança, adoles-
cente e adulto. 256-0885, Sô-nia Sampaio. CRP 05/16074
PSICÓLOGA — Preço acces-sível adultos, casal e individual.
Melhore a qualidade de vidadra Fernanda 242-1249.
PSICÓLOGO - Atendimento a
crianças, adolescentes e adul-
tos. Paulo Mittelman. CRP 05/
2293. T. 552-0986.
PSICOTERAPIA Atendi-
mento a pessoas soropositivas.
Acyr Leite. Copacabana, tel.
247-9468. CRP 05/11023.
PSICOTERAPIA E OR. VO-
CACIONAL Cri., adol. e
adultos. Diversos Bairros. S.
Mesquita! CRP: 05/17280. T:
232-1810/232-6173.

PSICOTERAPIA INDIVI-
DUAL E DE GRUPO — Linha
Reichiana, Psicóloga Vanda B.
Lopes — CRC-05/1054 —
Conv. Fasberge e Fasiusmed —
Tel. 225-3764.

PSICOTERAPIA DE APOIO- Pacientes em crise devido a
acidentes, separações, doenças
graves e outros. T: 284-3215.
CRP 05/18475

PARTO NATURAL
» CONSCIENTE '
Grupos de Voga p/ gestantes

Todos os tipos de parto" Posturas * Respiração* Relaxamento* Comunicaçaõ intra-uterina
Palestras e curso teórico

pré-natal
Prof* Fadlnha-lntrodutora da

Shantela no Brasil
M5-1570/483-201I

PSICOTERAPIA - Crianças/
adolesc./adultos. CRP 15450.
Rejane Maurell. Pça Saens Pe-
na. 258-3300/ 228-0235.
SEITAI - Alinhamento e reali-
nhamento da coluna vertebral.
Auriculoacupuntura. Fitotera-
pia. 247-2128, Marilia Fischer.
TERAPEUTA OCUPACIO-
NAL - Atendo: deficientes fisi-
cos/ mentais/ doentes mentais.
Dr3 Ana Maior Tel. 552-7976
TERAPIA — Atendimento a
adolescente e adulto. Valéria
Lieberenz - CRP 18286. Cons.
288-3438 Tijuca.
TERAPIA COMPORTA-
MENTAL- Fobias, pânico,disf.sexuais, stress, ansiedade.
Dra Mareia Marques 537-4351
TERAPIA CORPORAL REI-
CHIANA - Atendimento indi-
vidual - Newton Ortman Tel.
521 -5935/ 267-9957
TERAPIA CORPORAL REI-
CHIANA - Atendimento indi-
vidual, psicóloga clínica. Mô-
nica Fixei. Tel: 267-4939
TERAPIA JUNGUIANA - Em
Botafogo.Crianças/adolescen-
tes/adultos.Simone Guima-
ráes.286-6487.CRP.05/16313
TERAPIA REICHIANA —
Atendimento individual - psi-cóloga ROSANE FLORES
CRP. 05/5818 Tel. 256-9365
(Recados).
VOCÊ PRECISA DE AJU-
DA? Leia Ciência e Saúde com
a Chave das Escrituras de M. B.
Eddy. Tel. 264-4141/ 265-
4593.

TRADUTORES

LEMOS TRADUTOR - Todas
as áreas. Menor prazo, descon-
tos progressivos. Máquina ele-
trônica. Tel. 205-5381.
TOULOUSE & DOOLITTLE
Repassam o seu texto, trans-
crevem e traduzem, sem sair
do contexto! 232-7331.

TRADUÇÃO COMPUTA-
DORIZADA - Inglês/ por-
tuguês e português/ in-
glês. Tel. 521 -3963.

TRADUÇÃO DE INGLÊS
Lauda computadorizada Cr$ 75
mil cada. A domicílio, Zona
Sul/ Centro. Tel. 294-5361.

TRADUÇÃO - Inglês e es-
panhol. Literatura em geral,
psicologia, educação, sociolo-
gia, medicina. Tel. 286-5815.
TRADUÇÃO - Inglês/Portu-
gês/lnglês. Textos, manuais e
etc. Toni 216-8376/ 8786/
8758 - 257-1545 Noite.

LAZ0SKI

& BENINATTO
Traduções todos os idio-
mas, datilografia, fotocó-
pias, encadernação, im-
pressão a laser e produção
gráfica.
TEL: 556-1388/ 225-
1818. FAX: 225-4139

TRADUÇÃO INGLÊS/
PORTUGUÊS - Textos e
artigos para qualquer
área. 592-1117/577-1138.
TRADUÇÃO TÉCNICA
Português/ Inglês, Inglês/ Por-
tuguês em micro por Enge-
nheiro Fernando 274-8131.

TRADUÇÃO TÉCNI-
CA - De Inglês no
computador. Paulo
Huet Tel. 275-6113.

TRADUÇÃO/ VERSÃO -
Revisão. Datilog./Inglês e port.Impressão eletrôn. de qualid.234-7818/ 266-6349 Ana.

TRADUÇÕES/ VERSÕES/
INTERPRETAÇÕES/
TRANSCRIÇÕES - Qualida-
de profissional e informatizada.
Todos os idiomas. Equipe com
experiência superior a 20 anos.
Técnicas científicas comerciais,
jurídicas e juramentadas. Infs
220-0781 (Centro/hor. com.)
ou 205-1501 (Z. Sul/noite)

TRADUTORES - Altamente
experientes. Todos idiomas.
Micro computador/ maq. ele-
trônica. 274-7029/ 259-1416.

p» TURISMO |

ALUGO SlTIO/LAZER — P/
fins semana, festas juninas,
churrascos, grupos, igrejas, es-
colas. Estr. Niterói/Friburgo
Km28. A 88Km/Rio. 234-3485

HOTEL
VARANDAS DE PARATY

ÍNa 

cidade de PARATY,
junto ao azul da baía
de Ilha Grande e o
verde da Mala
Atlântica.

R*t«rvas p/ t*l.(0243) 71-1873

ABRACE A NATUREZA Ex
cursões ecológicas.Caminha-
das sempre. 17/24 Jul.-Len-
çois/BA. E.L.A 242-6857.
A EM COMPANHIA - LA-
ZER EM GRUPO - Teatros,
shows, chás. Transporte ida e
volta. 537-2832/ 286-6718
ASSIM SE FAZ AMIGOS
Teatros, shows, chás. domin
gueiras e fins semana. Trans-
porte micro ar condicionado
T. 233-1623/230-8739 noite.
H. FAZENDA - B. Vista Bana-
nal - Casarão 1789, cenário-
Globo, maior faz. prod. café
Região. Res.(0125) 76-1230

HOTEL MIRADOR Magni-
fica vista panorâmica de
toda a cidade. Perto teleféri-
co. Sossego e bem estar. Pise.
sauna. quadra, salão conven-
ções, restaurante. N. Friburgo •
RJ. T. (0245) 22-7708.

FERIADÂO 
1

EM PENEDO
Chalés p/ casais c/
lareira, hidro, mata
atlântica, saunas se-
ca/vapor, piscinas,
rio, cascatas, cami-
nhádas, sinfonia de
pássaros e jantar ro-
mântico p/ namora-
dos dia 11/06. Exclu-
sividade novíssimo.

HOTEL
CANTO D'MIMUS

Reservas
(0243)46-3657

m.
M LIVRE >
TURISMO
ECOLÓGICO

Caminhadas ecológicas e
mountain bike. Roteiros varia-
dos. Peça programação grátis.

V T.: 208-3029 /

ora oa
" í
XJ

PARA

ANUNCIAR

NESTA SEÇÃO

LIGUE PARA

580-5522

Ou dirija-se a uma das

agências de Classificados do

JORNAL DO BRASIL

HOTEL-OLIFAS
A melhor cozinha de Fri-
burgo. Lareira/ TV/ Frigo
e piscina. Rio 717-5440
POUSADA CASA PEDRA
Aptos duplex. estac. privativo.Diária café manhã. Res.(0246)
23-1499 - Centro Búzios
POUSADA DAS CANOAS
PARATI - Diárias especiais c/
café manhã. Saveiro próprio.
(0243)71 -1133/ 71 -2005 Fax

/""PASSAGENS AÉREAS^
ESPECIAIS"

MIAMI a partir Usd 490
PARIS a partir Usd 880

ou Usd 1 325
PORTO Usd 1140
MADRID ou LISBOA Usd 1115
N YORK Usd 1000
J0HANNESBURG Usd 1 268
BALI Usd 2 200
BANGK0K Usd 1.898"
H0NGK0NG Usd 1 880"
CAIRO E TEL AVIV Usd 1 378'' Possibilidade de paiadana África do Sul

Hotéis e serviços com
preços especiais

ÁFRICA TURISMO
TELS: 233-9301
e 233-4752 y

POUSADA MON AMOUR
Búzios Aptos c/ ar frigobar TV
interfone. Piscina. Res.(0246)
23-1418 Rio (021) 390-2187
Telefax. 20% desconto
apresentando este anúncio
POUSADA PORTAL DO
SOL - Cabo Frio à 1 qdra praia.Sauna piscina. Suites c/ Ar TV
Frigobar. Res. (0246)43-0069
POUSADA VELAS ÃÕVENTO - Suites c/ TV frigobar
Ar. Estac. Diária café manhã C
Frio. Res. (0246) 43-3612
POUSADA ZEN-DO BÜ-
ZIOS — Suítes e Aptos, c/
muito aconchego. Pcte espec
f/ sem. Res. (0246) 23-1542
SlTIO COLONIAL P/ tem
porada/fins semana, 8 qtos, la-
reira, cachoeira, sauna. pisenatural, lazer campestre, reg.
serrana. T. 542-5874 Otávio.
TEATROS SHOWS Condu
ção domicílio. Festa Alemã Pe-
trópolis. CrS 600 mil. Marthe
Viagens. 257-4988/ 256-2127
VISCONDE DE MAUA Na
tureza verde. paz... Hotel c/
chalé, lareira, TV, frigo, pise.,comida caseira. 240-4654.
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OFERTAS DA PROGRAMA

Vá ao teatro e ganhe livros

Em 
cartaz no Teatro

Gláucio Gil (Praça |
Cardeal Arcoverde, s/n°, ^
Copacabana), sábado e do- |
mingo, às 17h, o espetáculo g
infantil A lenda da noite le-
va para o palco contadores
de história que embarcam
com as crianças por flores-
tas e outras aventuras, com
direito a mil brincadeiras.
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'A lenda da noite': 40 ingressos

Programa oferece promo-
ção dupla com 40 ingressos
e 40 livros infantis (20 para
sábado e 20 para domingo)
aos primeiros que chega-

rem no teatro, nos próprios
dias da peça, a partir das

16h. Nos dois dias, os 30
leitores seguintes têm des-

conto de 30% no ingresso.

Leve esta revista
Robson Drummond

Sirva-se:

crepe & MPB

Quem 
aparecer no Circo

Voador (Arcos da Lapa,
s/n°) nesta sexta e sábado,
além de requebrar adoidado
com os shows que Jorge Ben-
jor e Tim Maia apresentam a
partir das 23h, vai dar de cara
(boca e estômago) com as
boas surpresas da nova crepe-
ria da lona da Lapa. Por isso,
Programa juntou o bom com
o melhor e oferece aos 40 pri-
meiros leitores que ligarem
nesta sexta, das 15h às 16h,
para o telefone 240-2942, um
ingresso e um crepe. Os 20
primeiros garantem a dobradi-
nha para a noite de sexta, os
outros 20 para a de sábado.

...e assista de graça ao no-
vo show de Simone Caymmi
— mais nova integrante do
clã de Dorival & cia a embar-
car em carreira solo. A intér-
prete se apresenta nesta sexta
(às 12h30 e 18h30), sábado
(às 21 h) e domingo (às 20h)
no Teatro João Teothônio
(Rua da Assembléia, 10, sub-
solo. Centro). Basta chegar
na bilheteria uma hora antes
de cada apresentação: são 20
ingressos para cada show de
sexta — os 30 seguintes pa-
gam metade do ingresso —,
30 para sábado e mais 30 pa-
ra domingo — nos dois dias,
os 20 seguintes também pa-
gam metade do ingresso.

...e esteja entre os 60 leito-
res que irão conferir de graça
o espetáculo A.M.O.R. que o
grupo de dança D.C. (forma-

do por solistas do Municipal)
apresenta de sexta a domin-
go, às 21 h, no Teatro Delfim
(Rua Humaitá, 275). São 20
ingressos para cada apresen-
tação aos primeiros que che-
garem por lá a partir das 20h.
E guarde esta revista: esta
promoção também vale para
o próximo fim de semana.

¦ ...e seja um dos 30 leitores
a ver de graça o show que o
grupo lírico Amadeus apre-
sentará este domingo, às 19h,
no projeto Eruditos do Au
Bar (Av. Epitácio Pessoa,
864, Lagoa). O repertório vai
de Puccini a Astor Piazzolla.
Basta aparecer por lá uma
hora antes do espetáculo.

Dia de graça

Não 
satisfeita com o cami-

nhão de prêmios que ga-
nhou em São Paulo, em 1989,
a peça O dia de Alan — uma
viagem pelos primeiros com-
promissos de um adolescente
—, dirigida por Ewerton de
Castro, anda conquistando
corações e mentes no Teatro
Delfim (Rua Humaitá, 275)
toda sexta, às 18h, e sábado e
domingo, às 17h. Programa
resolveu não deixar seus leito-
res fora dessa e oferece 20 in-
gressos para sexta, 20 para sá-
bado e mais 20 para domingo
aos primeiros que chegarem
por lá a partir de uma hora
antes de cada apresentação.

'O dia de Alan': 60 entradas

Esquetes

Já 
que as mulheres estão

entregando seus segre-
dos pelos palcos do Rio, na-
da mais natural do que elas
darem uma paradinha e pe-
direm... Olha discretamente
e vê se tá mareando — per-
formance em forma de es-
quetes (escrita e dirigida por
Patrícia Lopes) sobre pro-
blemas do cotidiano femini-
no — em cartaz no Hi-
pódromo (Praça Santos
Dumont, 108, Gávea), sexta
e sábado, às 22h. Pois bem,
Programa oferece 20 ingres-
sos grátis para sexta e mais
20 para sábado aos primei-
ros que aparecerem por lá a
partir de uma hora antes de
cada apresentação.

¦ As condições para a realização das promoções desta seção são previamente acertadas com os divulgadores e produtores dos espetáculos. O
descumprimento dos critérios estabelecidos (datas, horários etc) é de responsabilidade exclusiva dos organizadores dos eventos.

Ariovaldo Santos

Benjor: ingressos e crepes gratis no Circo Voador, na sexta

Ariovaldo Santos

Benjor: ingressos e crepes grátis no Circo Voador, na sexta

PROGRAMA 50 18/6 a 24/6/1993

'IaI, 
j$3v\ Pj^HHi

Di



¦ m wÊÊÊBM
GSPÉilSHmi
MWMlqg^feM

1 1

;#i^P'-kr*

mm^È
smhbbw! ^ i?- , . '.il

BHyp£$,t ¦¦ •.••-*• •
!$»«
.¦'•"v-vÉÉi

O Projeto diet

Coke/Jazz Brasil

é música

para os seus

ouvidos.

Pura música.

É o instrumento que

está levando para

o palco os nomes

mais famosos e

importantes do jazz

brasileiro. Em

grandes shows

abertos na Lagoa,

no Parque do

Cantagalo.

Não perca este

espetáculo de arte,

magia e

sensibilidade.

Projeto diet

Coke/Jazz Brasil.

0 jornal do Brasil

e diet Coke vão

tocar você.
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DIET COKE
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Mareio Montarroyos

Nico Assumpção JORNAL DO BRASIL
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