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Clássicos buscam
público sofisticado
De olho nos telespectadores mais
sofisticados, as emissoras de TV exibem
cada vez mais clássicos do cinema dos
anos 30,40 e 50, como 0 terceiro
homem (foto), de Carol Reed, e
Mogambo, de John Ford. (Página 1)

Memória viva do
rock dos anos 60
Uma exposição de objetos, vídeos e
fotos, no Museu da República, celebra
os 30 anos do extinto The Who, grupo
de rock contemporâneo dos Beatles e
dos Rolling Stones que revelou o
delirante Pete Townshend. (Página 8)

Cardoso promete
mudar o estilo

Página 2

Mais três medidas
contra a fome

Página 6

De bicicleta,
da orla à Lagoa
A Secretaria Municipal de Meio
Ambiente está estudando a construção
de uma ciclovia de 3 quilômetros de
extensão unindo as ciclovias da orla
marítima à Lagoa Rodrigo de Freitas.

INFORMÁTICA
Duas arquiteturas
até o ano 2000
0 vice-presidente da Divisão Risc/6000
da IBM, Phil Hester, responsável
pelo desenvolvimento da tecnologia
Power PC, afirmou durante visita ao
Brasil que até o ano 2000 a informática
estará dominada por 

"uma ou duas
arquiteturas". (Negócios & Finanças,
página 7)

No Rio e em Niterói, céu
claro a nublado. Possibi-
lidade de chuvas no fim
do dia. Temperatura es-
tável. Máxima em Bangu
c mínima no Alto da Boa
Vista. Mar calmo, com
visibilidade moderada
passando a boa.mmm-mimigmm
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Fotos do satélite e mapas do tempo, página 15.

URV (hoje)..
Salário Mínimo (hoje)....
Salário Mínimo em URV.

..CRS 1.459.76
.CRS 94.577,85

64,79
DÓLAR (ontem)
Comercial (compra) CRS 1.435,50
Comercial (venda) CRS 1.435.90
Paralelo (compra) CRS 1.355,00
Paralelo (venda) CRS 1.385,00
Turismo (compra) CRS 1.411,50
Turismo (venda) CRS 1.411,80
TAXAS REFERENCIAIS
De Juros (TR) dia 10.04 46,28%
UNIF
P/IPTU residencial CRS 19.057,80 *
P/IPTU residencial, comercial e territorial,
ISS e Alvará CRS 20.926,34
Taxa de Expediente CRS 4.185.26
" Obs: Verificar exceções junto à Prefeitura

UFERJ
CRS 32.754,53
CRS 36.020,12
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Coluna do Castello 2
Política e Governo 2 a 4
Brasil 5
Informe JB 6
Ciência 6
Internacional 7 e 10
Editoriais e Ique 8
Opinião 9
Cidade 11 a 14
Registro 15
Esportes 16 a 18
Futebol Internacional 17

Cadernos/Páginas
Classificados 14

8
Negócios e Finanças 8

Ano CIV — N° 32
Assinatura JB (novas) 5? Rio 589-5000
Outros estados/cidades (DDG)Q? (021) 800-4613
Atendimento ao assinante....® (021) 589-5000
Classificados ®" Rio 589-9922
Outras praças (DDG/ <& (021) 800-4613

Anúncio do real frustra bolsas
Nelson Perez
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n A Praça Saens Pena e ruas pró-
ximas, na Tijuca, foram palco de
longo conflito — a confusão se es-
tendeu das lOh àsl7h — entre carne-
lôs, fiscais e guardas municipais.
Cerca de 80 lojas estiveram de portas
fechadas durante a tarde inteira. Ar-
mados de pedras portuguesas arran-
cadas do calçamento, os ambulantes
investiram contra lojas, Kombis da
fiscalização e a sede da 8a Região
Administrativa, na Rua Desembarga-
dor Isidro. Dois guardas municipais e
um fiscal ficaram feridos. Houve corre-
ria e pânico. Uma senhora com criança
no colo (foto) teve de abrigar-se numa
banca de jornal senúfechada. (Pág. U)

Ibsen avisa
que renunciará
ao mandato

O deputado Ibsen Pinheiro (PMDB-
RS) irá renunciar ao mandato mesmo
que seja absolvido hoje pela Comissão
de Constituição e Justiça e, depois, pelo
plenário da Câmara. A informação foi
dada pelo advogado Luís Carlos Ma-
deira, que irá defendê-lo na CCJ. Ibsen
deverá renunciar após o julgamento do
plenário. Segundo o advogado, as acu-
sações levantadas contra Ibsen pela
CPI do Orçamento são vagas. (Página 4)

Parlamento da
África do Sul
elege Mandela

Nelson Mandela foi eleito presidente
da África do Sul na sessão de abertura
do primeiro parlamento multirracial da
história do país. Fez um discurso de
conciliação, abraçou inimigos e, da sa-
cada da prefeitura da Cidade do Cabo,
prometeu mudar a África do Sul ante
uma multidão que o esperava aos gritos
de "hoje estamos livres". (Página 10)

EUA definem
os alimentos
'saudáveis'

Organizações governamentais ame-
ricanas acabam de divulgar critérios
rígidos definindo as características que
alimentos industrializados devem pos-
suir para ostentar em seu rótulo a pa-
lavra saudável. Porções individuais de
produtos saudáveis devem conter baixís-
simos teores de gorduras, colesterol e
sódio. Os fabricantes têm um prazo de
18 meses para se adequar à nova resolu-
ção ou alterar os rótulos. (Página 6)

ítamar fica apreensivo
com queda de Cardoso

O presidente ítamar Franco está
preocupado com a queda de Fernando
Henrique Cardoso nas pesquisas. ítamar
acha que o candidato do PSDB à Presi-
dência perdeu tempo demais na escolha
do vice e concentrou-se em um só aliado,
o PFL. O presidente está impressionado
com os índices do senador José Sarney,
que tomou de Cardoso o segundo lugar,
mas reafirmou seu apoio ao tucano.

Cardoso admitiu a demora. "O que
tinha de ser feito foi feito, agora chega",
desabafou. Em Washington, o cândida-
to do PT, Luiz Inácio Lula da Silva,
criticou em entrevista a jornalistas es-
trangeiros o bloqueio americano a Cuba.
0 deputado Aloizio Mercadante disse a
uma platéia de mais de 100 corretores
americanos que, eleito, Lula manterá o
acordo da dívida externa. (Páginas 2 e 3)

Michel Filho
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Advogado é
torturado na
Polícia Federal

O advogado Wadyson Camel, pre-
so desde 8 de abril na Polícia Federal,
acusado de envolvimento nas fraudes
do INSS, foi submetido sexta-feira a
duas sessões de tortura, na superin-
tendência da corporação no Rio. O
advogado do preso, Élcio Perez, disse
que ele apresenta lesões nos rins e no
figado, além de escoriações no rosto,
e urina sangue há três dias. Perez
espera laudo do IML para processar
os policiais torturadores. (Página 14)

í

? Romário, do Barcelona e da Se-
leção Brasileira, anunciou ontem co-
mo vai agradecer aos que ajudaram e
torceram pela libertação de seu pai,
Edevair Faria: "Quero retribuir o
carinho de todos com a conquista da
Copa do Mundo. Nem que sejapreci-
so deixar minha vida em campo"
Ele desembarcou pela manhã, vindo
da Espanha, efoi direto para a casa
do pai, em Jacarepaguá. Seu Edevair
dormia, cansado do seqüestro e do
churrasco que comemorou, até a ma-
drugada, sua liberdade após seis dias
em poder dos bandidos. Quando açor-
dou, ganhou abraços do filho (foto),
que volta hoje a Barcelona. (Pág. 12)

Com 52 dias de antecedência,.o
presidente da República, ítamar
Franco, anunciou ontem, em pro-
nunciamento à nação, que o real
entra em circulação no dia Io de
julho. Pouco depois do pronuncia-
mento de ítamar, as bolsas, que
abriram em alta, começaram a cair.
No fim do pregão, a queda atingiu
5,8% em São Paulo e 3,9% no Rio.
A decepção do mercado ficou cen-
trada, sobretudo, na indefinição do
governo em relação às regras da
economia sob a nova moeda. O
diretor do Banco Garantia, Cláudio
Haddad, deu o tom das críticas:
"Cada vez mais a expectativa do
mercado é de que o plano é tempo-
rário." O presidente ítamar, no en-
tanto, defende o plano. 

"Se hoje
estou aqui, pedindo ao Brasil que
acredite no real, é porque tenho
certeza de que agora estamos prepa-
rados", garantiu diante de uma pia-
teia na qual estavam o ministro da
Fazenda, Rubens Ricupero, e o se-
nador Fernando Henrique Cardo-
so, candidato a presidente da Repú-
blica pelo PSDB. Hoje à noite, o
Congresso pode votar a Medida
Provisória 482, que criou a URV.

BC garante respeitar
reajuste da poupança

O presidente do Banco Central,
Pedro Malan, afirmou que na con-
versão para o real o governo respei-
tara o reajuste das cadernetas de
poupança e das aplicações financei-
ras em geral. 

"Nào haverá garfada
na poupança", enfatizou Malan. O
BC baixará regras que darão às ca-
dernetas rendimento proporcional,
até 30 de junho, ao período de exis-
tência do cruzeiro real. Com a con-
versão, a correção se fará por regras
a serem anunciadas a 1o de junho.

Câmbio e juros ainda
estão sem definição
O governo ainda não esclareceu

como ficam as regras para a emis-
são do real e como será a política
monetária e cambial da nova
moeda. A equipe econômica tam-
bém não concluiu o processo de
urvização: faltam regras para a
conversão à URV de algumas ta-
rifas públicas, dos contratos de
aluguéis e saneamento dos bancos
oficiais. Segundo os economistas,
a transformação das tarifas em
URV evitaria especulação e inflação.

Sachs diz que plano
vai conter inflação
Com o real, o Brasil está a ca-

minho de controlar a inflação, e
terá poucos problemas para voltar
a crescer, afirma o economista
americano Jeffrey Sachs, que foi
consultor dos governos da Polo-
nia, da Rússia e da Estônia. Ele
acha que o plano, combinando
corte de gastos com nova moeda,
tem potencial para dar certo. Mas
adverte que o Estado deve se voltar
para a educação e a saúde. (Nego-
cios & Finanças, págs. 1,3, 5,6 e 8)

Brasil conhece
hoje os 22 que
irão ao Mundial

O técnico Carlos Alberto Parreira
anuncia às 16h a relação dos 22 jogado-
res que integrarão a Seleção Brasileira
de Futebol na Copa do Mundo, nos
Estados Unidos. A expectativa é apenas
pela definição entre Márcio Santos, do
Bordeaux, e Aldair, do Roma, como
quarto integrante da zaga. O treinador
vai convocar cinco atacantes, como
queriam os torcedores: Bebeto, Roma-
rio, Muller, Ronaldo e Viola. (Pág. 18)
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Clássicos buscam
público sofisticado
De olho nos telespectadores mais
sofisticados, as emissoras de TV exibem
cada vez mais clássicos do cinema dos
anos 30,40 e 50, como 0 terceiro
homem (foto), de Carol Reed, e
Mogambo, de John Ford. (Página l)

Memória viva do
rock dos anos 60
Uma exposição de objetos, vídeos e
fotos, no Museu da República, celebra
os 30 anos do extinto The Who, grupo
de rock contemporâneo dos Beatles e
dos Rolling Stones que revelou o
delirante Pele Townshend. (Página 8)

Cardoso promete
mudar o estilo

Página 2

Mais três medidas
contra a fome

Página 6

De bicicleta,
da orla à Lagoa
A Secretaria Municipal de Meio
Ambiente estuda construção de uma
ciclovia de 3 quilômetros de extensão
unindo as ciclovias da orla marítima à
Lagoa Rodrigo de Freitas. (Pág. II)

INFORMÁTICA
Duas arquiteturas
até o ano 2000
0 vice-presidente da Divisão Risc/6000
da IBM, Phil Hester, responsável
pelo desenvolvimento da tecnologia
Power PC, afirmou durante visita ao
Brasil que até o ano 2000 a informática
estará dominada por "uma ou duas
arquiteturas". (Negócios & Finanças,
página 7)

No Rio e em Niterói, céu
claro a nublado. Possibi-
lidade de chuvas no fim
do dia. Tcmperalura es-
távcl. Máxima em Bangu
c mínima no Alto da Boa
Vista. Mar calmo, com
visibilidade moderada
passando a boa.
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Fotos do satélite e mapas do tempo, página 15.

URV (hoje) CRS 1.459,76
Salário Mínimo (hoje) CRS 94.577,85
Salário Mínimo em URV 64,79
POLAR (ontem)
Comercial (compra) CRS 1.435,50
Comercial (venda) CRS 1.435,90
Paralelo (compra) CRS 1.355,00
Paralelo (venda) CRS 1.385,00
Turismo (compra) CRS 1.411,50
Turismo (venda) CRS 1.411,60
TAXAS REFERENCIAIS
De Juros (TR) dia 10,04 46,28%

UNIF 
P/IPTU residencial CRS 19.057,80 !
P/IPTU residencial, comercial e territorial,
ISS e Alvará CRS 20.926,34
Taxa de Expediente CRS 4.185,26
• Obs: Verificar exceções junto à Preleitura

UFERJ ~
Maio CRS 32.754,53
Diária 10.05 CRS 36.020,12
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AnoCIV — N°32
Assinatura JB (novas) Ç? Rio 589-5000
Outros estadosícidades (DDG)<2?(021) 800-4613
Atendimento ao assinante....(3(021) 589-5000
Classilicados _" Rio 589-9922
Outras praças (DDG) tg (021) 800-4613
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Anúncio do real frustra bolsas
Nelson Perez
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ximas, na Tijuca, foram palco de
longo conflito — a confusão se es-
tendeu das lOh às 17h — entre carne-
lôs, fiscais e guardas municipais.
Cerca de 80 lojas estiveram deportas
fechadas durante a tarde inteira. Ar-
mados de pedras portuguesas arran-
cadas do calçamento, os ambulantes
investiram contra lojas, Kombis da
fiscalização e a sede da 8a Região
Administrativa, na Rua Desembaiga-
dor Isidro. Dois guardas municipais e
um fiscalficaram feridos. Houve corre-
ria e pânico. Uma senhora com criança
no colo (foto) teve de abrigar-se numa
banca de jornal semifechada. (Pág. 11)

CCJ julga hoje
cassação de
Ibsen Pinheiro

A Comissão de Constituição e Jus-
tiça da Câmara julga hoje pedido de
cassação do deputado Ibsen Pinheiro
(PMDB-RS), acusado de envolvi-
mento na máfia do Orçamento. On-
tem à noite, o deputado desmentiu
informação, atribuída a seu advoga-
do, Luis Carlos Madeira, de que re-
nunciará ao mandato mesmo que seja
absolvido. "Não renunciarei em hipó-
tese alguma", garantiu Ibsen. (Pág. 4)

Parlamento da
África do Sul
elege Mandela

Nelson Mandela foi eleito presidente
da África do Sul na sessão de abertura
do primeiro parlamento multirracial da
história do pais. Fez um discurso de
conciliação, abraçou inimigos e, da sa-
cada da prefeitura da Cidade do Cabo,
prometeu mudar a África do Sul ante
uma multidão que o esperava aos gritos
de "hoje estamos livres". (Página 10)

EUA definem
os alimentos
'saudáveis9

Organizações governamentais ame-
ricanas acabam de divulgar critérios
rígidos definindo as características que
alimentos industrializados devem pos-
suir para ostentar em seu rótulo a pa-
lavra saudável. Porções individuais de
produtos saudáveis devem conter baixís-
simos teores de gorduras, colesterol e
sódio. Os fabricantes tèm um prazo de
18 meses para se adequar à nova resolu-
ção ou alterar os rótulos. (Página 6)

Itamar fica apreensivo
com queda de Cardoso

O presidente Itamar Franco está
preocupado com a queda de Fernando
Henrique Cardoso nas pesquisas. Itamar
acha que o candidato do PSDB à Presi-
dência perdeu tempo demais na escolha
do vice e concentrou-se em um só aliado,
o PFL. O presidente está impressionado
com os índices do senador José Sarney,
que tomou de Cardoso o segundo lugar,
mas reafirmou seu apoio ao tucano.

Cardoso admitiu a demora. "O que
tinha de ser feito foi feito, agora chega",
desabafou. Em Washington, o cândida-
to do PT, Luiz Inácio Lula da Silva,
criticou em entrevista a jornalistas es-
trangeiros o bloqueio americano a Cuba.
O deputado Aloizio Mercadante disse a
uma platéia de mais de 100 corretores
americanos que, eleito, Lula manterá o
acordo da dívida externa. (Páginas 2 e 3)

Michel Filho
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Advogado r .e
torturado na
Polícia Federal

O advogado Wadyson Camel, pre-
so desde 8 de abril na Polícia Federal,
acusado de envolvimento nas fraudes
do INSS, foi submetido sexta-feira a
duas sessões de tortura, na superin-
tendência da corporação no Rio. O
advogado do preso, Élcio Perez, disse
que ele apresenta lesões nos rins e no
figado, além de escoriações no rosto,
e urina sangue há três dias. Perez
espera laudo do IML para processar
os policiais torturadores. (Página 14)

? Romário, do Barcelona e da Se-
leção Brasileira, anunciou ontem co-
mo vai agradecer aos que ajudaram e
torceram pela libertação de seu pai,
Edevair Faria: "Quero retribuir o
carinho de todos com a conquista da
Copa do Mundo. Nem que sejapreci-
so deixar minha vida em campo."
Ele desembarcou pela manhã, vindo
da Espanha, efoi direto para a casa
do pai, em Jacarepaguá. Seu Edevair
dormia, cansado do seqüestro e do
churrasco que comemorou, até a ma-
drugada, sua liberdade após seis dias
em poder dos bandidos. Quando açor-
dou, ganhou abraços do filho (foto),
que volta hoje a Barcelona. (Pág. 12)

Com 52 dias de antecedência, o
presidente da República, Itamar
Franco, anunciou ontem, em pro-
nunciamento à nação, que o real
entra em circulação no dia Io de
julho. Pouco depois do pronuncia-
mento de Itamar, as bolsas, que
abriram em alta, começaram a cair.
No fim do pregão, a queda atingiu
5,8% em São Paulo e 3,9% no Rio.
A decepção do mercado ficou cen-
trada, sobretudo, na indefinição do
governo em relação às regras da
economia sob a nova moeda. O
diretor do Banco Garantia, Cláudio
Haddad, deu o tom das críticas:"Cada vez mais a expectativa do
mercado é de que o plano é tempo-
rário." O presidente Itamar, no en-
tanto, defende o plano. 

"Se hoje
estou aqui, pedindo ao Brasil que
acredite no real, ê porque tenho
certeza de que agora estamos prepa-
rados", garantiu diante de uma pia-
teia na qual estavam o ministro da
Fazenda, Rubens Ricupero, e o se-
nador Fernando Henrique Cardo-
so, candidato a presidente da Repú-
blica pelo PSDB. Hoje à noite, o
Congresso pode votar a Medida
Provisória 482, que criou a URV.

BC garante respeitar
reajuste da poupança

O presidente do Banco Central,
Pedro Malan, afirmou que na con-
versão para o real o governo respei-
tara o reajuste das cadernetas de
poupança e das aplicações financei-
ras em geral. 

"Não haverá garfada
na poupança", enfatizou Malan. O
BC baixará regras que darão às ca-
dernetas rendimento proporcional,
até 30 de junho, ao período de exis-
tência do cruzeiro real. Com a con-
versão, a correção se fará por regras
a serem anunciadas a Io de junho.

Câmbio e juros ainda
estão sem definição
O governo ainda não esclareceu

como ficam as regras para a emis-
são do real e como será a política
monetária e cambial da nova
moeda. A equipe econômica tam-
bém não concluiu o processo de
urvização: faltam regras para a
conversão à URV de algumas ta-
rifas públicas, dos contratos de
aluguéis e saneamento dos bancos
oficiais. Segundo os economistas,
a transformação das tarifas em
URV evitaria especulação e inflação.

Sachs diz que plano
vai conter inflação
Com o real, o Brasil está a ca-

minho de controlar a inflação, e
terá poucos problemas para voltar
a crescer, afirma o economista
americano Jeffrey Sachs, que foi
consultor dos governos da Polo-
nia, da Rússia e da Estônia. Ele
acha que o plano, combinando
corte de gastos com nova moeda,
tem potencial para dar certo. Mas
adverte que o Estado deve se voltar
para a educação e a saúde. (Nego-
cios & Finanças, págs. 1, 3, 5, 6 e 8)

Brasil conhece
hoje os 22 que
irão ao Mundial

O técnico Carlos Alberto Parreira
anuncia às 16h a relação dos 22 jogador
res que integrarão a Seleção Brasileira
de Futebol na Copa do Mundo, nos
Estados Unidos. A expectativa é apenas
pela definição entre Márcio Santos, do
Bordeaux, e Aldair, do Roma, como
quarto integrante da zaga. O treinador
vai convocar cinco atacantes, como
queriam os torcedores: Bebeto, Roma-
rio, Muller, Ronaldo e Viola. (Pág. 18)

l^«í^,írt-^--^.^_«^í;y_>,H-_rrc: ^K?>_^rtF^^Jvrxtó^?P^^ mm^m^mmmmmm^mm^mmm^mmz^m^^mi-íiiía



2 • terça-feira, 10/5/94 POLÍTICA E GOVERNO JOKNALDOURASII

COLUNA DO CASTELLO
MARCELO PONTES

A metamorfose de
Fernando Henrique

Fernando 
Henrique Car-

doso está se preparando
para mudar. Disse isso a um
cacique do PFL e marcou
data: será a partir desta se-
mana. Mas não será fácil.
Ele é manso, e não agressivo.
Professoral, didático, e não
orador inflamado ou dema-
gógico.

Mas todos ao seu redor
querem que Fernando Hen-
riquc seja mais atirado, que
vá para as ruas, para conver-
sar diretamente com o elei-
tor, e deixar de dar ouvidos
ás tramas políticas do pro-
fessor Cândido Mendes, tão
sem jeito para conspirações
que foi buscar adesões em
Brasília numa sexta-feira, a
passada, dia em que os gabi-
netcs estão fechados; ou às
queixas do deputado Waldir
Pires contra a escolha de um
vice do PFL, pois em mate-
ria de vice Waldir não tem
muita autoridade — o vice a
quem entregou o governo da
Bahia, Nilo Coelho, na épo-
ca em que se lançou antivice-
candidato a presidente na
chapa de doutor Ulysses
Guimarães, responde a vá-
rios processos de corrupção.

Fernando Henrique vai
às ruas amanhã, em Juazeiro
do Norte, terra do Padre Cí-
cero. Daí cm diante, nào
pretende mais tirar o pé da
estrada. Quer fugir do que
vem chamando de politiqui-
ces, categoria em que insere-
ve, por exemplo, as ihsatisfa-
ções provocadas pela aliança
com o PFL, ou a escolha de
uíh alagoano como cândida-
to a vice-presidente. A alian-
ça está feita, o vice escolhi-
do, e ponto final. Quem
quiser embarcar no trem.
boa viagem. Quem não qui-
ser, a hora de saltar é esta.

Se os pefelistas escaparão
depois de fininho pelo ralo,
em direção à ainda hipoteti-
ca candidatura do senador
José Sarney, quem deve res-
ponder nào é Fernando
Henrique, mas os cardeais
do PFL. O principal deles, o
ex-governador Antônio Car-
los Magalhães, ri dessa his-
tória. Sarney nào pára de
cortejá-lo, mas ACM há ai-
gum tempo acha que ele per-
dera para Orestes Quércia a
prévia do próximo domingo
no PMDB, e só terá impor-
tância política no futuro go-
verno se arrastar uma dissi-
dência do partido para a
candidatura de Fernando
Henrique. Ganharia, em tro-
ca, apoio total para eleger a
filha, Roseana Sarney, go-
vernadora do Maranhão, na
verdade o principal projeto
político do ex-presidente.

Fernando Henrique, um
velho militante de esquerda,
não só nào tem pudor de
continuar a sua luta política
agora ao lado do PFL. como
justifica a aliança com ra-
zoáveis argumentos. "Lan-
çamos um plano econômico.
Quem deu sustentação a esse
plano? O PFL. junto com o
PSDB. O PFL é um partido
maior, nos dará mais tempo
na televisão. Ninguém presta
atenção que o partido me-
nor, nessa aliança, está dan-
do o cabeça de chapa. É por-
que nós temos idéias, temos
um programa de governo
que já está sendo executado
para dominar a inflação e
alcançar o desenvolvimento.
Temos um rumo, e pessoas
que expressam esse rumo",
diz Fernando Henrique.

O problema, detecta o
candidato do PSDB. é que

"as 
pessoas ainda vêem o

PFL como o PFL do passa-
do, ligado ao clientelismo".
E o PFL não é mais assim?
Fernando Henrique diz que
não: "Nenhuma das pessoas
com quem eu estou conver-
sando no PFL me pediu em
momento algum ministérios
ou cargos no futuro gover-
no. O que o PFL apresentou
até agora foram propostas,
programas, idéias de gover-
no."

E acrescenta: "Nào se
pode fazer uma análise mio-
pe da aliança. O desafio que
temos é somar forças para
resolver os problemas do
Brasil. O desafio real é fazer
convergir o que há de bom
no liberalismo, o uso do
mercado como instrumento
de progresso, por exemplo,
com o que há de bom na
social-democracia, como a
distribuição de renda. Os
chilenos fizeram isso, com a
união entre o Partido Sócia-
lista, marxista, e os demo-
cratas-cristàos. Temos que
pensar numa visão um pou-
co mais larga. O Brasil preci-
sa de grandes transforma-
ções sociais, para as quais o
Estado deve estar apto. Mui-
to investimento em ciência,
em tecnologia, com distri-
buiçào de renda. Ser pro-
gressista hoje é ligar o pensa-
mento liberal com a
social-democracia. As pro-
postas do PT hoje sào um
passo atrás. O partido con-
servador hoje é o PT, c não o
PFL."

Fernando Henrique
aponta como prova de que
está no caminho certo o fato
de nenhum outro candidato
a presidente da República
contestar o seu plano econô-
mico. "Ninguém apresentou
outra alternativa, ou outro
plano. Quando assumi há
dez meses o Ministério da
Fazenda, o país não tinha
perspectiva nenhuma. Bri-
guei com o Congresso, com
os ministros, acertei a dívida
externa. Hoje, o país tem um
rumo. Dizem que o plano, a
implantação do real, me be-
neficiará. Beneficiará antes o
país inteiro. Se fosse um pia-
no eleitoreiro, teria sido exe-
cutado muito antes."

Se está parado ou em
queda nas pesquisas e Luiz
Inácio Lula da Silva vem su-
bindo, Fernando Henrique
nào se impressiona: "Lula é
candidato profissional. O PT
tem o mesmo candidato há
oito anos. Um mês atrás eu
era ministro da Fazenda, e
nào pensava em sair candi-
dato. Saí e tive que cuidar do
partido, da aliança. Agora é
que a minha campanha vai
começar."

Primeiro teste para con-
ferir se um dos políticos mais
preparados para ocupar a
Presidência da República é
também um dos mais com-
petentes para conquistar vo-
tos: observar como se dirige
ao povão. Ele já recebeu do
comando do PFL sugestão
para tratar imediatamente
de assuntos que incomodam
o dia-a-dia do cidadão nas
grandes cidades. A seguran-
ça pública, por exemplo.
Fernando Henrique foi
aconselhado a ir ao Rio de
Janeiro e anunciar que a
questão da segurança na ei-
dade passará a ser um pro-
blema seu, como presidente
da República. Se houver ne-
cessidade de recorrer às For-
ças Armadas para isso. pro-
meterá usá-las.

PT promete cumprir acordo da dívida
¦ Mercadante diz em palestra nos EUA que fará ' 'bobagem" quem tirar capital do país

Nova Iorque — AP
. 

£^^^m\ ^m*

ANA MARIA MANDIM
Correspondente

NOVA IOR-
QUE — Por
quatro vezes,
o deputado
Aloizio Mer-
cadante (PT-
SP) repetiu
ontem de manhã a mais de cem
corretores e analistas do mercado
financeiro, no auditório principal
do banco de investimentos Bear
Stearns & Co, que, se chegar ao
poder, o PT "não romperá de
forma unilateral os acordos de
renegociação da dívida recém-as-
sinados (com os bancos credo-
res)".

Com a intenção de dissipar te-
mores, Mercadante afirmou que a
suspensão dos pagamentos da dí-
vida "não existe como hipótese de
cenário, a não ser num quadro
cambial preocupante, de fuga de
capitais, ou de aceleração da alta
das taxas de juros internacio-
nais"."Bobagem" — Para resumir
seu pensamento, o deputado disse
que "fará bobagem e terá prejuí-
zo quem tirar dinheiro do Brasil,
pensando que o governo do PT
vai suspender os pagamentos da
dívida". Os três pontos básicos,
segundo Mercadante, da política
econômica serão "regras estáveis,
credibilidade nas negociações e
cumprimento dos acordos".

O deputado acrescentou, en-
tretanto. que haverá uma redis-
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Lula, ao lado de Mercadante (D): risos ao falar de sonegação e defesa veemente dos monopólios estatais

cussão política sobre as garantias
exigidas pelos bancos credores,"muito maiores do que a outros
países". Mercadante reclamou
para o Brasil tratamento seme-
lhante ao dispensado pela comu-
nidade financeira internacional
ao México e à Rússia. Ele avisou
que o PT será "duríssimo" na
negociação da dívida de governo
para governo, no Clube de Paris.

No debate, riso e decepção
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Nem só palavras tranqüiliza-
doras ouviram os convidados ao
debate, de quase duas horas de
duração, com o candidato do PT
à Presidência da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, e o depu-
tado Aloizio Mercadante, em No-
va Iorque. Mercadante se èncar-
regou da parte econômica e Lula
ficou com a parte política, seguin-
do-se a etapa de perguntas e res-
postas.

Lula arrancou risadas ao co-
men tar a evasão de impostos no
Brasil — *'o governo finge que
cobra, as empresas fingem que
pagam e todo mundo engana to-
do mundo". E ainda ao contar
casos de desvios de recursos, co-
mo os USS IO milhões destinados
a uma ponte, que nunca foi cons-
truida, no interior do Piauí.

Mas os risos transformaram-se
em expressões sérias quando o
candidato do PT disse que é con-
tra a idéia do Banco Central inde-
pendente. "Só se for independente
do sistema financeiro. O governo
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não abrirá mão de seu instrumen-
to de política monetária", afir-
mou.

Outro momento de decepção
foi, certamente, quando Lula e
Mercadante deixaram claro que o
PT é contra a privatização dós
setores de petróleo e telecomüni-
cações, Lv.iisiderados "estratégí-
cos para a soberania nacional''.
Mercadante reagiu com veemèri-
cia quando perguntaram se, para
impedir a especulação financeira,
o governo do PT restringiria a
movimentação de capitais estran-
geiros. "Nós já dissemos que va-
mos manter as bolsas de valores e
os mercados de renda fixa abei;-
tos. Temos absoluta consciência
de que interessa ao país disputar
essa poupança internacional. Me-
didas burocráticas para impedir
que investidores brasileiros parti-
cipem de empreendimentos inter-
nacionais ou vice-versa são ura
absoluto disparate nesse final de
século", disse o deputado petista.,

BrasHja — Arnildo Schu|z
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Bisóí: Lula tem força própria

PSB confirma
Bisol com Lula

BRASÍLIA — A executiva na-
cional do PSB formalizou ontem
a indicação do senador José Pau-
Io Bisol (RS) para vice do candi-
dato do PT à Presidência da Re-
pública, Luis Inácio Lula da
Silva. Em uma reunião de mais
de quatro horas, a Executiva fez
uma avaliação das alianças re-
gionais que poderão ser feitas
com o PT. Os dois partidos estão.
com dificuldades para fazer coli-
gações em vários estados, poi'
causa de entendimentos locais do
PSB com outros partidos.

O senador .losé Paulo Bisol,
que já fala como o vice de Lula
há duas semanas, tentou mini-
mizar as conseqüências dos pro-'-
blemás regionais para a aliança
nacional. "'A candidatura Luiv
Inácio Lula da Silva tem força
própria", disse o senador. Um.'
exemplo da dificuldade dos dois
partidos é a candidatura do pre-
sidente do PSB. deputado Mi-
guel Arraes. ao governo de Per-
nambuco. Naquele estado, o.
diretório regional do PT prome-:
te fazer oposição a Arraes.

.
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A metamorfose de
Fernando Henrique

Fernando 
Henrique Car-

doso está se preparando
para mudar. Disse isso a um
cacique do PFL e marcou
data: será a partir desta se-
mana. Mas não será fácil.
Ele é manso, e não agressivo.
Professoral, didático, e não
orador inflamado ou dema-
gógico.

Mas todos ao seu redor
querem que Fernando Hen-
rique seja mais atirado, que
vá para as ruas, para conver-
sar diretamente com o elei-
tor, e deixar de dar ouvidos
às tramas políticas do pro-
fessor Cândido Mendes, tão
sem jeito para conspirações
que foi buscar adesões em
Brasília numa sexta-feira, a
passada, dia em que os gabi-
netes estão fechados; ou às
queixas do deputado Waldir
Pires contra a escolha de um
vice do PFL, pois em mate-
ria de vice Waldir não tem
muita autoridade — o vice a
quem entregou o governo da
Bahia, Nilo Coelho, na épo-
ca em que se lançou antivice-
candidato a presidente na
chapa de doutor Ulysses
Guimarães, responde a vá-
rios processos de corrupção.

Fernando Henrique vai
às ruas amanhã, cm Juazeiro
do Norte, terra do Padre Ci-
cero. Daí cm diante, não
pretende mais tirar o pé da
estrada. Quer fugir do que
vem chamando de politiqui-
ces, categoria cm que insere-
ve, por exemplo, as insatisfa-
ções provocadas pela aliança
com o PFL, ou a escolha de
um alagoano como cândida-
to a vice-presidente. A alian-
ça está feita, o vice escolhi-
do, e ponto final. Quem
quiser embarcar no trem,
boa viagem. Quem não qui-
ser, a hora de saltar é esta.

Se os pefelistas escaparão
depois de fininho pelo ralo,
cm direção à ainda hipotéti-
ca candidatura do senador
José Sarney, quem deve res-
ponder não é Fernando
Henrique, mas os cardeais
do PFL. O principal deles, o
ex-governador Antônio Car-
los Magalhães, ri dessa his-
tória. Sarney não pára de
cortejá-lo, mas ACM há ai-
gum tempo acha que ele per-
dera para Orestes Quércia á
prévia do próximo domingo
no PMDB. e só terá impor-
tância política no futuro go-
verno se arrastar uma dissi-
detida do partido para a
candidatura de Fernando
Henrique. Ganharia, em tro-
ca, apoio total para eleger a
filha, Roseana Sarney, go-
vernadora do Maranhão, na
verdade o principal projeto
político do ex-presidente.

Fernando Henrique, um
velho militante de esquerda,
não só não tem pudor de
continuar a sua luta política
agora ao lado do PFL, como
justifica a aliança com ra-
zoáveis argumentos. "Lan-

çamos um plano econômico.
Quem deu sustentação a esse
plano? O PFL, junto com o
PSDB. O PFL é um partido
maior, nos dará mais tempo
na televisão. Ninguém presta
atenção que o partido me-
nor. nessa aliança, está dan-
do o cabeça de chapa. É por-
que nós temos idéias, temos
um programa de governo
que já está sendo executado
para dominar a inflação e
alcançar o desenvolvimento.
Temos um rumo, e pessoas
que expressam esse rumo",
diz Fernando Henrique.

O problema, detecta o
candidato do PSDB. é que

"as 
pessoas ainda vêem o

PFL como o PFL do passa-
do, ligado ao clientelismo".
E o PFL não é mais assim?
Fernando Henrique diz que
não: "Nenhuma das pessoas
com quem eu estou conver-
sando no PFL me pediu em
momento algum ministérios
ou cargos no futuro gover-
no. O que o PFL apresentou
até agora foram propostas,
programas, idéias de gover-
no."

E acrescenta: "Não se
pode fazer uma análise mio-
pe da aliança. O desafio que
temos é somar forças para
resolver os problemas do.
Brasil. O desafio real é fazer
convergir o que há de bom
no liberalismo, o uso do
mercado como instrumento
de progresso, por exemplo,
com o que há de bom na
social-democracia, como a
distribuição de renda. Os
chilenos fizeram isso, com a
união entre o Partido Sócia-
lista, marxista, e os demo-
cratas-cristàos. Temos que
pensar numa visão um pou-
co mais larga. O Brasil preci-
sa de grandes transforma-
ções sociais, para as quais o
Estado deve estar apto. Mui-
to investimento em ciência,
em tecnologia, com distri-
buiçào de renda. Ser pro-
gressista hoje é ligar o pensa-
mento liberal com a
social-democracia. As pro-
postas do PT hoje são um
passo atrás. O partido con-
servador hoje é o PT, e não o
PFL."

Fernando Henrique
aponta como prova de que
está no caminho certo o fato
de nenhum outro candidato
a presidente da República
contestar o seu plano econô-
mico. "Ninguém apresentou
outra alternativa, ou outro
plano. Quando assumi há
dez meses o Ministério da
Fazenda, o país não tinha
perspectiva nenhuma. Bri-
guei com o Congresso, com
os ministros, acertei a dívida
externa. Hoje, o país tem um
rumo. Dizem que o plano, a
implantação do real, me be-
nefíciará. Beneficiará antes o
país inteiro. Se fosse um pia-
no eleitoreiro, teria sido exe-
cutado muito antes."

Sc está parado ou em
queda nas pesquisas e Luiz
Inácio Lula da Silva vem su-
bindo, Fernando Henrique
não se impressiona: "Lula é
candidato profissional. O PT
tem o mesmo candidato há
oito anos. Um mês atrás eu
era ministro da Fazenda, e
não pensava em sair candi-
dato. Saí e tive que cuidar do
partido, da aliança. Agora é
que a minha campanha vai
começar."

Primeiro teste para con-
ferir se um dos políticos mais
preparados para ocupar a
Presidência da República é
também um dos mais com-
petentes para conquistar vo-
tos: observar como se dirige
ao povão. Ele já recebeu do
comando do PFL sugestão
para tratar imediatamente
de assuntos que incomodam
o dia-a-dia do cidadão nas
grandes cidades. A seguran-
ça pública, por exemplo.
Fernando Henrique foi
aconselhado a ir ao Rio de
Janeiro e anunciar que a
questão da segurança na ci-
dade passará a ser um pro-
blema seu, como presidente
da República. Se houver ne-
cessidade de recorrer às For-
ças Armadas para isso. pro-
meterá usá-las.

PT promete cumprir acordo da dívida
¦ Mercadante diz em palestra nos EUA que fará ' 'bobagem" 

quem tirar capital do país

'^^^•H aWW

ANA MARIA MANDIM
Correspondente

NOVA IOR-
QUE — Por
quatro vezes,
o deputado
Aloizio Mer-
cadante (PT-
SP) repetiu
ontem de manhã a mais de cem
corretores e analistas do mercado
financeiro, no auditório principal
do banco de investimentos Bear
Stearns & Co, que, se chegar ao
poder, o PT "não romperá de
forma unilateral os acordos de
renegociação da dívida recém-as-
sinados (com os bancos credo-
res)".

Com a intenção de dissipar te-
mores, Mercadante afirmou que a
suspensão dos pagamentos da dí-
vida "não existe como hipótese de
cenário, a não ser num quadro
cambial preocupante, de fuga de
capitais, ou de aceleração da alta
das taxas de juros internado-
nais".

"Bobagem" — Para resumir
seu pensamento, o deputado disse
que 

"fará bobagem e terá prejuí-
zo quem tirar dinheiro do Brasil,
pensando que o governo do PT
vai suspender os pagamentos da
dívida". Os três pontos básicos,
segundo Mercadante, da política
econômica serão "regras estáveis,
credibilidade nas negociações e
cumprimento dos acordos".

O deputado acrescentou, en-
tretanto, que haverá uma redis-

Nova Iorque — &P
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Lula, ao lado de Mercadante (D): risos ao falar de sonegação e defesa veemente dos monopólios estatais.

cussão política sobre as garantias
exigidas pelos bancos credores,
"muito maiores do que a outros
países". Mercadante reclamou
para o Brasil tratamento seme-
lhante ao dispensado pela comu-
nidade financeira internacional
ao México e à Rússia. Ele avisou
que o PT será "duríssimo" na
negociação da dívida de governo
para governo, no Clube de Paris.

No debate, riso e decepção

Realize estes sonhos
Escandinávia
Toda a magia e beleza da terra onde o sol nunca se põe. Dinamarca,
Suécia, Holanda, Noruega, Bélgica, Alamanha e Inglaterra,

v Um mundo de paisagens inesquecíveis está a sua espera.
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Nem só palavras tranqüiliza-
doras ouviram os convidados ao
debate, de quase duas horas de
duração, com o candidato do PT
à Presidência da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, e o depu-
tado Aloizio Mercadante, em No-
va Iorque. Mercadante se encar-
regou da parte econômica e Lula
ficou com a parte política, seguin-
do-se a etapa de perguntas e res-
postas.

Lula arrancou risadas ao co-
rheritar a evasão de impostos no
Brasil — "o 

governo finge que
cobra, as empresas fingem que
pagam e todo mundo engana to-
do mundo". E ainda ao contar
casos de desvios de recursos, co-
mo os USS 10 milhões destinado.',
a uma ponte, que nunca foi cons-
truída, no interior do Piauí.

Mas os risos transformaram-se
em expressões sérias quando o
candidato do PT disse que é con-
tra a idéia do Banco Central inde-
pendente. 

"Só se for independente
do sistema financeiro. O governo
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não abrirá mão de seu ihstriíniért-
i->n

to de política monetária", afijfj
mou. ,',

Outro momento de decepção
foi, certamente, quando Lula...e
Mercadante deixaram claro que-o
PT é contra a privatização das
setores de petróleo e telecomuni-
caçoes, considerados "estratégia

cos para a soberania nacional":.
Mercadante reagiu com veemèn-
cia quando perguntaram se, para
impedir a especulação financeira',
o governo do PT restringiria a
movimentação de capitais estran-
geiros. 

"Nós 
já dissemos que va-

mos manter as bolsas de valores e
os mercados de renda lixa aber-
tos. Temos absoluta consciência
de que interessa ao país disputar
essa poupança internacional. Me-
didas burocráticas para impedir
que investidores brasileiros parti-
cipem de empreendimentos inter-
nacionais ou vice-versa são um,
absoluto disparate nesse final de
século", disse o deputado petista.."

,-t

Candidato g
critica EUA

Luiz Inácio Lula da Silva cri1-'-
ticou ontem o embargo america1-'
no a Cuba como uma "inflexibi-
lidade" do governo dos Estados"
Unidos. "Acabou-se a era da bi-
polaridade", disse Lula, em en-
trevista à imprensa, ria sede do
consulado brasileiro. »<j

Pouco minutos antes, ainda
no banco de investimentos Bear
& Stearns, Lula respondera i.
pergunta de um corretor a reS*"
peito da intenção do PT de au-
mentar os gastos militares para
obter apoio da Forças Armadas
na campanha eleitoral. "Acha-

mos que o papel das Forças Ar-1
madas está definido na Consti1"
tuição, portanto, nenhurrr
candidato tem que fazer acordos
com os militares. Tem, sim, que'
fazer um acordo com o povo"?
Achamos que as Forças Arma'-''
das brasileiras precisam se mo-1
dernizar e que é preciso dar üv
elas condições de funcionamen-
to", esclareceu.

PSB confirma
Bisol com Lula;

BRASÍLIA — A executiva na1..
cional do PSB formalizou ontem;,
a indicação do senador Jos.é,,
Paulo Bisol (RS) para vice do»,
candidato do PT à Presidência
da República, Luis Inácio Lula.
da Silva. Em uma reunião on-;.
tem, a Executiva fez uma avalia-.;
ção das alianças regionais que^'
poderão ser feitas com o PT. Os,
dois partidos estão com dificul-,
dades para fazer coligações em
vários estados, por causa de en- '
tendimentos locais do PSB com;
outros partidos.

O senador Bisol tentou mini- -
mizar as conseqüências dos pro*'-}
blemas regionais para a aliança;
nacional. "A candidatura Luis;;
Inácio Lula da Silva tem força
própria", disse o senador. Unv'
exemplo da dificuldade dos dois
partidos é a candidatura do pre-'
sidente do PSB. deputado Mi-
guel Arraes. ao governo de Per- '
nambuco. Naquele estado, o*
diretório regional do PT prome-'.'
te fazer oposição a Arraes.

«
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Itamar vê erros na campanha de Cardoso
S Presidente reafirma apoio ao ex-ministro, mas acha que ele perdeu tempo na escolha do vice e se concentrou demais no PFÍ

nas últimas eleições com o corpo doMÁRCIA CARMO
BRASÍLIA

r- Aconteça o
que acontecer
daqui para
frente na cam-
panha eleito-
ral, o presi-
dente Itamar Franco não recuará
no apoio à candidatura do senador
Fernando Henrique Cardoso
(PSDB-SP). Itamar está muito

preocupado com a queda nas pes-
Iquisas de seu ex-ministro da Fazen-
pa, pensa que o PSDB perdeu tem-
pio demais escolhendo o candidato
H vice e concentrou suas atenções

tum 
só aliado, o PFL.

., Como presidente sem partido,
Ifio entanto, Itamar não se acha no
ftíireito de fazer qualquer declara-
í|ão pública sobre os lances da can-
jUidatura do PSDB. Se pudesse, tal-
t&ez preferisse que o companheiro
«le chapa de Fernando Henrique
|fosse de Minas Gerais, o segundo
Spiaior colégio eleitoral do país.
$. Ontem, decidido a apagar sus-
peitas de que transferiria seu apoio
ao ex-presidente José Sarney — o
visitante mais freqüente em seu ga-
binete nos últimos tempos —, Ita-
mar fez questão de convidar Fer-

-nando Henrique para a cerimônia
de lançamento do Real, no Palácio
do Planalto.

, Pose — O presidente pensou
• muito antes de citar seu nome no
.pronunciamento que fez à nação, às
:\ lh 10, mas concluiu que não seria
justo não fazê-lo, pois coube ao
.senador implantar as duas primei-
ras partes do plano econômico. Ao
final da cerimônia, o presidente po-

,sou para os fotógrafos ao lado de
Fernando Henrique e de seu suces-

\sor, Rubens Ricupero."A situação está encrencada pa-"fa o Fernando enquanto o Sarney
está se mexendo com habilidade
impressionante", avaliou um minis-
tro. "Se ele não se cuidar, pode ser'vítima do fenômeno que aconteceu

partido, no caso o PFL, para um
lado è a fachada para outro", afir-
mou."Não sei se meu gabinete agra-'
dará ao pessoal do Lula", comen-
tou outro ministro que também já
declarou seu voto por Fernando
Henrique, num sinal claro de desâ-
nimo entre seus principais cabos
eleitorais. Eles entendem que Fer-
nando Henrique está deixando es-
paço para outra candidatura anti-
Lula, no caso a de José Sarney.

Mas nenhum desses argumentos
e nem mesmo a presença de alguns
ministros que de certa forma repre-
sentam Sarney no governo, como
Henrique Hargreaves, da Casa Ci-
vil, Romildo Canhim, da Secretaria
de Administração Federal, e Aloi-
zio Alves, da Integração Regional,
mudarão os planos de Itamar.

Articulações — Aparente-
mente quieto no seu canto, o presi-
dente não parou de articular nesses
primeiros dias de campanha. Rece-
beu o senador José Eduardo An-
drade Vieira, que acabou apoiando
a candidatura do ex-ministro da
Fazenda, prometeu audiências para
Flávio Rocha, candidato do PL, e
para Esperidião Amim, do PPR,
fala quase diariamente com Fer-
nando Henrique e dispensa atenção
especial a Sarney, que entra e sai
discretamente do Planalto pela ga-
ragem.

A alguns amigos, Itamar já con-
fidenciou achar o ex-presidente in-
crível por estar deslanchando nas
pesquisas de opinião depois de dei-
xar o governo com uma inflação em
torno dos 80%. Mas Itamar reco-
nhece que ele ainda depende das
prévias do PMDB, se é que elas vão
existir, já que pela vontade do líder
do governo no Senado, Pedro Si-
mon, e pelo relator do Congresso
Revisor, deputado Nelson Jobim,
esta prova deveria ser suspensa por
causa das denúncias de estelionato
contra Orestes Quércia, inimigo
pessoal de Itamar.
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Itamar, entre Ricupero (E) e Cardoso: a dúvida era citar ou não o nome do ex-ministro no discurso

"Agora eu quero discutir o Brasil"
O senador Fernando Henrique

Cardoso deu por encerrada a fase
das alianças em sua campanha."O que tinha que ser feito já foi
feito, agora chega. Agora é Brasil,
é o problema do povo", afirmou."Não gosto dessa discussão de
partido para cá. partido para lá.
futrica para cá, faz aliança, nào
faz. Acabou. Agora eu quero dis-
cutir os problemas do país".

O candidato do PSDB fez o
desabafo ao ao deixar ontem o
Palácio do Planalto, depois que o
presidente Itamar Franco anun-
ciou a data de implantação do
real. Fernando Henrique disse
que a partir de hoje vai trabalhar

no Congresso pela aprovação da
medida provisória que criou a
URV. Amanhã, ele viajará ao
Ceará e, na próxima quinta-feira,
estará em Teresina (PI). Na sexta-
feira, em Minas Gerais.

Fernando Henrique nào quis
comentar as críticas à aliança com
PFL que ainda persistem no
PSDB ou a eventual debandada
de pefelistas para a candidatura
do ex-presidente José Sarney. "De
futrica não vou falar", disse.

O ex-ministro, que chegou ao
Planalto minutos antes de ter iní-
cio o pronunciamento do presi-
dente, conversou a portas fecha-
das com Itamar durante meia

hora, logo após a solenidade. Fer-
nando Henrique negou que tenha
negociado com Itamar a data
ideal para a implantação da nova
moeda. "A data foi definida em
função do processo econômico",
assegurou.

Fernando Henrique posou pa-
ra fotos ao lado de Itamar e de
seu sucessor no Ministério da Fa-
zenda, Rubens Ricupero, e falou
sobre o plano econômico na pri-
meira pessoa. "Esse plano eu pro-
pus. Havia muita desilusão no
Brasil e eu tentei mostrar que era
certo, que a coisa é bem feita. E
continuo nessa crença", afirmou.

Vice diz que PFL é fiel
- FLORIANÓPOLIS — O senador
Guilherme Palmeira (PFL-AL), es-
colhido para vice-presidente na
chapa encabeçada pelo senador
Fernando Henrique Cardoso
jçPSDB-SP), afirmou ontem que
jnào existe intenção, dentro de seu
partido, de trocar o apoio aos tuca-
nos pela candidatura do senador
José Sarney (PMDB-AP). Ele expli-
cou que a aliança PSDB/PFL tem
apoio de deputados federais e sena-
dores pefelistas."Isso só pode ter saído do Ma-
xanhào, onde o senador Sarney tem
|tia base política", disse. Guilherme
Palmeira esteve ontem em Floria-

nópolis para assistir à missa de séti-
mo dia de um amigo e aproveitou
para visitar lideranças do PFL lo-
cal. O presidente nacional do parti-
do, Jorge Bornhausen, o acompa-
nhou.

Guilherme Palmeira disse que
sua posição de vice na chapa de
Fernando Henrique é irreversível.
"Fui escolhido pelo meu partido^
para uma coligação com o PFL e o
candidato do PFL à vice-presidên-
cia sou eu", disse. Segundo ele, a
candidatura de Fernando Henrique
ainda está fraca nas pesquisas por-
que ainda não chegou às ruas.

O novo dilema dos tucanos
¦ PFL paulista
impõe a Covas o
nome de Cabrera
SÃO 

PAULO — O PSDB
começa agora a reviver o

dilema da coligação com o PFL
na formação de alianças esta-
duais. Em São Paulo, a direção
nacional do PFL colocou como
condição sim qua non a reprodu-
çào da aliança federal.

O acordo regional deve ser

firmado até o final da semana e
o ministro da Agricultura do go-
verno Collor, Antônio Cabrera,
é o nome do PFL mais cotado
para ser o vice na chapa do can-
didalo a governador Mário Co-
vas (PSDB). A vaga também é
pleiteada pelo PTB e por dois
tucanos: o ex-ministro Walter
Barelli e o presidente regional do
partido, Geraldo Alckimin.

A aliança local com o PFL já
está sendo criticada por depu-
tados federais tucanos, como

Fábio Feldman e Tuga Angera-
mi. "Levar o PFL nas costas é o
mesmo que carregar um caixão
sem alça", disse Feldman.

Sem opção, o senador Mário
Covas, que havia reagido contra
a aliança nacional com o PFL,
agora admite o acordo com os
pefelistas no estado. "A aliança
vai ser reproduzida aqui", anun-
cia Covas. "Só não sei se da
mesma forma que o acordo fe-
deral, mas que vai ser repetida
eu não tenho dúvidas".

Tropa' quercista corre atrás de votos
'¦: SÃO PAULO — O ex-governador
Orestes Quércia mobilizou 60 cola-
boradores de sua tropa de choque,
formada por intelectuais, econo-
mistas e ex-assessores, para percor-
rer todo o país esta semana e ga-
r,antir o apoio nas prévias do
PMDB no próximo domingo. Em
cada estado, dois amigos de Quer-
cia se dedicam ao trabalho.

Apesar do clima de tranqüilida-
de no escritório político do ex-go-
vernador e da expectativa de vitória
com 70% dos votos, o pré-candida-
to do PMDB está preocupado com
a apuração. Por determinação dele,
seus colaboradores devem acompa-
nhar a contagem dos votos e man-
tê-lo informado durante todo o do-
mingo. No dia da prévia, Quércia
deve permanecer em Sâo Paulo.

. As declarações do senador Pe-
dro Simon (PMDB-RS), defenden-
do a suspensão das prévias depois
da denúncia por estelionato feita ao
Superior Tribunal de Justiça, não
assustaram Quércia. Principalmen-
te porque, até o início da noite de
ontem, nenhum pedido foi oficiali-
zado à Executiva Nacional. Segun-
do a assessoria jurídica da presi-
dência do PMDB, o estatuto do
partido prevê o prazo mínimo de
oito dias para convocar o diretório,
única instância com poder de anu-
lar a consulta. Até o próximo do-
mingo, não está programada ne-
nhuma reunião da Executiva,
conforme solicitou Simon.

Jogo — A pressão a favor da
candidatura do senador José Sar-
ney (AP), principalmente depois da
pesquisa do Ibope, não assustou os
quercistas. "Em São Paulo, nào

afeta nada, porque o partido tem
convicção de que o ex-governador é
o melhor candidato", disse o depu-
tado João Leiva, vice-presidente do
partido no estado. Os quercistas
decidiram jogar pesado na reunião
da Executiva na semana passada.
Segundo eles, se for para impugnar
a candidatura Quércia por causa de
denúncias, as situações de Sarney e
do ex-governador Roberto Re-
quião estariam igualmente compli-
cadas.

Diante da certeza do grupo de
Quércia de que as prévias vão ocor-
rer, ã previsão do deputado Walter
Nory é de uma vitória folgada, com
70% dos votos. "Somente em São
Paulo, que representa 15% dos cer-
ca de 30 mil delegados, Quércia terá
no mínimo 90% dos votos", afir-
mou o deputado.

D O juiz Paulo Timbó, da 8a Vara
Criminal de Fortaleza, deu prazo até
o próximo dia 13, sexta-feira, para o
ex-governador Orestes Quércia de-
fender-se de processo por crime de
calúnia movido pelo pai do governa-
dor do Ceará, Ciro Gomes, José Eu-
clides Ferreira Gomes, por ele cha-
mado de "ladrão". O advogado
Márcio Tomás Bastos, ex-presidente
da OAB, enviou precatória de São
Paulo ao juiz cearense. Sábado, ao
deixar Fortaleza após encontro poli-
tico, Quércia foi notificado da ação
por dois oficiais de Justiça no saguão
do Aeroporto Pinto Martins.

Belo Horizonte — Waldemar Sabino
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Reviravolta nas prévias
BRASÍLIA —¦ O senador José

Sarney (PMDB-AP) está após-
tando numa reviravolta capaz de
lhe dar a vitória nas prévias do
PMDB, que escolherão no pró-
ximo domingo o candidato do
partido à Presidência da Repú-
blica. Ele acredita que seu de-
sempenho nas pesquisas de in-
tenções de voto, que o colocam
em condições de ir ao segundo
turno com Lula, poderá resultar
num movimento pelo voto útil a
seu favor derrubando o ex-go-
vernador Orestes Quércia.

"Minha expectativa é de que
as pesquisas eleitorais tragam
para mim muitos dos votos que
seriam destinados ao Requião e
alguns que iriam para o Quer-
cia", afirmou Sarney, no final de
semana, a parlamentares que o
apoiam.

O ex-presidente, que está ani-
mado com o crescimento de sua
candidatura, lamentou ter ini-
ciado muito tarde sua campa-
nha. "Se eu tivesse começado a
articular antes estaria numa po-
sição melhor hoje", comentou
Sarnev na conversa.

? O ex-presidente José Sarney,
candidato nas prévias do PMDB
para disputar a Presidência da Re-
pública, admitiu reutilizar em seu
governo, caso consiga se eleger,
alguns pontos do Plano Cruzado.
Segundo ele, o plano teve "pontos

muito importantes" que, com "cor-
retivos estratégicos, com mudanças
que o tempo exige, ainda são vali-
dos". Sarney esteve reunido ontem,
em Belo Horizonte, com membros
da executiva do PMDB, para pedir
apoio à sua candidatura entre os
mineiros e fez questão de elogiar
várias vezes o Plano Cruzado.

Até dissidentes;
lestão divididos!

Rachado ao meio, o grupo cie
tucanos que discordam da alian-
ça com o PFL define hoje a úít|-
ma cartada para combater |i

.parceria na convenção nacional
do partido, marcada para o pró-
ximo sábado. Está em jogo u
realização de uma consulta piq-
via às bases para saber se li
aliança é ou nào bem-vinda np
PSDB. Mas os próprios descoií-
tentes admitem que será difícil
afinar o discurso e obter resulta"-
dos em uma semana, quando sé
está diante do fato consumado
de uma candidatura. j"Temos 

que avaliar tnuitç
bem as prévias para que nào
haja mais desgaste do nosso can-
didato", ponderava ontem em
Brasília o deputado Aparíci©
Carvalho (PSDB-RO). um dò's
15 convidados para a reunião
desta tarde no gabinete do sena;-
dor Dirceu Carneiro (SC). A
ponderação de Apárício revela o
drama dos tucanos que não de-
sejam trocar de palanque.

t

Aliados
preocupados
Convencidos de que é preciso

colocar a candidatura de Fer-
nando Henrique Cardoso nas
ruas. cardeais do PSDB. do PFL
e do PTB reúnem-se hoje de ma-
nhã em Brasília para discutir os
rumos da campanha. "Já há
consenso de que é preciso acele-
rar o processo", resumiu o líder
do PFL no Senado. Marco Ma-
ciei.

Maciel acha que Fernando
Hernrique caiu nas pesquisas
porque "submergiu desde que
deixou o Ministério da Fazen-
da". Por isso, agora, tem que ir
para as ruas. Ficou acertado que
algumas coordenações da cam-
panha serão geridas a seis màos,
com representantes dos três par-
tidos. O PFL marcou a conven-
çào nacional que homologará a
aliança para dia 18 de maio.

D O PSDB, o PFL e o PTB do
Rio formalizaram ontem aliança
para a sucessão estadual, a exem-
pio da já firmada em torno da
candidatura de Fernando Henri-
que Cardoso à Presidência da Re-
pública. O ex-prefeito Marcclio
Alencar (PSDB) encabeça a cha-
pa, mas o candidato a vice não
será necessariamente do PFL.
Seu nome será decidido na con-
venção regional do PSDB no pró-
ximo dia 22.

Amin acusa j
Lula de ser i
incoerente

BRASÍLIA — Ò candidato doj
PPR à Presidência, senador Es-
peridiào Amin (SC), acusou oj
candidato do PT. Luiz Inácio-
Lula da Silva, de "incoerência"!
ao comentar suas declarações.;
feitas nos Estados Unidos, lavo-
ráveis aos investimentos estran-i
geiros no país. "O Lula está la-
zendo um discurso duplo. Ele-
diz lá fora que quer atrair o
capital estrangeiro, mas aqui oj
PT assumiu uma postura xenó-;
foba na revisão", afirmou.

Amin comentou ainda que:
Lula não poderia ter um discur-;
so diferente para os norte-ameri-•:
canos, pois neste caso "eles o
mandariam conversar com os
foragidos da antiga URSS ou da
Albânia".

O candidato do PPR também
ironizou a presença do senador j
Fernando Henrique Cardoso'
(PSDB-SP) na solenidade cm j
que foi anunciada a entrada cm j
vigor do Real. Referindo-se á
queda nas pesquisas, Amin brin-1
cou: "Cansado do rclento, o tu-
cano voltou ao ninho". Segundo j
o senador, a partidarizaçào da
nova moeda prejudicará o plano
econômico. "Uma das maneiras:
de sabotar o plano é atrelá-lo a •
uma candidatura", disse. Os;
efeitos eleitorais do Real foram •
minimizados por Amin: "O Real i
nào vai decidir a eleição, pois ¦:
nào vai distribuir renda e não :
vai ter o mesmo efeito do Cruza-;
do."
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Ibsen renunciará mesmo que seja absolvido
¦ Advogado anuncia decisão de deputado, que será julgado hoje na CCJ e deverá ter cassação pedida pelo relator Luiz Máximo

ArquivoPORTO ALEGRE — Mesmo que
seja absolvido hoje pela Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ) e,
depois, pelo plenário da Câmara, o
deputado Ibsen Pinheiro (PMDB-
RS) vai renunciar ao mandato. A
informação foi dada ontem pelo
seu advogado, Luís Carlos Madei-
ra, que vai defendê-lo hoje na CCJ.
Ibsen deverá renunciar após o jul-
gamento do plenário.

Em entrevistas a emissoras de
rádio locais, Madeira disse que as
acusações levantadas contra Ibsen
pela CPI do Orçamento são vagas.
Em relação ao episódio da compra

.'de uma caminhonete F-1000 do ex-
deputado Genebaldo Correia, um
dos anões do orçamento, que re-
nunciou para escapar da cassação,
o advogado disse que Ibsen já es-
clareceu o assunto.

Segundo Madeira, a própria
CPI do Orçamento, reconhecendo
seu equívoco, admitiu que a movi-
mentação bancária de Ibsen entre
1989 e 1993 não era USS 2 milhões
273 mil, como divulgou inicialmen-
te, mas USS 1 milhão 90 mil. Ma-
deira disse que esse valor era refe-
rente às remunerações salariais e
aplicações financeiras feitas por Ib-
sen, comprovadas nos extratos
bancários.

Em Brasília, o relator do proces-

so na CCJ, deputado Luiz Máximo
(PSDB-SP), deverá pedir a cassa-
ção de Ibsen com base no relatório
final da CPI do Orçamento, que
acusou o ex-presidente da Câmara
de enriquecimento ilícito. No rela-
tório que apresentará hoje, Máxi-
mo lembrará que Ibsen foi acusado
pelo ex-assessor do Senado José
Carlos Alves dos Santos de coni-
vencia com o esquema montado pe-
los anões da Comissão de Orça-
mento.

Demissão — José Carlos disse
também, no seu depoimento, que
Ibsen demitiu o diretor da Assesso-
ria de Orçamento e Fiscalização Fi-
nanceira da Câmara, Roberval de
Jesus, a pedido do ex-deputado
João Alves, que chefiava o esquema
de corrupção. Roberval estava difi-
cultando a ação dos anões.

O deputado Ibsen Pinheiro-não
quis se pronunciar ontem, na vés-
pera do seu julgamento pela Co-
missão de Constituição e Justiça.
Distribuiu, contudo, uma carta
aberta, na qual afirma que a CPI
do Orçamento nada encontrou que
vinculasse seu nome às irrregulari-
dades cometidas com recursos do
orçamento público."O escândalo alimentou-se as-
sim mesmo, dispensando fatos e

provas para trabalhar o terreno fér-
til das insinuações e presunções ma-
liciosas", disse Ibsen Pinheiro. Ele
afirmou ainda que houve um"equívoco" de 200% nas inform-
ções sobre suas contas bancárias.

O julgamento de Ibsen começa
às lOh e deverá se prolongar por
todo o dia. O deputado Nelson Jo-
bim (PMDB-RS), que defendeu a
absolvição do deputado Ricardo
Fiúza (PFL-PE), deverá defender
também Ibsen Pinheiro. Ontem, no
Congresso, ele observou que julga-
rá com base nos fatos e não de
acordo com as pressões.

O líder do governo na Câmara,
deputado Luís Carlos Santos
(PMDB-SP) disse ontem que difi-
cilmente Ibsen Pinheiro será ino-
centado pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça. "Se a situação

- -estava cinza para Fiúza, para o Ib-
sen está negra", disse ele.

Santos acha que as informações
fornecidas pelo ministro da Admi-
nistração Federal, Romildo Ca-
nhim, chefe da Comissão Especial
de Investigação do governo, com-
plicaram mais a situação de Fiúza."Acho que o plenário pode rever a
decisão da Comissão de Constitui-
ção e Justiça", frisou o líder do
governo. Na véspera do julgamento, Ibsen afirmou em carta aberta que a CPI o acusou de corrupção sem ter provas

ACUSAÇÕES
"I — Depósitos feitos pelo ex-deputado Genebaldo
Correia na conta de Ibsen, no valor global de USS 34
mil, sugerindo envolvimento do ex-presidente da Câ-
mara com o anão do orçamento.

2 — Remessa de USS 110 mil para o Uruguai.
Ibsen não conseguiu, de acordo com o relatório,
explicar a origem do dinheiro.

3 — A subcomissão de bancos da CPI do Orça-
mento encontrou USS 847 mil nas contas de Ibsen.
Não achou, porém, elementos capazes de justificar a
origem do dinheiro.

4 — Compra de um apartamento luxuoso em
Porto Alegre, cujo valor real teria sido omitido por
Ibsen. De acordo com o relatório da CPI, Ibsen
Pinheiro omitiu informações e faltou com a verdade
à Comissão Parlamentar de Inquérito, não demons-
trando, outra vez, a origem do dinheiro.

5 — Ibsen Pinheiro foi acusado também de omis-
são diante da proposta do deputado Jaques Wagner
(PT-BA) de criar uma CPI para investigar a Comis-
são Mista de Orçamento, em 1991.

DEFESA

1 — Ibsen Pinheiro alegou que o dinheiro foi da
venda de uma caminhonete para Genebaldo. O nego-
cio teria sido desfeito e o dinheiro devolvido. A CPI
não encontrou provas da devolução do dinheiro.

2 — 0 deputado afirma, na sua defesa, que não
houve remessa de dinheiro para o exterior. "A
remessa foi feita por ordens de pagamento através
de banco estatal brasileiro, para crédito em conta
corrente no mesmo banco, em agência localizada
em cidade brasileira, não havendo, portanto, evasão
de divisas", diz a defesa.

3 — A defesa alega que o relatório feito pela
Trevisan Auditores e Consultores comprova a ori-
gem do dinheiro. Diz ainda que a CPI do Orçamen-
to não considerou o relatório.

4 — A defesa alega que não houve omissão e
garante que Ibsen não faltou com a verdade, ao
dizer que o valor do imóvel era de USS I40 mil e
não USS 275 mil. Segundo o advogado, a CPI do
Orçamento usou o dólar oficial como indexador, e
não o paralelo, como deveria ter feito, o que expli-
caria a diferença.

5 — A defesa joga a responsabilidade para a Mesa
do Congresso Nacional, que teria arquivado o pedi-
do de instalação da CPI. Ibsen Pinheiro, afirma a
defesa, tomou todas as providências necessárias.

Inocêncio rejeita provas de Caiihim
O presidente da Câmara,

deputado Inocêncio Olivei-
ra (PFL-PE), se negou on-
tem a incluir no processo de
cassação de Ricardo Fiúza
(PFL-PE) documentos que
comprovam irregularidades
no empréstimo de cerca de
USS 3 milhões obtido por
duas empresas do deputado
na Caixa Econômica Fede-
ral (CEF). Os documentos,
levantados pela Comissão
Especial de Investigação
(CEI), foram entregues à
Câmara pelo ministro-chefe
da Secretaria de Adminis-
tração Federal, Romildo
Canhim."Embora a documenta-
ção guarde relação com um
dos fatos objeto da repre-
sentação da mesa contra o depu-
tado Ricardo Fiúza, não há mais,
a essa altura, como juntá-las aos
autos do processo em curso, já
que está encerrada a fase de ins-
truçâo", diz oficio assinado por
Inocêncio.

Duas horas antes de saber da
determinação do presidente da
Câmara, Canhim acreditava que
os documentos seriam peças im-
portantes no julgamento de Fiú-
za. "Esses documentos vão servir

Josemar Gonçalves — 28/4/94

Fiú'za: omissão de partes do relatório da CÈf

como novos subsídios no julga-
mento do deputado. Não cabe a
mim verificar se isso irá ou não
influenciar no julgamento. Cabe,
isto sim, fornecer todo o esclareci-
mento possível para que o julga-
mento seja o mais justo", disse
Canhim.

O ministro entregou ao presi-
dente da Câmara cópia do relato-
rio da sindicância realizada pela
própria Caixa, que aponta uma

série de irregularidades nos
empréstimos às empresas de
Fiúza; o dossiê apresentado
pelo diretor comercial da
CEF, José Lindoso de Al-
buquerque Filho, que mos-
tra a correspondência troca-
da entre a Caixa e a CPI do
Orçamento indicando favo-
recimento na renegociação
das dívidas das empresas do
deputado; e a resposta na
íntegra que a CEF enviou
ao questionário encaminha-
do por Fiúza atestando que
os empréstimos foram lesi-
vos ao patrimônio público.

Cauteloso, Canhim res-
saltou que Fiúza não frau-
dou e nem falsificou os do-
cumentos referentes ao
empréstimo. "Vamos deixar

bem claro: não houve fraude, nem
falsidade, nem distorção por parte
do deputado Fiúza", afirmou.
Durante seu julgamento pela Co-
missão de Constituição e Justiça,
Fiúza se utilizou apenas de partes
de um questionário enviado à
CEF, que supostamente davam
como regulares os empréstimos
concedidos pela Caixa a suas em-
presas. "Mas o que se verificou é
que essas operações foram irregu-
lares e lesivas ao patrimônio pú-
blico", disse Canhim.

'Se lisa, 16% nova versão
*¦— Arquivo Olavo Rufino — 4/!

Campanha na
TV tentará atrair
jovens às urnas
BRASÍLIA 

— Dispostos a in-
centivar os maiores de 16

anos e menores de 18 anos a vota-
rem nas eleições de 3 de outubro
próximo, o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) e a União Nacio-
nal dos Estudantes (UNE) ini-
ciam, na próxima semana, cam-
panha nacional de rádio e
televisão. A idéia ê convidar a
atriz e modelo Camila Pitanga e o
jogador do Cruzeiro e da Seleção
Brasileira Ronaldo, ambos com
17 anos, como estrelas da campa-
nha. O prazo para retirada do
título de eleitor termina no dia 31
de maio.

Em 1993, segundo dados do
tribunal, dos 90 milhões de eleito-
res inscritos apenas três milhões
eram de jovens de 16 e 17 anos de
idade. Só poderá tirar o título de
eleitor quem fizer 16 anos até o
próximo dia 31 de maio. Também
termina no final deste mês o prazo
para os maiores de 18 anos procu-
rarem o Tribunal Regional Elei-
toral de sua cidade para tirar ou
transferir o titulo de eleitor. Este
ano não haverá voto em trânsito.

Teleconferência — Num
telex-circular aos 27 tribunais re-
gionais eleitorais, o ministro Se-
púlveda Pertence marcou para o
próximo dia 18 uma teleconferén-
cia que discutirá as dúvidas dos
partidos, dos meios de comunica-
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Camila Pitanga e Ronaldo: as estrelas da campanha TSÈ-UNE

ção e dos próprios tribunais sobre
o que pode ser apresentado como
propaganda eleitoral no rádio e
TV.

Os principais pontos da atual
lei eleitoral a serem debatidos sào
os seguintes:
¦ Proibição, a partir da escolha
dos candidatos nas convenções,
de transmitir pesquisa ou consulta
eleitoral em que seja possível ou
evidente a manipulação de dados;
utilizar trucagem, montagem ou
outros recursos de áudio ou vídeo
que possam "degradar ou ridicu-

larizar" candidatos, partidos ou
coligações; difundir opinião favo-
rável ou contrária aos mesmos.
¦ Tratamento "equânime" a to-
dos os candidatos, por parte das
emissoras de rádio e televisão, em
sua programação normal e noti-
ciários.

A Associação Brasileira de
Emissoras de Rádio e Televisão
(Abert). embora preocupada com
o que muitos de seus associados
consideram um atentado à liberda-
de de informação, não vai se pro-
nunciar antes da teleconferência.

Mandato de
4 anos volta
à discussão

BRASÍLIA — O favoritismo do
candidato do PT, Luiz Inácio Lula
da Silva, levou parlamentares do
PPR, PFL e PP a articularem um
movimento para aprovar em segun-
do turno, no Congresso Revisor, a
emenda constitucional que reduz de
cinco para quatro anos o mandato
do próximo presidente da Repúbli-
ca. A discussão ganhou força du-
rante a semana passada, após a
divulgação das pesquisas que dão a
Lula 42% das intenções de voto.

O líder do PFL no Senado, Mar-
co Maciel (PE), tenta disfarçar a
existência de uma mobilização anti-
Lula, mas admite: "Há um forte
componente eleitoral nessa discus-
são". O relator-geral da revisão,
deputado Nelson Jobim (PMDB-
RS), diz que não pode antecipar seu
parecer para a votação em segundo
turno. "Vou esperar uma decisão
das lideranças", despista. Quando a
redução do mandato foi aprovada
em primeiro turno, Jobim declarou
que sem direito a reeleição, também
rejeitado na época, preferia a ma-
nutenção dos atuais cinco anos.

O mandato presidencial de qua-
tro anos foi aprovado em primeiro
turno há quase três meses pelo
Congresso Revisor. Por causa do
fracasso das negociações entre os
lideres partidários sobre uma agen-
da mínima que garantisse o anda-
mento da revisão constitucional,
até agora a emenda não foi votada
em segundo turno.

PDT adia convenção
de olho no PMDB
AZIZ FILHO

O PDT decidiu adiar pela se-
gunda vez sua convenção nacio-
nal para lançar o ex-governador
Leonel Brizola à Presidência da
República. Além de problemas
operacionais para atrair cerca de
dez mil pedetistas a São Paulo,
onde a convenção deveria ocor-
rer no próximo fim de semana, o
adiamento vai permitir a Brizola
ter noção mais precisa da crise
no PMDB após as prévias para
a escolha do candidato à Presi-
dência. Até ontem à noite, a no-
va data não havia sido marcada.

Nos últimos dias, a vitória do
ex-governador Orestes Quércia
— com quem o PDT tem manti-
do contatos — nas prévias do
PMDB passou a ser questiona-
da. A denúncia feita contra ele
pelo Ministério Público Federal
ao Superior Tribunal de Justiça
(STJ) e as pesquisas indicando o
crescimento do ex-presidente Jo-
sé Sarney aumentaram a divisão
do PMDB. Brizola acompanha
os desdobramentos da crise,
atento à possibilidade de atrair
para seu palanque parte do
maior partido do país.

O presidente nacional do
PDT, deputado Neiva Moreira
(PDT), negou que o adiamento
esteja relacionado com possíveis
dúvidas de Brizola sobre a viabi-
lidade de sua candidatura. Se-
gundo Neiva, a direção do parti-
do concluiu que seria melhor

fazer a convenção após as pré-
vias do PMDB e a convenção do
PSDB, também no próximo fim
de semana. "Os últimos serão os
primeiros", brincou Neiva. Ele
afirmou que as conversas com os
pemedebistas continuam porque"o PMDB e o PDT descobriram
que têm confluências políticas".
Essas conversas, segundo ele,
"têm como princípio que a can-
didatura de Brizola é inarredá-
vel".

Prioridade — Neiva revê-
lou que o PDT "está montando
uma máquina gigantesca" para
fazer sua convenção em São
Paulo, estado com prioridade
absoluta na agenda de campa-
nha de Brizola. O ex-governador
quer que a convenção nacional
coincida com a regional, que
lançará o ex-prefeito de Osasco,
Francisco Rossi, ao governo
paulista.

O segundo estado onde o
PDT vai concentrar esforços é
Minas Gerais. É de lá a senado-
ra Júnia Marise. a mais cotada
para vice na chapa de Brizola. O
adiamento dará mais tempo pa-
ra o PDT encontrar uma alter-
nativa para a vice, em Sào Paulo
ou Minas. Setores do partido
avaliam que. candidatando-se ao
governo estadual. Júnia seria mais
útil à campanha de Brizola do que
como vice na chapa presidencial.

»
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CCJ julga pedido de cassação de Ibsen
¦ Ex-presidente da Câmara, que dirigiu o processo do 'impeachment' de Fernando Collor de Melo, sobe hoje ao banco dos réus

--••••¦ .„..„:... ArquivoBRASÍLIA — O relator do pro-
cesso do deputado Ibsen Pinheiro
na Comissão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ), deputado Luiz Máximo
(PSDB-SP), deverá pedir a cassa-
ção de Ibsen (PMDB-RS) com base
no relatório final da CPI do Orça-
mento. O ex-presidente da Câmara
é acusado de enriquecimento ilíci-
to. No relatório que apresentará
hoje. Máximo lembrará que Ibsen
foi acusado pelo ex-assessor do Se-
nado José Carlos Alves dos Santos
de conivência com o esquema mon-
tado pelos anões da Comissão de
Orçamento. Ibsen subirá hoje ao
banco dos réus, 589 dias depois de
ter presidido o impeachment do ex-
presidente Fernando Collor.

Falando ontem à noite ao JOR-
NAL DO BRASIL, Ibsen desmen-
tiu que pretenda renunciar ao man-
dato mesmo que seja absolvido
hoje e, depois, pelo plenário da Câ-
mara. "Não renunciarei em hipóte-
se alguma. Nunca cogitei disso",
afirmou o parlamentar, referindo-
se a uma notícia divulgada pelas
Rádios Gaúcha e Guaiba.

Segundo as emissoras, a infor-
mação foi dada ontem pelo advo-
gado de Ibsen. Luís Carlos Madei-
ra, que vai defendê-lo hoje na CCJ.
De acordo com as emissoras. Ma-

deira disse ainda que as acusações
levantadas contra Ibsen pela CPI
do Orçamento são vagas. Em rela-
ção ao episódio da compra de uma
caminhonete F-1000 do ex-depu-
tado Genebaldo Correia, um dos
anões do orçamento, que renunciou
para escapar da cassação, o advo-
gado disse que Ibsen já esclareceu o
assunto.

Segundo Madeira, a própria
CPI do Orçamento, reconhecendo
seu equívoco, admitiu que a movi-
mentação bancária de Ibsen entre
1989 e 1993 não era USS 2 milhões
273 mil, como divulgou inicialmen-
te, mas USS 1 milhão 90 mil. Ma-
deira disse que esse valor era réfe-
rente às remunerações salariais e
aplicações financeiras feitas por Ib-
sen, comprovadas nos extratos
bancários.

Demissão — O ex-assessor do
Senado José Carlos Alves dos San-
tos disse, no seu depoimento, que
Ibsen demitiu o diretor da Assesso-
ria de Orçamento e Fiscalização Fi-
nanceira da Câmara, Roberval de
Jesus, a pedido do ex-deputado
João Alves, que chefiava o esquema
de corrupção. Roberval estava difi-
cultando a ação dos anões.

Ibsen Pinheiro distribuiu ontem
uma carta aberta na qual afirma

que a CPI do Orçamento nada en-
controu que vinculasse seu nome às
irrregularidades cometidas com re-
cursos do orçamento público."O escândalo alimentou-se as-
sim mesmo, dispensando fatos e
provas para trabalhar o terreno fér-
til das insinuações e presunções ma-
liciosas", disse Ibsen Pinheiro. Ele
afirmou ainda que houve um "equí-
voco" de 200% nas informções so-
bre suas contas bancárias.

O julgamento de Ibsen começa
às lOh e deverá se prolongar por
todo o dia. O deputado Nelson Jo-
bim (PMDB-RS), que defendeu a
absolvição do deputado Ricardo
Fiúza (PFL-PE), deverá defender
também Ibsen Pinheiro.

O líder do governo na Câmara,
deputado Luís Carlos Santos
(PMDB-SP) disse ontem que difi-
cilmente Ibsen Pinheiro será ino-
centado pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça. "Se a situação
estava cinza para Fiúza, para o Ib-
sen está negra", disse ele.

Santos acha que as informações
fornecidas pelo ministro da Admi-
nistração Federal, Romildo Ca-
nhim, chefe da Comissão Especial

.de Investigação do governo, com-
plicaram mais a situação de Fiúza.
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Na véspera do julgamento, Ibsen afirmou em carta aberta que a CPI o acusou cie corrupção mn ter provas

ACUSAÇÕES

1 — Depósitos feitos pelo ex-deputado Genebaldo
Correia na conta de Ibsen, no valor global de USS 34
mil, sugerindo envolvimento do ex-presidente da Cã-
mara com o anão do orçamento.

2 — Remessa de USS 110 mil para o Uruguai.
Ibsen não conseguiu, de acordo com o relatório,
explicar a origem do dinheiro.

3 — A subcomissão de bancos da CPI do Orça-
mento encontrou USS 847 mil nas contas de Ibsen.
Não achou, porém, elementos capazes de justificar a
origem do dinheiro.

4 — Compra de um apartamento luxuoso em
Porto Alegre, cujo valor real teria sido omitido porIbsen. De acordo com o relatório da CPI, Ibsen
Pinheiro omitiu informações e faltou com a verdade
à Comissão Parlamentar de Inquérito, não demons-
trando, outra vez. a origem do dinheiro.

5 — Ibsen Pinheiro foi acusado também de omis-
sào diante da proposta do deputado Jaques Wagner
(PT-BA) de criar uma CPI para investigar a Comis-
sào Mista de Orçamento, em 1991.

DEFESA

1 — Ibsen Pinheiro alegou que o dinheiro foi da
venda de uma caminhonete para Genebaldo. O nego-
cio teria sido desfeito e o dinheiro devolvido. A CPI
não encontrou provas da devolução do dinheiro.

2 — 0 deputado afirma, na sua defesa, que não
houve remessa de dinheiro para o exterior. "A
remessa foi feita por ordens de pagamento através
de banco estatal brasileiro, para crédito em conta
corrente no mesmo banco, em agência localizada
em cidade brasileira, não havendo, portanto, evasão
de divisas", diz a defesa.

3 — A defesa alega que o relatório feito pelaTrevisan Auditores e Consultores comprova a ori-
gem do dinheiro. Diz ainda que a CPI do Orçamen-
to não considerou o relatório.

4 — A defesa alega que não houve omissão e
garante que Ibsen não faltou com a verdade, ao
dizer que o valor do imóvel era de USS 140 mil e
não USS 275 mil. Segundo o advogado, a CPI do
Orçamento usou o dólar oficial como indexador, e
não o paralelo, como deveria ter feito, o que expli-
caria a diferença.

5 — A defesa joga a responsabilidade para a Mesa
do Congresso Nacional, que teria arquivado o pedi-
do de instalação da CPI. Ibsen Pinheiro, afirma a
defesa, tomou todas as providências necessárias.

Inocêncio rejeita provas de Canhim
O presidente da Câmara,

deputado Inocêncio Olivei-
ra (PFL-PE), se negou on-
tem a incluir no processo de
cassação de Ricardo Fiúza
(PFL-PE) documentos que
comprovam irregularidades
no empréstimo de cerca de
USS 3 milhões obtido por
duas empresas do deputado
na Caixa Econômica Fede-
ral (CEF). Os documentos,
levantados pela Comissão
Especial de Investigação
(CEI), foram entregues à
Câmara pelo ministro-chefe
da Secretaria de Adminis-
tração Federal, Romildo
Canhim."Embora a documenta-
ção guarde relação com um
dos fatos objeto da repre-
sentaçào da mesa contra o depu-
tado Ricardo Fiúza, não há mais,
a essa altura, como juntá-las aos
autos do processo em curso, já
que está encerrada a fase de ins-
truçâo", diz oficio assinado por
Inocêncio.

Duas horas antes de saber da
determinação do presidente da
Câmara, Canhim acreditava que
os documentos seriam peças im-
portantes no julgamento de Fiú-
za. "Esses documentos vào servir

Josemar Gonçalves — 28/4/94
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como novos subsídios no julga-
mento do deputado. Não cabe a
mim verificar se isso irá ou não
influenciar no julgamento. Cabe,
isto sim, fornecer todo o esclareci-
mento possível para que o julga-
mento seja o mais justo", disse
Canhim.

. O ministro entregou ao presi-
dente da Câmara cópia do relato-
rio da sindicância realizada pela
própria Caixa, que aponta uma

CEF

série de irregularidades nos
empréstimos às empresas de
Fiúza; o dossiê apresentado
pelo diretor comercial da
CEF, José Lindoso de Al-
buquerque Filho, que mos-
tra a correspondência troca-
da entre a Caixa e a CPI do
Orçamento indicando favo-
recimento na renegociação
das dívidas das empresas do
deputado; e a resposta na
íntegra que a CEF enviou
ao questionário encaminha-
do por Fiúza atestando que
os empréstimos foram lesi-
vos ao patrimônio público.

Cauteloso, Canhim res-
saltou que Fiúza não frau-
dou e nem falsificou os do-
cumentos referentes ao
empréstimo. "Vamos deixar

bem claro: não houve fraude, nem
falsidade, nem distorção por parte
do deputado Fiúza", afirmou.
Durante seu julgamento pela Co-
missão de Constituição e Justiça,
Fiúza se utilizou apenas de partes
de um questionário enviado à
CEF, que supostamente davam
como reguláres os empréstimos
concedidos pela Caixa a suas em-
presas. "Mas o que se verificou é
que essas operações foram irregu-
lares e lesivas ao patrimônio pú-
blico", disse Canhim.

6Se liga, 16% nova versão
_, íí,»»™™»™^.^,..,,..,..  Arquivo Olavo Rufino — 4/1Campanha na

TV tentará atrair
jovens às urnas
BRASÍLIA 

— Dispostos a in-
centivar os maiores de 16

anos e menores de 18 anos a vota-
rem nas eleições de 3 de outubro
próximo, o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) e a União Nacio-
nal dos Estudantes (UNE) irii-
ciam, na próxima semana, cam-
panha nacional de rádio e
televisão. A idéia é convidar a
atriz e modelo Camila Pitanga e o
jogador do Cruzeiro e da Seleção
Brasileira Ronaldo, ambos com
17 anos, como estrelas da campa-
nha. O prazo para retirada do
titulo de eleitor termina no dia 31
de maio.

Em 1993, segundo dados do
tribunal, dos 90 milhões de eleito-
res inscritos apenas três milhões
eram de jovens de 16 e 17 anos de
idade. Só poderá tirar o título de
eleitor quem fizer 16 anos até o
próximo dia 31 de maio. Também
termina no final deste mês o prazo
para os maiores de 18 anos procu-
rarem o Tribunal Regional Elei-
toral de sua cidade para tirar ou
transferir o titulo de eleitor. Este
ano não haverá voto em trânsito.

Teleconferência — Num
telex-circular aos 27 tribunais re-
gionais eleitorais, o ministro Se-
púlveda Pertence marcou para o
próximo dia 18 uma teleconferên-
cia que discutirá as dúvidas dos
partidos, dos meios de comunica-

Camila Pitanga e Ronaldo: as estrelas da campanha TSE-UNE

ção e dos próprios tribunais sobre
o que pode ser apresentado como
propaganda eleitoral no rádio e
TV.

Os principais pontos da atual
lei eleitoral a serem debatidos são
os seguintes:
¦ Proibição, a partir da escolha
dos candidatos nas convenções,
de transmitir pesquisa ou consulta
eleitoral em que seja possível ou
evidente a manipulação de dados;
utilizar trucagem. montagem ou
outros recursos de áudio ou vídeo
que possam "degradar ou ridicu-

iarizar" candidatos, partidos ou
coligações; difundir opinião favo-
rável ou contrária aos mesmos.
¦ Tratamento "equânime" a to-
dos os candidatos, por parte das
emissoras de rádio e televisão, em
sua programação normal e noti-
ciários.

A Associação Brasileira de
Emissoras de Rádio e Televisão
(Abert). embora preocupada com
o que muitos de seus associados
consideram um atentado à liberda-
de de informação, não vai se pro-
nunciar antes da teleconferência.

q

Mandato de
4 anos volta
à discussão

BRASÍLIA — O favoritismo do
candidato do PT, Luiz Inácio Lula
da Silva, levou parlamentares do
PPR, PFL e PP a articularem um
movimento para aprovar em segun-
do turno, no Congresso Revisor, a
emenda constitucional que reduz de
cinco para quatro anos o mandato
do próximo presidente da Repúbli-
ca. A discussão ganhou força du-
rante a semana passada, após a
divulgação das pesquisas que dão a
Lula 42% das intenções de voto.

O líder do PFL no Senado, Mar-
co Maciel (PE), tenta disfarçar a
existência de uma mobilização anti-
Lula, mas admite: "Há um forte
componente eleitoral nessa discus-
são". O relator-geral da revisão,
deputado Nelson Jobim (PMDB-
RS), diz que não pode antecipar seu
parecer para a votação em segundo
turno. "Vou esperar uma decisão
das lideranças", despista. Quando a
redução do mandato foi aprovada
em primeiro turno, Jobim declarou
que sem direito a reeleição, também
rejeitado na época, preferia a ma-
nutençào dos atuais cinco anos.

O mandato presidencial de qua-
tro anos foi aprovado em primeiro
turno há quase três meses pelo
Congresso Revisor. Por causa do
fracasso das negociações entre os
líderes partidários sobre uma agen-
da mínima que garantisse o anda-
mento da revisão constitucional,
até agora a emenda não foi votada
em segundo turno.

PDT adia convenção
de olho no PMDB
AZIZ FILHO

O PDT decidiu adiar pela se-
gunda vez sua convenção nacio-
nal para lançar o ex-governador
Leonel Brizola à Presidência da
República. Além de problemas
operacionais para atrair cerca de
dez mil pedetistas a São Paulo,
onde a convenção deveria ocor-
rer no próximo fim de semana, o
adiamento vai permitir a Brizola
ter noção mais precisa da crise
no PMDB após as prévias para
a escolha do candidato à Presi-
dência. Até ontem à noite, a no-
va data não havia sido marcada.

Nos últimos dias, a vitória do
ex-governador Orestes Quércia
— com quem o PDT tem manti-
do contatos — nas prévias do
PMDB passou a ser questiona-
da. A denúncia feita contra ele
pelo Ministério Público Federal
ao Superior Tribunal de Justiça
(STJ) e as pesquisas indicando o
crescimento do ex-presidente Jo-
sé Sarney aumentaram a divisão
do PMDB. Brizola acompanha
os desdobramentos da crise,
atento à possibilidade de atrair
para seu palanque parte do
maior partido do país.

O presidente nacional do
PDT, deputado Neiva Moreira
(PDT), negou que o adiamento
esteja relacionado com possíveis
dúvidas de Brizola sobre a viabi-
lidade de sua candidatura. Se-
gundo Neiva, a direção do parti-
do concluiu que seria melhor

fazer a convenção após as pré-
vias do PMDB e a convenção do
PSDB, também no próximo fim
de semana. "Os últimos serão os
primeiros", brincou Neiva. Ele
afirmou que as conversas com os
pemedebistas continuam porque"o PMDB e o PDT descobriram
que têm confluências políticas".
Essas conversas, segundo ele."têm como princípio que a can-
didatura de Brizola é inarredá-
vel".

Prioridade — Neiva revê-
lou que o PDT "está montando
uma máquina gigantesca" para
fazer sua convenção em São
Paulo, estado com prioridade
absoluta na agenda de campa-
nha de Brizola. O ex-governador
quer que a convenção nacional
coincida com a regional, que
lançará o ex-prefeito de Osasco.
Francisco Rossi. ao governo
paulista.

O segundo estado onde o
PDT vai concentrar esforços é
Minas Gerais. É de lá a senado-
ra Júnia Marise, a mais cotada
para vice na chapa de Brizola. O
adiamento dará mais tempo pa-
ra o PDT encontrar uma alter-
nativa para a vice. em Sào Paulo
ou Minas. Setores do partido
avaliam que, candidatando-se ao
governo estadual. Júnia seria mais
útil à campanha de Brizola do que
como vice na chapa presidencial.
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Explosão em siderúrgica
mata operário e fere 13

Brasília — Luiz Antônio^
4

salvador — A explosão de
um forno na unidade da Eletro
Siderúrgica Brasileira (Sibra)
provocou a morte de um opera-
rio e queimaduras graves em
mais 13, dos quais dois foram
levados ontem à tarde, na UTI
do Ar, para tratamento no Hos-
pitai do Galeão, no Rio. Três
continuam na UTI da Unidade
Médica Integrada São Camilo,
em Candeias, na região metro-
politana de Salvador, cujo dire-
tor administrativo, João Pazian,
considerou este o maior e mais
grave acidente já atendido pelo
hospital, em 15 anos de funcio-
namento.

O operador Miguel Santos da
Silva, 34 anos, com o corpo to-
do em chamas, pulou de uma
altura de 15 metros ao perceber
a extensão do acidente, ocorrido
no final da tarde de domingo,
no forno 2 da Sibra, situada no
município de Simões Filho. Ele
morreu na São Camilo, com
queimaduras generalizadas e
traumatismo craniano. Edre

Bittencourt Coutinho e Antônio
Rodrigues, levados para o Rio,
tiveram 90% do corpo atingido,
mas a equipe médica considera
que estão clinicamente bem,
com chances de sobrevivência
sem grandes seqüelas.

O Sindicato dos Metalúrgi-
cos, através do diretor de Im-
prensa, Hermes Ribeiro No-
gueira, atribuiu a explosão a um
vazamento de água que teria
provocado um choque térmico,
seguido de explosão. Ele infor-
mou que o forno já vinha há
algum tempo funcionando em
carga mínima e necessitava de
reformas.

O presidente do sindicato,
Roque Assunção, acionou a De-
legacia Regional do Trabalho
para responsabilizar criminal-
mente a empresa. O gerente-ad-
ministrativo da Sibra, Paulo
Castro, disse que só após levan-
tamento na área de produção
será possível saber a causa do
acidente.

Bailarino é assassinado
e policiais são suspeitos

SALVADOR — O bailarino An-
tonto Carlos Coelho Lima, de 27
anos, assassinado a tiros de revól-
ver perto de sua casa, em Brotas,
foi sepultado ontem pela manhã,
cm clima de revolta, no Cemitério
da Quinta dos Lázaros. A polícia
investiga a possibilidade de que os
autores do crime sejam policiais
civis e militares integrantes de um
grupo de extermínio. O secretário
de Segurança Pública, Francisco
Neto, acompanha pessoalmente
as investigações, coordenadas pe-
lo titular da 6a DP, Joselito Bis-
po.

Antônio Carlos pertenceu ao
Bale Folclórico da Bahia e se
apresentou no carnaval de Nice,
na França, em grupo levado por
Gilberto Gil. De acordo com de-

poimentos de parentes, os assassi-
nos seriam os policiais conhecidos
como Cabeção e Milton, do 7o
Batalhão da PM, e Rambo, da
equipe da 7a DP. O bailarino foi
atingido quando voltava de uma
festa e se dirigia à casa de uma
mulher, conhecida como Maria
Parabólica, que teria envolvimen-
to com tráfico de maconha.

O delegado Joselito Bispo disse
que aparentemente não houve
motivação para o crime. Ele in-
vestiga a participação de policiais
civis e militares que estariam en-
volvidos em ações de extermínio.
Órgãos da Polícia Civil e da Poli-
cia Militar já estão agindo no ca-
so, mas a Secretaria de Segurança
só apresentará a conclusão das
investigações depois de reunir
provas.

Intervenção no
¦ OAB afinal se
choca com os
crimes no estado
BELÉM 

— A Comissão de
Direitos Humanos

(CDH) da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) decidiu
encaminhar ao Conselho Fede-
ral da entidade, que se reunirá
no próximo dia 15, no Rio de
Janeiro, sugestões para que se-
ja pedida a intervenção federal
no estado do Pará, como for-
ma de obrigar o governo a
combater a violência no cam-
po. Os integrantes da CDH fi-
caram estarrecidos com o nú-
mero de assassinatos no Sul do
Pará, como se nunca tivessem
ouvido falar no assunto.

A proposta partiu do conse-
lheiro e vice-coordenador na-
cional da CDH, Antônio Bene-
dito da Silva, de São Paulo,
depois que o lavrador Orlando

Canuto relatou como seu pai,
João Canuto (em 1986) e seus
irmãos, José e Paulo (1990) fo-'
ram mortos em Rio Maria, em
pleno exercício do mandato
sindical. O presidente da OAB-
PA, Edilson Silva, considerou
o pedido de intervenção inó-
cuo. "Para intervir no Pará por
causa da violência, o governo
federal deveria intervir, primei-
ro, nos outros estados, a come-
çar por São Paulo, onde ma-
tam crianças todos os dias",
disse ele.

Entretanto, o representante
do Rio de Janeiro na reunião,
Sérgio Diogo Macedo, profes-
sor de Direito Penal na Uerj,
ajudou a consagrar em plena-
rio a proposta paulista. Segun-
do ele, o pedido era uma ho-
menagem ao Pará por ter
julgado recentemente o pisto-
leiro José Ubirajara, condena-
do a 50 anos pelo assassinato
dos irmãos Canuto.

Dirigentes do DNOCS
deverão ser demitidos

FORTALEZA — O procurador-
chefe da Procuradoria da Repú-
blica no Ceará, Francisco Mace-
do, anunciou que pedirá hoje ao
general Roberto Klein, secreta-
rio-executivo do Ministério da
Integração Regional, o afasta-
mento de oito dirigentes da hie-
rarquia do Departamento Nacio-
nal de Obras Contra as Secas
(DNOCS), por envolvimento em
dez inquéritos que apuram de-
núncia de irregularidade no ór-
gão. A Procuradoria, além de de-
nunciar o DNOCS à Polícia
Federal, pediu ao ministério para
sustar o repasse de verbas às em-
preteiras envolvidas.

Segundo Macedo, com a para-
lisação quem sofre é a população,
que fica sem água. Para que as
obras sejam retomadas, Macedo
defende a criação de novos con-
tratos. As empreiteiras já recorre-
ram à Justiça, alegando rompi-

mento de contrato. Segundo ele, o
DNOCS hoje não faz mais nada,
a não ser mandar papel para a
Procuradoria e o TCU, defenden-
do-se de acusações.

O ministro da Integração Regio-
nal, Aloísio Alves, "ou fica fazendo
ouvido de mercador diante das de-
núncias, defendendo o pessoal do
DNOCS, ou entra fundo na apura-
ção dos fatos", disse Macedo.

F~l A Procuradoria enviou ontem
à Polícia Federal mais dois pedi-
dos de inquérito para apurar irre-
gularidades nos contratos das bar-
ragens Canoas, em Nova Olinda
(PB), superfaturada em 30%
(USS 6.616.793), e Várzea Gran-
de, em Picui (PB), superfaturada
em USS 672.669. Relatório sobre
Canoas recomenda "imperiosa"
diligência para verificar serviços
pagos e efetivamente realizados.

Agentes deram as mãos para impedir o acesso de funcionários do 'Máscara Negra', sede do DPFem Brasília. Só Romão e um assessor passaram

Agentes bloqueiam DPF por 4 horas
¦ Romão avisa a grevistas que chamará o Exército em caso de nova invasão da sede

BRASÍLIA — Os agentes da Poli-
cia Federal, que completaram on-
tem 50 dias de paralisação, toma-
ram por quatro horas o prédio
onde funciona a sede do Departa-
mento de Polícia Federal, em Brasi-
lia. O grupo de 150 grevistas inva-
diu o edifício e instalou-se no hall
de entrada, bloqueando o acesso de
delegados c funcionários adminis-
trativos. "Quem está dentro nào
sai, quem está fora não entra", gri-
tavam os manifestantes, de mãos
dadas para impedir a passagem.

O local só foi liberado às 16h,
quando Romão exigiu que os gre-
vistas recuassem para que ele pu-
desse continuar negociando com o
Palácio do Planalto a isonomia sa-
larial com a Polícia Civil do Distri-
to Federal, que os agentes federais
reinvidicam. À noite, Romão avi-.

sou que se houve nova invasão cha-
niará o Exército para desocupar o
prédio. O ministro Alexandre Du-
peyrat, da Justiça, recebe hoje o
comando de greve."O governo está demonstrando
não ter nenhuma sensibilidade para
o nosso caso e, se não der uma
resposta satisfatória, vamos invadir
de novo", afirmou o presidente do
Sindicato dos Policiais Federais no
DF, Marcelino Caldas."A ameaça de intervenção mili-
tar na Polícia Federal nào ame-
drontam mais ninguém", comple-
tou o presidente da Federação dos
Agentes Federais, Francisco Garis-
to. Os grevistas decidiram invadir o
prédio do DPF após reunião com o
coronel Wilson Romão no final da
manhã. Os mais afoitos queriam
invadir o gabinete do diretor-geral,

mas os líderes do movimento con-
seguiram limitar a invasão ao hall
da portaria principal e à entrada da
garagem do prédio do DPF. "As-
sim não vai ter mais negociação
nenhuma", reagiu Romão, ao ver
os grevistas bloqueando seu carro
na entrada da garagem.

Suicídio — Abalados com o
suicídio na última sexta-feira do
agente Jorge Wellington de Deus,
um dos líderes grevistas, os agentes
federais ficaram ainda mais irrita-
dos com o relato que o diretor-geral
fez de um encontro que teve às 9h
com o presidente ítamar Franco."O presidente quer discutir a rein-
vindicação de vocês numa reunião
ministerial", explicou Romão. que
no fim de semana havia prometido
para ontem dar uma resposta deli-
nitiva sobre os problemas salariais

do DPF. Em meio ao clima de teii-
são, os grevistas chingaram os dele-
gados que se aproximaram do pré-
dido e soltaram rojões em direção à
janela do gabinete do diretor-geral.

Romão e seu chefe de gabinete,
José Roberto Barbosa, foram os
únicos que puderam entrar e sair do
prédio. Os demais servidores fica-
ram presos no edifício. Até o dele-
gado Paulo Lacerda, que coordena
inquéritos sobre PC, foi barrado na
portaria. "Vocês sabem que estão
cometendo um crime", alertou La-
cerda, ao ser barrado.

Alguns dos servidores que esta-
vam no prédio e nào conseguiram
sair para o almoço jogaram sacos
plásticos pelas janelas, amarrados
com barbantes, que eram enchidos
com sanduíches pelos colegas
acampados.

Em São Paulo, postos-chave desguarnecidos
SÃO PAULO — Os agentes deci-

diram radicalizar em São Paulo. A
partir de hoje, serão retirados todos
os policiais que, em regime de
emergência, trabalham na fiscaliza-
ção do Aeroporto Internacional de
Cumbica e nos plantões dos três
prédios que abrigam os principais
órgãos do DPF na capital. O mais
importante deles é a sede da Polícia
Federal, na Rua Antônio de Go-
doy, no centro, onde estão milhares
de inquéritos, mercadorias contra-
bandeadas e toda a cocaína apreen-
dida no estado, uma montanha de
quase duas toneladas de pó, avalia-
da na Europa em USS 120 milhões.

A cocaína fica armazenada no

depósito até que a Justiça se decida
pela incineração. "É uma resposta
radical para uma posição radical do
governo", disse ontem o presidente
do Sindicato dos Policiais Federais,
Lauro Trapp. Segundo ele, se qui-
ser manter os plantões nos locais
essenciais, a direção do DPF terá
de recorrer aos delegados — que
não aderiram à greve — ou à PM.
Com a decisão, aprovada em as-
sembléia, cerca de 100 policiais
paulistas se incorporam ao movi-
mento.

A radicalização significa tam-
bém que os portões da Alfândega
de Cumbica, um dos principais cor-

redores do tráfico internacional de
cocaína para Europa, c ponto visa-
do para evasão de divisas, ficarão
desguarnecidos. Mesmo que decida
usar os serviços de empresas priva-
das de segurança ou deslocar dele-
gados, a fiscalização será frágil. O
superlotado presídio do DPF, na
Rua Piauí, em Higienópolis, Zona
Oeste, onde já ocorreram duas fu-
gas em massa este ano, também
ficará sem policiamento. Hoje os
agentes vão montar piquetes em
frente ao prédio do Serviço de Poli-
ciamento Aéreo e Marítimo de
Fronteira para impedir que os fim-

cionários da empresa de segurança
Montreal ajudem os delegados a
expedir passaportes, o único servi-
coque funcionava.

Q] Cerca de 50 mil motoristas e
cobradores de ônibus de São Paulo
entraram em greve a partir de meia-
noite de ontem. Hoje, começa a gre-
ve dos 10 mil metroviários, que terão
nova assembléia, às 18b30, para
confirmar a paralisação. Os metro-
viários participaram de manifesta-
ção à tarde no centro da cidade,
prejudicando o trânsito na hora do
rush. Motoristas e metroviários pro-
testam contra perdas salariais.
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O BANCO ECONÔMICO
JÁ PASSOU POR

100 MINISTROS DA ECONOMIA, |

Nenhum outro banco privado nacional pode garantir a você tanta

experiência e conhecimento do mercado brasileiro como o Econômico.

Moderno e ao mesmo tempo tradicional, ágil e flexível, o

Econômico está pronto para oferecer a você o melhor em produtos,

serviços e atendimento. Por isso, na hora de fazer suas aplicações

em moeda forte, fique com a tecnologia e a experiência da mais
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antiga instituição financeira privada da América Latina.

Só o Econômico, com 160 anos de Brasil,

pode oferecer a você os melhores
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O 
governo anuncia esta semana, no primeiro aniversário da
campanha de combate à fome, três medidas de impacto

em favor dos 32 milhões de brasileiros indigentes.
Hoje, em reunião da Conab, será aprovada a distribuição

de 300 mil toneladas de alimentos a municípios carentes, a
maioria no Nordeste.

Í| Amanhã, será decidida a aplicação de milhões de dólares
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) em créditos
para pequenos empreendimentos, com ênfase para o setor
informal da economia.

Também será lançado o programa Disque Solidariedade,
pelo qual quem quiser colaborar com o combate à fome liga
para determinados números e faz uma doação que será debi-
tada na sua conta telefônica.

A comemoração do primeiro ano da campanha contra a
fome também incluirá um pronunciamento à nação do bispo
de Duque de Caxias, Dom Mauro Morelli, presidente do
Conselho Nacional de Segurança Alimentar.

D
Neste primeiro ano, o governo distribuiu 305 mil tonela-

das de alimentos aos brasileiros famintos.

Dia de Ibsen
O deputado Ibsen Pinhei-

ro (PMDB-RS), 589 dias de-
pois de ter presidido o im-
peachment do ex-presidente
Fernando Collor, sobe hoje ao
banco dos réus.

Vai ser julgado pela Co-
missão de Pizzaria da Câmara
por envolvimento com a máfia
do Orçamento.

Um dia é da caça, outro
dia é do caçador.
Dialeto do terror

Os arrastões no Maraca-
nã, que se repetiram impune-
mente domingo passado, ga-
nharam um grito de guerra:
bonde dubarrô é.

O lema dos pivetes é um
anagrama analfabeto de "é
bom de roubar".

Só a polícia não entende.
Igreja antifumo

A Igreja Católica decidiu
comprar a briga contra o fumo
no Brasil, anunciou ontem o
ex-presidente da CNBB Dom
Ivo Lorscheiter, no Io Con-
gresso Brasileiro sobre Taba-
gismo, no Rio.

Lorscheiter mostrou os re-
sultados de uma campanha ex-
perimental que a Igreja vem
patrocinando no Sul, incenti-
vando os agricultores a aban-
donarem o cultivo do tabaco.
O modesto Lula

Lula preferiu o econômico
hotel Del Monico's em Nova
Iorque, desprezando o luxuoso
Plaza, o preferido de Collor.

O candidato do PT só fez
uma exigência: suco de laranja
e leite no café da manhã.

Abriu mão até da cachaci-
nha.
ONG nuclear

O deputado Sidney de Mi-
guel (PV-RJ) descobriu: a Co-
missão Nacional de Energia
:Nuclcar está inscrita como
ONG no Cadastro Nacional de
Entidades Ambientalistas.

: Como ONG, a CNEN —
responsável pela política nu-
clear — teria acessos a recursos
para a preservação do meio
ambiente.
Saudades?
' - Chegaram ao Rio outdoors
em apoio à pré-candidatura de
Sarney à Presidência.

Trazem o desenho de um
imenso bigode, que vai de uma
ponta a outra do cartaz, acom-
panhado da frase: "Saudades
de você, Sarney."

E da inflação de 84%.
Perdido na noite

Perdido num engarrafa-

mento em São Paulo, o candi-
dato do PPR à Presidência, Es-
peridião Amin, não teve
dúvida: pediu carona a três
ocupantes de uma Brasília ve-
lha.

No trajeto, tentou cabalar
votos e ouviu o que não que-
ria.

Sinto muito, senador,
mas somos petistas de carteiri-
nha — retrucou o motorista.
Novo pedido

Por decisão unânime de
seus 27 juizes, o Órgão Espe-
ciai do Tribunal de Justiça do
Rio aprovou ontem pedido à
Assembléia Legislativa para
processar os deputados Emir
Larangeira e José Godinho, o
Sivuca, incluídos na lista do
Castor.

Todos os pedidos anterio-
res foram engavetados pela As-
sembléia sem a menor cerimô-
nia.
Nos porões da PF

O delegado da Polícia Fe-
deral Francisco de Barros Leal
reviveu sexta-feira os velhos
tempos dos porões da ditadu-
ra.

Ele entregou o preso
Wadyson Camel a agentes en-
capuzados e depois de uma ses-
são de tortura retornou à sala
fazendo a clássica pergunta:Como é, eleja falou?
Brasil nunca mais

O seqüestro do pai de Ro-
mário reforçou uma antiga de-
cisão do zagueiro Mozer: con-
tinuar em Portugal depois de
encerrar sua carreira.

Nenhum dinheiro do
mundo me faz voltar a morar
no Brasil — jurou ontem o
ex-flamenguista, hoje ídolo do
Benfica.
Colher de chá

Os craques da seleção bra-
sileira podem dormir em paz.

A Receita Federal suspen-
deu, até o final da Copa, as
investigações sobre os jogado-
res suspeitos de sonegar ao
Leão.

Se perderem a Copa, esta-
nxo fritos.
Polícia em cartaz

Enquanto camelôs obriga-
vam ontem o comércio da Ti-
jucá a fechar as portas, cerca
de 50 guardas municipais per-
maneciam parados em frente
ao Cine América.

O cartaz anunciava o filme
Corra que a policia vem ai — 3
112.

O certo seria: fique que a
polícia não faz nada.

LANCE-LIVRE
Faltam 53 dias para acabar a inflação

cm cruzeiro real.
O xerife da Receita, Osíris Lopes Fi-

lho, vem recebendo pedidos, nas ruas, para
prorrogar novamente o prazo para a en-
trega do Imposto de Renda. "Quem deci-
de é o ministro Ricupero", diz ele.

A Receita Federal instalou um posto
avançado no Ilha Plaza Shopping para
recebimento de declarações do Imposto
de Renda dos retardatários. É possível
que outros shoppings adotem a idéia.

Boas novas para o cinema brasileiro: o
filme Lamarca, de Sérgio Rezende, foi
visto por 15.500 cariocas no último fim de
semana.

A atriz Nicolle Puzzi, que lançou on-
tem seu livro A verdade por trás da Câ-
niara. já começou a escrever seu novo
livro, sobre as prostitutas e travestis de
São Paulo.

O Unibanco também entrou no ramo
dos shoppings, entrando como sócio da
ampliação do Centro Shop de São Ber-
nardo, orçada em USS 20 milhões.

O delegado Francisco Barros Leal,
acusado de ter comandado a sessão de

tortura contra o preso Wadyson Camel,
c o mentor das denúncias contra o ex-su-
perintendente da PF Edson de Oliveira.

O ator Milton Gonçalves faz uma pau-
sa em sua campanha como pré-candidato
do PMDB, hoje, para fazer o papel do juiz
que vai casar o personagem interpretado
por Camila Pitanga na novela Fera feri-
da.

Caiu o último bastião: delegados e
agentes da Policia Federal lotados no
Amazonas aderiram ontem à greve na-
cional, que já dura 42 dias.

Até o Movimento dos Sem-Terra saiu a
campo pela cassação de Fiúza, distribuiu-
do um manifesto nos gabinetes do Con-
gresso criticando o deputado Nelson Jo-
bim (PMDB-RS) e escrachando Fiúza.

Brizola aguarda com ansiedade a res-
posta da senadora Júnia Marise (PDT-
MG) sobre o convite para ser a vice de
sua chapa.

"O que o povo quer, esta Câmara aca-
ba querendo." (Ibsen Pinheiro, no dia do
impeachmcnt de Collor)

E aeora. Ibsen?

EUA definem o alimento 'saudável'
Governo quer atingir fabricantes que veiculam propaganda enganosa na embalagem
in schwartz do os consumidores comprarem um tes. A FDA já publicou portarias FJTilTTTfTWJrEfl^^JOHN SCHWARTZ

The Washington Post

WASHINGTON — A FDA (Ór-
gão governamental que controla
drogas e alimentos) e o Serviço de
Inspeção e Segurança Alimentar,
vinculado ao Departamento de
Agricultura dos EUA, acabam de
definir oficialmente o vocábulo sau-
dável. Estas organizações divulga-
ram um conjunto de normas que
explicitam as características que ali-
mentos processados devem possuir
para que seus fabricantes sejam au-
torizados a colocar em seus rótulos
esta palavra.

Eles devem ter baixo teor de
gorduras, de gorduras saturadas,
colesterol e sódio. Porções indivi-
duais dos produtos rotulados como
saudáveis não podem ter mais de
três gramas de gordura ou de um
grama de gordura saturada. Os ni-
veis de sódio deverão ser progressi-
vãmente diminuídos, com 480 mili-
gramas por porção estabelecidos
inicialmente e 360 miligramas em
1997."Daqui a pouco os fabricantes
determinarão o que o vocábulo
saudável significa", disse o diretor
da FDA, David A Kessler. "Quan-

do os consumidores comprarem um
produto tido como saudável, eles
saberão que ele tem baixos teores
de gordura, de gordura saturada e
de sódio".

As novas regras também exigem
que os produtos alimentícios conte-
nham pelo menos 10% da dose diá-
ria recomendada de importantes
nutrientes: vitamina A, C, ferro,
proteínas ou fibras de cálcio — re-
conhecimento tácito de que alguns
alimentos com baixos teores de
gordura, sódio e colesterol podem
não ter qualquer valor nutritivo."Saudável não pode significar so-
mente afastar-se das coisas que são
nocivas", esclareceu Kessler.

Esta não é apenas uma questão
semântica: milhões de dólares po-
dem estar em jogo. A FDA deter-
mina as palavras que podem figurar
em rótulos de alimentos e está ten-
tando atingir a propaganda enga-
nosa. Esta foi a razão pela qual
Kessler apreendeu, em 1991, 24 mil
embalagens do suco de laranja Ci-
trus Hill, da Procter & Gamble,
supostamente "fresco". O produto
era na realidade um concentrado de
laranja reconstituído com adição de
óleo de laranja, polpa e fiavorizan-

tes. A FDA já publicou portarias
referentes ao uso de outros termos,
como baixo teor de gorduras e light.

Como fresco, saudável è uma pa-
lavra-isca para consumidores. Je-
rold Mande, assistente de Kessler,
disse que este parece ser "o termo
com maior poder mercadológico",
para compradores que procuram
controlar suas necessidades nutri-
cionais.

Martin Friedman, editor do bo-
letim noticioso da indústria Noti-
cias de novos produtos, disse que
saudável é uma "palavra conforta-
vel para consumidores". "Ela signi-
fica qualquer coisa que o consumi-
dor individualmente deseja: 'É
saudável e ponto — Eu não preciso
dispor de todos os detalhes do pro-
duto"', explica Friedman.

Os órgãos do governo america-
no estão definindo a norma como
parte do Ato sobre Educação e Ró-
tulos Nutricionais, de 1990, que
exige que as afirmações sobre ali-
mentos sejam comprováveis, e não
enganosas. Os produtos disponíveis
no mercado terão um prazo de 18
meses para se adequar às novas
normas ou mudar os rótulos.

AFP. Arte JB
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Norte verá o eclipse do sol
¦ Astro aparecerá
como 'anel' nos
EUA e México
BOYCE RENSBERGER
The Washington Post

Para 
milhões de americanos,

o sol estará brilhando hoje
não como uma bola ou um disco,
mas como um fino anel em torno
da lua. O maior eclipse solar até
o ano 2012, segundo a classifica-
ção dos astrônomos, será visto
da América do Norte, França,
Marrocos e Açores — se o dia
não estiver nublado. Movimen-
tos combinados entre a Terra e a
lua levarão os dois corpos ceies-
tes a um alinhamento com o sol,
produzindo o segundo mais espe-
tacular tipo de ocultação — o
eclipse anular.

Mesmo que a lua se posicione
exatamente em frente ao sol, seu
diâmetro aparente ficará quase

igual ao do astro. O sol circunda
a lua totalmente, produzindo
uma imagem semelhante à de um
anel de ouro ou em fogo. Este
fenômeno terá como melhor
ponto de observação o deserto de
Sonora, no norte do México.

Nos Estados Unidos, onde a
população foi cuidadosamente
orientada para evitar acidentes
durante a observação, aparecerá
primeiro em El Paso, no Texas, e
se dirigirá para St. Louis e De-
troit para, finalmente, duas horas
depois de entrar no país, ser visto
no mar, na costa de Maine.

Televisão — A Nasa, agên-
cia espacial americana, fará
transmissões diretas por rede de
televisão interna. A população
poderá observar o fenômeno de
casa, uma vez que será transmiti-
do por várias redes de televisão.

Outras partes do país verão
um eclipse parcial, isto é, o sol
será mordido, até ir se afinando.

Na França, a revista especializa-
da Ciei e Espace informou com
detalhes que o sol, encoberto em
42% pela lua, será visível do Ar-
co do Triunfo, em Paris, quando
se encontrar a 1,7 graus acima do
horizonte.

O espetáculo vai dar aos as-
trônomos a rara chance de fazer
vários tipos de observações, in-
cluindo análises da atmosfera do
sol, normalmente ofuscada pelo
próprio corpo do sol e medidas
mais precisas das mudanças de
diâmetro do sol.

Não ficará escuro, como num
eclipse total. Quem não estiver
observando o fenômeno, prova-
velmente, não o perceberá.

O novo eclipse previsto para o
ano 2012 já não poderá ser visto
no leste dos Estados Unidos. Um
eclipse exatamente como o de ho-
je, só ocorrerá para os america-
nos em 2017 e, para os franceses,
em 2078.
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A FDA está padronizando
a nomenclatura dos rótulos da
seguinte forma:
fe Baixo teor de gorduras —
significará três gramas ou me-
nos por porção individual (a
porção será identificada em to-
dos os rótulos).
fe 'Light' ou 'Lite' — será em-
pregado em produtos com um
terço a menos de calorias, ou
50% menos gorduras do que o
convencional. (Se mais da me-
tade das calorias são prove-
nientes de gorduras, o conteú-
do de gorduras deverá ser
reduzido em 50% ou mais).
fe Baixas calorias— Vai signi-
ficar 40 calorias ou menos por
porção.
fe Sem colesterol — menos de
dois miligramas de colesterol e
dois gramas ou menos de gor-
duras saturadas.
fe Baixo colesterol — Vinte
miligramas ou menos de coles-
terol e dois gramas ou menos
de gorduras saturadas.

Descoberto
micróbio que
faz petróleo

TÓQUIO — Cientistas japone-
ses da Universidade de Osaka es-
peram obter petróleo extraído de
um minúsculo micróbio. No en-
tanto, sua exploração industrial é
altamente improvável, pelo me-
nos por enquanto.

Os microorganismos, conheci-
dos como Pseiidomonas anaeroo-
leophila, contêm apenas 10 mili-
gramas de petróleo por grama,
segundo o chefe das pesquisas,
Tadayuki Imanaka.

"A equipe que estuda o mi-
croorganismo está tentando re-
combiná-lo geneticamente para
produzir mais petróleo", infor-
mou Imanaka. que não descarta a
descoberta de outros organismos
armazenadores deste combustível
fóssil.

Os pesquisadores tomaram co-
nhecimento desta propriedade do
microorganismo há alguns anos,
quando estudavam o problema da
elevação dos níveis de dióxido de
carbono na atmosfera terrestre.

"Descobriu-se que este mi-
croorganismo facilitava a decom-
posição do petróleo nas camadas
subterrâneas do planeta, na au-
sência de luz e oxigênio, por deso-
xidar o dióxido de carbono com a
ajuda do hidrogênio", explicou
Tadayuki Imanaka.

A descoberta surpreendeu os
cientistas japoneses, que verifica-
ram que os micróbios produziam
por si sós petróleo em um meio
ambiente onde esta fonte energéti-
ca não é encontrada em sua forma
convencional.
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Socialistas
têm maioria
na Hungria

BUDA AP — Arquivo

PESTE — Os
ex-comunis-
tas do Parti-
do Socialista
Húngaro
(PSH) foram
os grandes
vitoriosos no
primeiro tur-
no das elei-
ções parla-
mentares realizadas domingo na
Hungria. Apurados todos os vo-
tos, o PSH obteve 32,96%, cor-
respondentes a 53 cadeiras no
parlamento. Os sociais-liberais da
Aliança dos Democratas Livres
(ADL) confirmaram o segundo
lugar, com 19,76% dos votos (28
cadeiras), seguidos do governista
Fórum Democrático, com apenas
11,73% (18 cadeiras).

Estes números se referem ape-
nas aos 125 assentos disputados
pelo voto proporcional nas listas
dos partidos nas 20 grandes re-
giões. Outros 176 deputados são

. eleitos em cada um dos 176 distri-
tos, pelo voto majoritário. E fi-
nalmente, 85 deputados são elei-
tos por listas partidárias
nacionais, de acordo com a soma
dos votos que cada legenda teve
nas eleições regionais e distritais.

Das 176 cadeiras disputadas
através do voto distrital, apenas
duas foram preenchidas no pri-
meiro turno, ambas por cândida-
tos do PSH. As outras 174 serão
decididas no segundo turno, entre
os dois candidatos mais votados
de cada distrito.

Os líderes do Partido Socialista
Húngaro garantiram que sua vi-
tória não representa uma volta à
era comunista que os reformistas
do partido ajudaram a terminar.
De acordo com Zoltan Gal, líder
do PSH no parlamento, o partido
vai se concentrar na integração da
Hungria à Europa, no aprimora-
mento das relações com os vizi-
nhos e no estímulo à economia.

"Estamos conscientes de que
muitos votaram contra nós, por
isso precisamos, nos próximos
quatro anos, buscar políticas que
nos reconciliem com os eleitores
que se opuseram a nós", disse
Gal. O próximo primeiro-minis-
tro da Hungria deve ser o líder do
PSH, Gyula Hom.

Líderes do partidos disseram
que só vão discutir possíveis coa-
lizões após o segundo turno, no
dia 29 de maio. Os outros parti-
dos que obtiveram cadeiras no
parlamento são o Partido dos Pe-
quenos Proprietários (14 assen-
tos), o Partido Popular Democra-
ta Cristão (7) e a Federação dos
Jovens Democratas (5).

Manifestação nos EUA festeja
a execução de assassino de 33
¦ John Wayne Gacy, 52 anos, é executado com injeção letal

Frankfurt, Alemanha — AFP

ANDRÉ BARCINSKI
Correspondente

NOVA IORQUE — John Wayne
Gacy, de 52 anos, um dos assassi-
nos seriais mais famosos dos
EUA—conhecido como o Palha-
ço Assassino, porque tinha o há-
bito de se vestir de palhaço para
divertir crianças em hospitais e
orfanatos —, foi executado esta
madrugada com uma injeção letal
numa prisão do estado de Illio-
nois. Horas antes, uma grande
manifestação se realizou no cen-
tro de Chicago, comemorando
sua execução.

Centenas de pessoas, muitas
delas vestidas de palhaço, canta-
ram, dançaram e festejaram a exe-
cução do responsável pela morte
de 33 meninos, com quem mante-
ve anteriormente relações sexuais.
Um grupo de adversários da pena
de morte protestou contra a ma-
nifestação, que também se mistu-
rou com uma festividade progra-
mada para comemorar os 50 anos
da vitória aliada, na Segunda
Guerra.

Na sexta-feira, os advogados
de Gacy entraram com um apelo
na Suprema Corte do Estado de
Illionois, alegando que a execução
por injeção letal contraria leis in-
ternacionais, porque é baseada
em experiências nazistas, e provo-

Arquivo — AP

Gacy juntou dinheiro para filhos
ca dores terríveis. A Suprema
Corte recusou os apelos e confir-
mou a execução.

Gacy está preso desde 1980,
condenado pelo assassinado dos
33 rapazes entre 1972 e 1978, em
Chicago. Ele supostamente atraía
os jovens para sua casa com ofer-
tas de emprego e forçava-os a
manter relações sexuais, antes de
matá-los por estrangulamento.
Em dezmebro de 1978, ao investi-
gar o desaparecimento de um ra-
paz, a polícia encontrou 27 corpos
sob o piso de sua casa. Dois ou-
tros corpos foram encontrados na
garagem e quatro, em rios.

As últimas horas de sua vida
foram dedicadas a arrecadar di-

nheiro para seus dois filhos e sua
irmã. Ele concedeu uma entrevis-
ta por telefone ao programa de
TV Inside Edition, em troca de
uma quantia não revelada, em
que afirmou: "Sou a 34a vítima.
Depois que for executado, o Esta-
do vai descobrir que matou um
homem inocente."

Nos últimos anos, Gacy rece-
beu quase USS 150 mil pela venda
de quadros que pintou na prisão.•Os quadros — retratos de Cristo,
de palhaços e até auto-retratos —
foram exibidos em galerias de arte
por todo o mundo. Ele organizou
ainda um serviço telefônico onde
se pode ouvir uma mensagem gra-
vada pelo próprio Gacy, explican-
do que não matou os jovens.

Segundo Gacy, "tudo não pas-
sou de uma cilada", armada por
pessoas que queriam prejudicá-lo.
Ele afirmou: "São as famílias das
vítimas que estão realmente sendo
punidas porque elas nunca sabe-
rão quem matou seus entes queri-
dos."

Gacy revelou aos jornalistas
que pretendia passar seus últimos
momentos rezando. Ele pediu à
direção da penitenciária que lhe
providenciasse uma última refei-
ção com galinha frita, batatas fri-
tas, refrigerante e morangos.

Cidade do Panamá — AFP
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D Panamenho lê jornal que
anuncia a vitória do candidato
Ernesto Pérez Balladares, "El
Toro", nas eleições presidenciais
de domingo. Candidato do Parti-
do Revolucionário Democrático
(PRD), Balladares estava com
33,1%, quando estavam apura-
dos mais de 90% dos votos . Em

segundo lugar ficou Mireya
Moscoso de Gruber, do governis-
ta Partido Arnuljista, com 29%,
seguido do cantor e ator Rubén
Blades, com 17,4% dos votos. O
PRD, fundado pelo falecido ge-
neral Ornar Torrijos em 1979, foi
o agrupamento político em que se
apoiou o general Manuel Antônio

Noriega até a invasão dos Esta-
dos Unidos, em 1989. Mas Bal-
ladaresfez questão de se distan-
ciar de Noriega, encontrando-se
ontem, num gesto conciliador,
com o democrata-cristão Ricar-
do Calderón, um dos lideres da
oposição ao regime norieguista.

Fome na Etiópia
O primeiro-ministro da Etió-

pia, Tamirat Layne, fez um apelo
dramático, a todos os países do
mundo, de envio urgente de ali-
mentos para mitigar a fome de 6,7
milhões de etíopes. Ele informou
que os órgãos do governo nãò
dispõem de recursos suficientes
para atender a todas as pessoas
que estão morrendo de inanição.

Prisão de nazista
Um juiz militar italiano expe-

diu ontem mandado de prisão
contra o antigo capitão nazista
das tropas SS, Erich Priebke, sus-
peito de envolvimento na morte
de 335 italianos mas Grutas Ar-
deatinas, perto de Roma, em
1944. Priebke, que vive na Argen-
tina, poderá ser extraditado para
a Itália.

S.Carlos de Bariloche, Argentina -AP Novo adiamento
Pelo segundo dia consecutivo,

os moradores da Faixa de Gaza e
Jerico ficaram esperando os poli-
ciais palestinos que devem assu-
mir o controle da segurança local,
conforme determina o acordo as-
sinado entre Israel e a Organiza-
ção para a Libertação, em substi-
tuição aos soldados israelenses;

Participe!

Preencha o cupom,
escolha a seleção que

vai unir o Brasil
e veja a copa nos EUA.

Depois dü unir o mundo, a United e o JB vão unir o Brasil. Vamos saltei'
qual ó a seleção que está na cabeça de todos os torcedores. Escolha os

11 titulares do sua seleção e escreva uma frase dizendo, na sua opinião, o que
representa o fulebol para o Brasil. Envie para a Caixa Postal 68021, CEP 04047-970,

São Paulo - SP até o dia 10/05/94; mas não se esqueça de escrever"Concurso JB" na frente do envelope. Quem fizer a melhor frase vai ganhar uma
viagem para assistir à 1" fase da Copa do Mundo nos Estados Unidos,

com tudo pago o com direito a um acompanhante. A frase vencedora c a seleção
dos sonhos dos torcedores serão divulgadas pelo JB dia 29/05/94.

Preencha o cupom abaixo, ou em outro papel, colocando os seus escolhidos
em suas respectivas posições. Participe! Veja de perlo todas as

emoções da Copa do Mundo nos EUA com a United Airlines e o JB.

JORNAL DO BRASIL United Airlines

Seleção:

Nome:
Endereço:
Bairro: CEP: •
Cidade:
Estado:
Telefone:
Frase:

Regulamento. Somente concorrerão as cartas postadas ate o dia ltt/05/94.0 vencedor será escolhido por um Júri formado pela United e pelo JB. O prêmio não poderá sertrocado por;dinheiro. O resultado será publicado no JB dia 29/05/94. Vencerá o concurso a pessoa que escrever a frase mais criativa e com maior sirfflificancla com relação ao tema• na optmaq do jun sendo essa decisão definitiva e não cabendo nenhum tipo de recurso. A United Airlines e o JB se reservam o direito de usar a frase vencedora. O vistoüe entrada nos hstndos Unidos e de i-esponsubilidade do premiado. Este é um concurso de caráter exclusivamente cultural, não subordinado a qualquer modalidade de álea ou
pagamento pelos concorrentes, nem vinculado a compra ou uso de bons. direito ou serviço pelo contemplado, não estando pois. sujeito ás limitaçws legais.
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Um grupo de alemães chega a Frankfurt, depois de escapar do Iêiriem

Situação militar do Iêmen
é considerada 'confusa'

SANAA — Um diplomata situa-
do na capital do Iêmen definiu on-
tem a situação da guerra que há seis
dias opõe as tropas do norte às do
sul como "muito confusa, com ver-
soes conflitantes difíceis de verifi-
car". O governo do presidente Ali
Abdullah Saleh garante que suas
forças mantêm o avanço sobre a
capital sulista, Aden, e já comba-
tem nos subúrbios da cidade. "Va-
mos cortar os dedos dos líderes do
sul", ameaçou o porta-voz do go-
verno de Sanaa, Abdel-Aziz Abdel-
Ghani. Mas na versão dos sulistas,
as forças fiéis ao vice-presidente Ali
Salem al-Baidh derrotaram as tro-
pas inimigas, que teriam "fugido
como gatos assustados".

As operações de resgate dos es-
trangeiros que vivem no país foram
praticamente concluídas ontem.
Durante quatro dias, a França reti-
rou 1.456 estrangeiros, através de
vôos para Djibuti e de dois navios
de guerra, o Jules Venie e o Le Vai:
Dois navios italianos e um alemão
participaram da operação.

A rádio Aden, do sul, reiterou a
proposta de iniciar um diálogo e

conseguir um cessar-fogo. "Esta-
mos aceitando o diálogo não por-
que estejamos fracos, mas porque
rejeitamos o uso da força para re-
solver a disputa", disse um porta-
voz do Partido Socialista lemenita.

O governo do norte rejeita a
abertura de diálogo e acusa os "se-

paratistas do sul" de lançarem 15
mísseis Scud, de fabricação da ánti-
ga URSS, sobre a capital do norte,
numa tentativa de atingir, entre ou-
tros alvos, o palácio e a residência
do presidente e refinarias de petró-
leo, mas sem qualquer sucesso. "A
forma correta de parar a sangria é
que Baidh se renda. Faremos um
julgamento justo", desafiou o por-
ta-voz do norte.

O Iraque denunciou a atual
guerra civil como um complô da
Arábia Saudita, com o objetivo de
impedir a existência de um Iêmen
forte e unido em sua fronteira sul.
Durante a guerra do Golfo, o lê-
men, recém-unificado, manifestou
simpatia pelo lado iraquiano, o que
lhe valeu a antipatia de vários pai-
ses vizinhos.

ERRATA
No aviso publicado no dia 09/05/94 no JOR-
NAL DO BRASIL, onde se lê: Aviso de Adianta-
mento de Licitações, leia-se: Aviso de Adiamento
de Licitações.

Vitória, 10 de maio de 1994.
QE5HN
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SOMMA
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CIA. DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA NACIONAL SEGE.169/94-N-0
O Estado de Minas Gerais assinou com o Banco Internacional paraReconstrução e Desenvolvimento — BIRD, o Contrato de Empréstimo n°
3639-BR, para financiamento do Programa de Saneamento Ambiental,
Organização e Modernização dos Municípios do Estado de Minas Gerais,
devendo parte dos recursos ser utilizada para a realização dos pagamen-tos de execução com fornecimento total de materiais das obras do
Programa de Desenvolvimento Operacional, constando basicamente de
substituição e setorização de redes de distribuição, substituição de ramais
prediais de água, construção de caixas de proteção de macromedidores e
estações pitométricas nas cidades de Capitólio, Guaxupé, Itaú de Minas e
São José da Barra no Estado de Minas Gerais.

2. A presente licitação está aberta a todos os proponentes oriundos de paísesmembros do BIRD,Taiwan e China.
3. Os documentos de licitação (edital e seus anexos) podem ser adquiri-

dos na Rua Sergipe, 580, 3° andar, sala da Secretaria Geral Adjunta-S-
GA, Belo Horizonte-MG, pelo valor não reembolsável de CR$ 20.000,00
(vinte mil cruzeiros reais), a partir do dia 13 de maio de 1994, no horário de
10:00 ás 12:00 e de 15:00 às 17:00 horas, até o dia 13 de junho de 1994.
A Sessão Pública de Abertura dos Documentos de Habilitação será
realizada, na presença dos proponentes que desejarem comparecer, às
08:30 horas do dia 17 de junho de 1994, na sala de licitação da COPASA
MG, na Rua Sergipe, 580, 3o andar, Belo Horizonte/MG.
Os proponentes qualificados que estejam interessados poderão obter infor-
mações adicionais relativas ao presente Edital de Licitação na Rua Sergipe
580. 4° andar, telefones (031) 349-1619 e 349-1721, fax (031) 226-7323,
de 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira.

A DIRETORIA

4.

COPASA MG
OBRAS PUBLICAS

GOVERNO DE ? MINAS GERAIS
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Negócios da China
Um 

dos acontecimentos mais marcantes deste
final de século é a rápida emergência da Repú-

blica Popular da China à condição de próxima super-
potência. Não deixa de ser preocupante, portanto,
que, às vésperas de embarcar para Pequim, o presi-
dente Itamar Franco venha sendo alvo de pressões
espúrias interessadas em fazer uma afronta aos chine-
ses e sabotar uma viagem de transcendental interesse
para o Brasil.

A desfeita seria imperdoável. No momento em
que o mundo inteiro se esmera em adular a China, o
presidente Jiang Zemin inverteu os papéis: visitou o
Brasil no final do ano passado, desdobrando-se em
gentilezas, para propor uma "parceria estratégica" ao
outro gigante do Terceiro Mundo. Lembre-se de que
o presidente Jiang Zemin foi a terceira personalidade
chinesa a visitar o Brasil em 1993. Antes dele, aqui
estiveram o chanceler Qian Qichen e o importante
vice-primeiro-ministro Zhu Rongji, czar das reformas
econômicas.

Não serão alguns parlamentares a soldo de Tai-
wan que farão prevalecer seus interesses inconfessá-
veis. O presidente Itamar Franco sabe que o Brasil e a
China, ambos países continentais, com população
numerosa e papel de liderança natural em suas res-
pectivas regiões, têm um encontro marcado.

Convém lembrar que, a partir de 1979, sob a
liderança de Deng Xiaoping, a China inaugurou nova
etapa da sua história. No plano regional, sua política
externa passou a se pautar pelo interesse pragmático
de parcerias econômicas e comerciais e pelo arquiva-
mento de antigas desconfianças e tensões com os
países vizinhos. As reformas econômicas, inaugura-
das no setor agrícola, liberaram forças produtivas até
então contidas pela ortodoxia maoísta. Desde 1979,
a China vem crescendo a uma taxa média de 10% ao
ano.

Internamente, ocorre um impressionante proces-
so de diferenciação social, um autêntico florescimen-
to cultural, uma nova sofisticação dos padrões de
consumo, impulsionado pelas zonas econômicas es-
peciais. O Estado abriu mão do controle direto sobre
os mecanismos de mercado, impulsionou o comércio
exterior e abriu ao capital estrangeiro novas regiões
sob a fórmula "economia socialista de mercado". São
bem-vindos investimentos nas áreas de serviços, turis-
mo, infra-estrutura de energia e transportes, teleco-

municações, transporte aéreo e até mesmo de bens de
consumo.

A entrada da China no GATT tem um significa-
do tão grande quanto o que revestiu sua admissão na
ONU nos anos 70. No mundo multipolar pós-Guerra
Fria, Pequim terá papel fundamental no redesenho
das Nações Unidas e da ordem internacional. A
diplomacia chinesa, nesse quadro, busca aliados que
tenham densidade regional como o Brasil. Os chine-
ses estão, por exemplo, dispostos a apoiar a pretensão
do Brasil em se tornar membro permanente no Con-
selho de Segurança da ONU, seleto grupo em que,
além da China, tomam assento os EUA, a Rússia, a
Grã-Bretanha e a França.

O aspecto "estratégico" da parceria China-Brasil
se expressa tanto no campo da energia nuclear, como
nas áreas ambiental, de telecomunicações (um satélite
conjunto deverá ser lançado em 1996), mineração,
construção e usinas hidrelétricas. A balança comer-
ciai entre os dois países, que chegou em 1985 a
ultrapassar os USS 1,2 bilhão, recuou para USS 1
bilhão, dado o quadro de incertezas da economia
brasileira.

Mas há sinais de melhora. As empreiteiras Men-
des Júnior, a CBPO e a Andrade Gutierrez se candi-
dataram a construir uma hidrelétrica de USS 400
milhões. A Andrade Gutierrez, além disso, tem uma
joint venture com uma estatal chinesa para construir e
administrar uma via expressa de 67 quilômetros. Os
exportadores brasileiros começam a descobrir a Chi-
na: empresas como a Vale do Rio Doce, a Kodak do
Brasil e a Rhodia estão aumentando suas vendas para
o maior mercado consumidor em potencial do mun-
do. A Villares, que produz aço e elevadores, também
mantém negócios com os chineses.

É evidente que no momento em que são dados os
primeiros passos para alargar a presença diplomática
brasileira, com a instalação de um Consulado-Geral
em Shangai ou com o estabelecimento de linhas
aéreas que conectam Rio-Hong-K.ong e Rio-Sào
Paulo-Shangai-Pequim, a presença de Itamar Franco
em Pequim é indispensável. E preciso insistir: a via-
gem presidencial consolidará a abertura de um novo e
auspicioso patamar no relacionamento sino-brasilei-
ro, e isto nas vésperas da celebração do 20" aniversá-
rio do reatamento de relações diplomáticas entre a
China e o Brasil, em agosto próximo.

O 
anúncio oficial da implantação do real em Io de
julho, feito ontem pelo presidente da Repúbli-

ca, atuou como ducha de água fria nas expectativas
do mercado financeiro de que o governo fosse definir
com mais precisão as regras de funcionamento dos
contratos depois que o real substituir 30 anos de
indexação.

A falta de resposta à ansiedade do mercado
financeiro, a respeito da definição das novas regras a
partir de I" de julho, produziu a queda de 5,8% na
Bolsa de São Paulo. A correção monetária, por seus
diversos indexadores, tirou do mercado brasileiro a
noção do risco pleno e tornou os investidores avessos
à competição. Ninguém quis assumir compromissos
futuros, e as cotações despencaram.

A sofisticação alcançada pelo sistema financeiro
criou um vínculo comum entre os diversos segmentos
do mercado de renda fixa e variável: a taxa de juros,
fixada diariamente após consultas entre o Banco
Central e o clube fechado dos dcalers.

A partir da taxa do overmght — definida em
função das expectativas inflacionárias e do estado de
liquidez do sistema bancário — são arbitradas as
diversas operações do mercado financeiro. É o caso
dos contratos futuros de compra e venda de ouro,
dólar comercial e turismo, de comniodities como boi
gordo, café, algodão e soja. negociados nas bolsas de
mercadorias, e dos contratos a termo, a futuro e de
opções com ações nas bolsas de valores.

Quanto mais fácil for a definição da taxa do
overmght ou da TR — que é calculada a partir das -
expectativas futuras dos bancos transmitidas na emis-
são de seus CDBs e serve de correção para cadernetas
de poupança —, menor será o risco dos investidores e
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especuladores nas arrojadas operações a futuro nos
diversos segmentos do mercado.

Explica-se, portanto, porque o mercado financei-
ro anda tão ansioso pela definição nas regras de
passagem da URV para o real. As dúvidas centram-
se, principalmente, no risco de ficar para trás um
resíduo de inflação no mês de junho, risco esse que foi
afastado ontem pelo presidente do Banco Central,
Pedro Malan.

O presidente da República quis marcar o anún-
cio oficial da data de implantação do real como um
cerimônia política, por entender que a arrumação das
finanças públicas e a estabilidade monetária decor-
rentes do plano de estabilização e da criação do real
serão das maiores contribuições que seu governo irá
legar à nação em dois anos de mandato.

É possível que o cerimonial do governo tenha
sido formalista quando deixou o ministro da Fazen-
da, Rubens Ricupero, em plano secundário e desta-
cou a presença, ao lado do presidente da República,
do ex-ministro, senador Fernando Henrique Cardo-
so, como o pai do real. Podem-se compreender as
altas inspirações políticas do presidente Itamar Fran-
co em relação á candidatura do seu ex-ministro da
Fazenda pela coligação PSDB-PFL-PTB. Entre os
empresários, porém, a politização do real não foi
considerada adequada para mobilizar os partidos a
aprovarem rapidamente no Congresso a medida pro-
visória da sua criação.

O mercado financeiro e os agentes econômicos
aprenderam no longo processo inflacionário brasilei-
ro a serem pragmáticos. O mercado quer saber o que
fazer em maio e junho, e espera pelas novas defini-
ções.

A Cidade-Refém
O 

pai do artilheiro Romário, seu Edvair, trans-
formou-se, numa semana, de boêmio dono de

bar em Vila da Penha a protagonista da crônica
policial carioca. Seqüestrado, algemado, encapuzado
e jogado num quarto com TV, cerveja e cigarros, seu
Edvair levou mais uma vez a violência do Rio às
páginas da imprensa internacional com um detalhe
chocante: seu filho famoso não hesitou em fazer
apelo aos traficantes para obter a libertação de seu
pai são e salvo.

A falta de confiança de Romário na polícia é
sentimento compartilhado por milhões de cidadãos
cariocas. Seu caso foi exemplar da facilidade com que
agem os seqüestradores no Rio. Dois homens arma-
dos, duas mulheres e um menino — pés de chinelo
sem qualquer esquema tático de cobertura — manti-
veram um refém por seis dias, exigindo o resgate
exorbitante de USS 7 milhões, e a polícia não teve
agilidade para impedir a ação criminosa e nem para
localizar com rapidez o refúgio de meliantes tào
primários.

Por que tanto tempo se passou, deixando o
supereraque desesperado ao ponto de recorrer a trafi-
cantes para que estes fizessem o que a polícia parecia
inoperante para fazer? Romário, como milhões de
cidadãos cariocas, sabe que o Rio vive um clima de
convulsão social que escapa aos manuais da história.
De um lado. está uma polícia inerte e inoperante,
envolvida em escândalos de corrupção. Do outro,
traficantes que não ambicionam tomar o poder cen-
trai. mas visam unicamente a manter sua fração de

território com mão de ferro, comandando do alto das
545 favelas cariocas o movimento hiperbólico do
crime organizado, que chega a USS 100 milhões por
ano.

Com tanta facilidade para agir, o crime tomou
conta das ruas e deixou o cidadão, em pânico, atrás
das grades. As cifras monstruosas que circulam pelos
morros no rastro do tráfico de drogas, do contraban-
do de armas, dos assaltos a carros-fortes e dos se-
qüestros inflacionaram os pedidos de resgate na mes-
ma ordem de grandeza com que o caos e o
desgoverno hoje dominam o espaço urbano. Até seu
Edvair Faria levou um susto quando ouviu falar do
pedido de resgate, de USS 7 milhões, e comentou "eu
não valho tanto".

De fato, no estado de pânico permanente a que o
crime submeteu o Rio, a vida humana não tem valor,
tem preço de mercado avaliado de acordo com o
delírio da onipotência. O banditismo não respeita
nada e nem ninguém. Reinvindicam direitos humanos
no confronto com a polícia, mas agem com frieza e
sordidez, numa guerra covarde, sem o menor resquí-
cio de solidariedade. O banditismo prolifera à sombra
da omissão das autoridades. A violência desceu os
morros, ganhou o asfalto e a polícia continua inerte.
É hora do Rio reagir. Só há um caminho: reformar
integralmente a polícia e exigir do Congresso Nacio-
nal a aprovação de leis duras e inflexíveis de combate
ao banditismo generalizado. Ou a sociedade reage ao
caos, ou a convulsão social vai transformar de vez a
cidade-refém.
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O poeta e o tema
Mário Quintana foi um dos maiores poetas brasileiros de

todos os tempos. Dono de uma poesia visceralmente ligada à
vida, a obra de Mário Quintana agrada, comove e deslumbra. E
o que é o poeta, se não o artífice do deslumbramento e a poesia a
sua ferramenta? A sua morte, prematura aos 87 anos, nos faz,
entre a saudade e a tristeza, acordar para a amarga realidade que
é o imenso fosso que separa as instituições brasileiras da alma e
dos anseios do nosso povo. As nossas instituições teimam cm
negar as suas vocações. Exemplos? Apenas três. O PSDB, ao
coligar-se com o PFL, renega o seu passado e o seu ideário num
gesto oportunista em busca do poder. O Congresso Nacional se
avilta todos os dias quando, ao dar as costas aos legítimos
interesses da nação, se volta exclusivamente para a defesa de
homens e expedientes mesquinhos. A Academia Brasileira de
Letras não deixa por menos quando se recusa, por três vezes, a
receber o grande Mário Quintana, mas escancara as suas portas
para eminentes nulidades do ponto de vista literário c poético.
Como explicar esse permanente e teimoso pendor das nossas
instituições para a traição?

Está aí um tema, um prato cheio, para especialistas destrin-
charem em suas teses acadêmicas. E essa vocação é tão certa, tão
arraigada que cias traem despudoradamente seus próprios pro-
gramas, seus estatutos, seus regimentos. E nem lhes tolhe essa
prática a certeza do descrédito.

Mário Quintana teria honrado e prestigiado a ABL muito
mais do que seria enobrecido por ela. Ao imenso e reconhecido
valor literário, poético e humano de Quintana, a ABL preferiu os
afagos do poder e da fortuna. (...) Dr. Elisabeto Ribeiro Gonçal-
ves — Belo Horizonte.

Fiúza
Movido por justa indignação,

repilo da forma mais veemente a
nota visivelmente plantada na colu-
na Damtza, no dia 7/5/94. A matéria
é toda falsa e inverídica. No tocante
a comentários meus sobre o grande
brasileiro Ayrton Senna, além de ab-
surdamente mentirosa, contém in-
descritível maldade. É ofensiva a
mim como pessoa, ao país e à me-
mória deste grande brasileiro. Per-
gunto-me, abismado, que tamanho
ódio contra mim poderia gerar co-
mentário tão monstruosamente fal-
so. Deputado Ricardo Fiúza — Bra-
sília.

Crédito Educativo
O JORNAL DO BRASIL publi-

cou carta de Marcelo Hernandes Pe-
rello, de Niterói, em que alega "per-

plexidade e até mesmo
desinformação a respeito do critério
adotado pela UGF (...) na seleção
dos alunos que pretendam e necessi-
tem obter o Crédito Educativo".

O missivista, em 15/4/94, ime-
diatamente após a divulgação do re-
sultado final dos selecionados, com-
pareceu perante a prof Léa Wilken,
diretora de Apoio ao Estudante da
UGF e membro da Comissão de
Seleção e Acompanhamento do Cre-
duc, obtendo todas as informações
pedidas, sendo inaceitável, agora, a
alegação de desinformado. (...)

O Manual do Crédito Educati-
vo, editado pelo MEC, orienta o
desenvolvimento de suas atividades
e normatiza o processo de seleção. À
luz dessas normas, executada a fór-
mula matemática para apuração do
índice de Classificação dos cândida-
tos. Marcelo Hernandes Perello, ins-
crito sob o n° 2241, não foi pré-sele-
cionado. Entre os 168 inscritos para
as 12 vagas do Curso de Medicina, o
estudante obteve o 58° lugar, com
índice 89,493. Portanto, em nenhum
momento foi chamado a comprovar
informações. (...) Ele sim é responsa-
vel único por sua colocação em 58°
lugar, através das respostas que
prestou na ficha de incrição. (...)

Quanto à alegação sobre colegas

menos carentes beneficiados com a
seleção, apesar de menos carentes e
"repetentes em quatro créditos",
posso registar que a norma do Ma-
nual, divulgado no posto local do
Creduc, se refere a reprovações em
disciplinas, não se fixando em nume-
ro de créditos. Os pré- selecionados e
candidatos à reclassificação, final-
mente selecionados, comprovaram,
sem exceção, as informações cons-
tantes da ficha de inscrição. No pc-
ríodo anterior, o missivista obteve o
69° lugar, entre 110 inscritos, con-
correndo a 11 vagas, também não
logrando êxito em sua pretensão.
Quanto ao argumento de que os da-
dos fornecidos não deixavam dúvi-
das na sua escolha, é totalmente in-
fundado, na medida em que o
missivista e qualquer outro cândida-
to não conheciam os dados de ca-
rência dos demais candidatos às va-
gas oferecidas. (...) Prof. Peralva de
Miranda Delgado, vice-reitor Comu-
nitário e presidente da Comissão de
Seleção e Acompanhamento do Cre-
duc da Universidade Gama Filho —
Rio de Janeiro.

Ciclistas
O brasileiro está cada vez mais

mal-educado. Agora os ciclistas an-
dam pelas calçadas cheias de pedes-
três, a toda velocidade, causando
até sérios acidentes. Bicicleta é veí-
culo! (...) Gilda A. Becker — Rio de
Janeiro.

Inflação
Alguns empresários estão dei-

xando passar a oportunidade de
acabar de uma vez por todas com o
fantasma que tem empobrecido gc-
rações de brasileiros. (...) Quem ali-
menta a inflação todos os dias so-
mos nós mesmos. Vamos parar de
jogar nossos problemas e esperar so-
luções mágicas por parte do gover-
no. Afinal de contas nós é que elege-
mos os políticos. O que devemos
esperar? O plano FHC que criou a
URV, é mais uma tentativa para
partirmos rumo ao desenvolvimento
e ao progresso. (...) Vamos usar o
bom senso. Mareei Eiras Dias de
Oliveira — Rio de Janeiro.

Previdência
O Ministério da Previdência

continua desrespeitando decisões ju-
diciais, cumprindo sentenças já trán-
sitadas em julgado, com cálculos ho-
mologados, depositando em juízo
valores históricos, sem correção mo-
rietária. Os recorrentes, aposentados
e pensionistas, sào idosos que estão
sendo ludibriados por verdadeiros
truques. Aguardam há mais de oito
anos a solução de suas pendências e,
ao cabo de todo este tempo, têm
apenas alguns trocados calculados
em BTN, extinta cm 1990. Apela-
mos para a juíza Maria Tereza Al-
meida Lobo, diretora do Fórum Fe-
deral do Rio de Janeiro e â
desembargadora Julieta Lunz a
compelirem o réu caloteiro a cum-
prir as sentenças judiciais. Roberto
Pires, vice-presidente da Asaprev —
Rio de Janeiro.

D
Minha mãe era funcionária esta-

tutária do Ministério da Educação e
Cultura, onde trabalhou por mais de
trinta anos. Faleceu em 24/9/87. Dei
entrada no processo n"
23026014138/87-09, requerendo
pensão especial.

Com a extinção do Ipase, o pri-
meiro órgão pagador foi o INSS,
que nunca me pagou o valor correto,
ao passo que o Ministério da Fazen-
da passou a pagar-me em ju nho/92.
mas não os atrasados. Comecei a
receber integralmente o pagamento
da pensão especial cm março/93.
Após mais de seis anos do início do
processo, os atrasados não me Ib-
ram pagos ainda. É inaceitável ouvir
desculpas do tipo "o 

governo não
tem dinheiro". (...) O n" do processo
relativo aos atrasados é
23.026.002657/93-19, de 14/12/93-
MEC/RJ. Lenira Teixeira de Olivci-
ra — Rio de Janeiro.

Seca
O presidente Itamar Franco re-

solveu acabar com a seca do Nordes-
te. Essa notícia eu ouvi há cerca de
cinqüenta anos. O baiano Geraldo
Rocha, jornalista e engenheiro, apre-
sentou ao então presidente Getúlio
Vargas um plano que consistia em
levar água do Rio São Francisco,
através de grandes tubulações c ele-
vatórias, lançando-a depois nos esta-
dos vizinhos à Bahia, irrigando pelo
menos metade da região nordestina.
Na época, por oposição dos políticos
daquela área, Vargas não encampou
o projeto. Acabar com a indústria da
seca será o mesmo que cassar a
maioria dos políticos nordestinos, e o
presidente Itamar deve se preparar
para enfrentar os contras de lá. Se ele
acabar com a seca c a inflação, será o
maior presidente que o Brasil já teve.
José de Arimatéia Cerqueira — Mon-
te Verde (MG).

Correção
Na carta do leitor Sérgio Maugé

Aragão, de Nilópolis (RJ), publicada
sábado, nesta seção, a palavra correta
é evitáveis, como consta do texto ori-
ginal, e não, inevitáveis, como saiu
publicado.

As cartas serão selecionadas para publicação
no lodo ou em parte entre as que tiverem
assinatura, nome completo e legível e endere-
ço que permita confirmação prévia.

M
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Reforma administrativa no Rio
CÉSAR MAIA *

A 
impossibilidade de reeleição quase sempre im-
põe aos governantes a lógica do curto prazo.

Por isso mesmo a retórica eleitoral sobre reforma
administrativa dá sempre lugar ao pragmatismo na
hora de governar. É contra essa rotina que estamos
trabalhando desde o início da atual gestão.

. A reforma administrativa vem sendo implementa-
da tendo três referências principais. A primeira é a do
ambiente geral da sociedade informacional em quevivemos. A segunda são os novos parâmetros organi-
zacionais impostos por essa nova realidade. A terceira
são as administrações públicas maduras dos países
desenvolvidos e democráticos.

Comecemos pela terceira. Destacamos na adminis-
tração pública dos países desenvolvidos e democráti-
cos dois aspectos entre outros. O primeiro diz respeito
à despartidarização da operação administrativa. Cabe
aos partidos políticos eleitos definir as políticas públi-
cas de governo. Porém a sua operacionalização cabe
aos servidores profissionais. A cultura enraizada na
administração pública brasileira de lealdade aos poli-
ticos dificulta sobremaneira a profissionalização da
administração. Os grupos mais ativos de servidores
não se entendem como profissionais, e de forma anti-
democrática resistem à execução de políticas que não
correspondam ao que pensam os seus partidos. A
ruptura desta prática exige a combinação de persistên-
cia, energia e paciência. Algumas ações de forte sim-
bolismo — como a delegação do ato de nomear as
funções de confiança e o aproveitamento indistinto de
servidores independentemente de se saber em quem
votou ou em quem votará — objetivam sinalizar
claramente em direção à maioria silenciosa dos servi-
dores, na busca da mudança progressiva de cultura
organizacional. O segundo aspecto destacado diz res-
peito à diferença que existe nestes países entre funções
de Estado e funções de governo. As funções de gover-
no são aquelas cujas políticas são descontínuas e
dependentes de qual partido venceu as eleições. As
funções de Estado, ao contrário, são contínuas e
independem dos partidos de plantão. Entre estas —
desde o primeiro dia de governo — destaquei duas: a
de controle interno, representada pela Inspetoria Ge-
rai de Finanças e Auditoria, e a de controle e repre-
sentação jurídicos, representada pela Procuradoria.
Antes estas eram funções preenchidas por inspiração
político-partidária, cujas representantes setoriais eram
designados pelos próprios secretários de governo. A
Procuradoria era de fato um órgão simplesmente
consultivo, que exercia as funções de advogado do
governo. Isto já mudou. Por lei foi criada — pela
primeira vez no Brasil — a controladoria geral, que
em nome do Estado exerce as funções de controle
interno. Seus dirigentes setoriais são designados dire-
tamente pelo controlador e fazem parte de sua estru-
tura. Todos são profissionais da administração pú-
blica concursados. Por seu turno a Procuradoria
assumiu as funções de controle jurídico e a designa-
ção direta de procuradores para todas as assessorias
jurídicas das secretarias de governo. Toda a sua
equipe, a partir da procuradora geral, é de procura-
dores concursados, que operam em defesa do Estado.
Em breve encaminharemos ao Poder Legislativo a lei
orgânica de reestruturação da Procuradoria Geral do
Município nestas novas bases. É claro que a introdu-
ção de um sistema como esse — vis-à-vis a cultura
prevalecente — produziu conflitos e retardamento
que vão sendo progressivamente superados.

A primeira referência é dada pelas oportunidades e
restrições abertas em uma sociedade informacional.
Destaquemos dela duas características: a primeira é a
ruptura com a lógica da produção em série, e, portan-
to, a tendência à desmassificação do consumo e da
opinião; a segunda é a disponibilidade de meios e
modos que revolucionam as relações intragoverna-
mentais, e as relações com os usuários e contribuintes,
estes, os nossos clientes. Num quadro como esse a
organização clássica das empresas — e por muito
maior razão da administração pública —, apoiada
numa longa franja de divisão do trabalho, suportada
por uma profunda pirâmide de níveis gerenciais, deixa
de fazer sentido. Também deixa de fazer sentido a
relação burocrática, impessoal e massificadora com o
usuário e o contribuinte, exigindo da administração
pública, cada vez mais, a personalização do contato e

o tratamento direto. A curiosa lógica da administra-
ção pública é dar tanto mais prestígio ao servidor
quanto mais afastado do usuário ele se encontra. Esta
é a lógica clássica das pesadas pirâmides organizado-
nais. Estamos colocando tais lógicas de cabeça para
baixo, buscando descentralizar e concentrar as gerên-
cias, ao mesmo tempo, mesclando operacionalmente
as funções interativas de governo. As subprefeituras e
as equipes locais fazem parte desta reestruturação. A
personalização do tratamento tem partido do primei-
ro escalão, que deve dar atendimento direto às cartas,
aos telefonemas, às reclamações e aos contatos que
faz nas ruas e nos equipamentos públicos. Desenvol-
vemos a idéia de que a opinião pública não é mais
formada pela emissão vertical de informações, como
no modelo clássico dos anos 50 — mas é formada
pela contaminação horizontal. Neste sentido, o uso
unilateral e exclusivo dos meios massificadores é
impotente para a comunicação social. A presente nas
ruas é — paradoxalmente — cada vez mais impor-
tante. O prefeito deve dedicar por semana um mini-
mo de 12 a um máximo de 18 horas nas ruas, fora do
gabinete, além de escassear as recepções para dispor
de tempo. Assim todo o corpo dirigente. Os subpre-
feitos devem dedicar às ruas pelo menos 15 horas por
semana, sem limite superior.

Finalmente, a segunda referência são os novos
parâmetros organizacionais impostos por outra reali-
dade. Temos introduzido progressivamente elementos
de reengenharia, em nosso processo de desenvolvimen-
to organizacional, principalmente aqueles relaciona-
dos com a atenção ao processo, a concentração longi-
tudinal e latitudinal da estrutura organizacional,
acompanhada de descentralização e delegação, e a
ênfase na demanda espontânea do cidadão em públi-
co. Hoje o primeiro escalão de governo se agrupa por
equipes gestoras de macrofunçòes. Estas equipes — a
partir das políticas gerais de governo — tem ampla
liberdade de decisão, desde que por unanimidade dos
secretários de governo. Cada equipe reúne — em
geral — de cinco a sete secretários ou presidentes da
administração indireta. A equipe de desenvolvimento
urbano reúne os secretários de urbanismo, obras,
meio ambiente, habitação, transportes c o presidente
da RioUrbe. A de políticas sociais, os de educação,
saúde, promoção social e esporte. E assim por diante.
Além disso, estão sendo designados representantes
regionais das diversas funções, para interagirem com
as subprefeituras. Algumas equipes coordenadas ope-
racionalmente pelos subprefeitos já atuam em trans-
portes e começam a atuar em fiscalização urbana e
conservação. A Comlurb reestrutura-se por região e
nâo pela clássica divisão funcional. Substituímos na
Secretaria de Educação os 24 DECs repassadores por
10 CREs, que funcionarão como secretarias regionais
plenas.

A ênfase na demanda espontânea do cidadão em
público, inspirou o nosso sistema de intervenção urba-
na em três níveis: a acupuntura urbana — que são as
intervenções pontuais reabilitadoras de espaços públi-
cos pontuais, como a esquina da Conde de Bonfim
com Uruguai, antes ocupada pelo caos e de tóxico —,
as microintervenções, que são reabilitadoras de faixas
urbanas — como é o caso da recuperação do calçadão
de Campo Grande e da desocupação dos camelôs em
diversos corredores da cidade — e o projeto Rio
Cidade, que objetiva reabilitar os corredores centrais
de diversos bairros. Estas ações constituem um siste-
ma e estruturam-se através de equipes multifuncionais
que têm poder para decidir.

Este — estou me referindo ao conjunto e à estrutura
destas mudanças — é um processo que ao ser introduzi-
do cria inèrcias e resistências e, na transição, tem veloci-
dade de adaptação distinta em função da assimilação
mais ou menos rápida e da maior ou menor complexida-
de burocrática e enraizamento da cultura tradicional. É
um processo em pleno andamento do qual a atual
administração não se afastará, mesmo que as resistências
imponham desgaste por algum tempo, como é o caso da
macroárea de conservação.

O anel dirigente de governo, em dois escalões o G 54 e
o G 260—, na sua heterogeneidade partidária, homoge-
niza-se na ação administrativa e na atenção, leitura e
estudo destas três referências. Trilhamos este caminho
imunes à febre do curto prazo e da próxima eleição.

* Prefeito do Rio.

O Lafex e a pesquisa no Brasil

Ciclos de permanência da UNE
MARIO BARATA *

Deve-se, 
ao relembrar a trajetória da UNE, apontar,

em seus ciclos, os pontos culminantes de uma
existência nacional de representação da juventude, atra-
vés da qual a vida se renova e o esforço de melhorar o
país se repete em degraus e conjunturas diferentes. Foi
inútil a tentativa realizada pela ditadura militar para
eliminar comopletamente a União Nacional dos Estu-
dantes. Os seres humanos podem ser assassinados ou
inutilizados, mas a adolescência é um fenômeno repetiti-
vo. A História também o é, de certa maneira (mesmo o
sendo em ciclos diversos), e jovens voltam para apontar
os problemas que haviam sido camuflados.

Não havia ainda UNE, mas já existiam estudantes
envolvidos na luta contra a invasão de Duclerc, em
1711, no Rio de Janeiro, ou com a Inconfidência,
Independência do país. Abolição dos escravos (esta
com atuação máxima das faculdades de Direito e da
Politécnica) e implantação da República.

A UNE nasceu em 1938, quando já havia uniões
congêneres na França e em outros países da Europa. E
o seu primeiro ciclo é, evidentemente, o que vai de 1938
a 1945, marcado pela luta antifascista e a vitória contra
Hitler. Entre seus fundadores havia cérebros altamente
dotados para a organização estrutural-política, como o
de Antônio Franca (seu primeiro secretário-geral) e
Wagner Cavalcanti, ambos da F.N. de Direito e que eu
conheci nesse mesmo ano na Casa do Estudante do
Brasil — então sede da própria UNE —, localizada no
Largo da Carioca, onde eu pertenci ao Teatro do
Estudante dirigido por Pascoal. Artur José Poerner
historia a época no seu bom livro O poder jovem.

Aproximava-se o ano crucial de 1942. Hélio de
Almeida, de presidente de grêmio da Escola Nacional
de Engenharia e do Diretório Central dos Estudantes
da UB, passara à presidência da UNE e nesse ano
enfrenta, com acerto e com alto poder carismático, o
poder do ministro Capanema e faz — em luta dos dois
poderes — fracassar a tentativa do segundo de implan-
tar o órgão estadonovista Juventude Brasileira (inspira-
do em exemplo salazarista e de órgãos de Mussolini).
Cria-se então o que José G. Talarico designa sintética-

mente de Comitê de Guerra da UNE (nesse mesmo
1942) e sobre o qual escreve, em texto recente a
respeito de Osvaldo Aranha e sua ação na época,
co-editado pela ABI (1994), um bom resumo. Ali ele
refere os nomes de estudantes que compunham esse"Comitê" destinado â luta contra Hitler, desde Hélio
de Almeida (depois presidente do Clube de Engenharia
e ministro da Viação) até o próprio Talarico, e a, entre
outros, Paulo Silveira, Euclides Aranha Neto, Mauro
Viegas, Ulysses Guimarães (em São Paulo) e dois
alunos da então Faculdade Nacional de Filosofia:
Maria Yedda Linhares e Mário Barata. A referida
faculdade, mais tarde, viria a lutar intensamente contra
a ditadura, de 1964 a 1969, com outra geração mais
numerosa de estudantes e professores.

A vitória contra Hitler marca, felizmente, o término
de ação da UNE nesse primeiro ciclo, com os seus
pontos máximos indo de 1942 a 1945. Neste último
ano já era presidente da entidade Paulo Silveira (irmão
do escritor Joel Silveira). A UNE pode ter sido parcial-
mente derrotada em 1964, mas já tinha obtido a única
vitória decisiva do século: a que esmagara Hitler e o
nazismo, em mutirão de aliados.

Em 1943, Guignard dera aulas de pintura na UNE e
Sansão Castelo Branco organizara ali cursos de bailei.
No começo dos anos 60 surge, na entidade, o Centro
Popular de Cultura, com Ferreira Gullar, Vianinha,
Chico Buarque, C. Vereza, Caca Diegues e A. Jabor.
Em 1964 a UNE, com independência, mas com firme-
za, atua no plano nacional, e um de seus diretores foi o
atual deputado José Serra, que participou como ora-
dor no discutido comício do dia 13.

Em 1968 a UNE fez um seu congresso clandestino
em Ibiúna (SP) com a conhecida liderança de Vladimir
Palmeira, que em 1966 fora presidente do Caco (Direi-
to da UFRJ). Em 1980 é demolido, por ordem do
governo, o prédio-sede da Praia do Flamengo, 172, do
qual resta o terreno, agora devolvido à UNE — devo-
luçào que confirma a vitalidade dos valores progressis-
tas da UNE e da juventude, neste difícil país.

* Professor de História da Arte da UFRJ

MÁRIO NOVELLO *

O 
Lafex vem sendo estruturado desde sua for-
mação, há alguns poucos anos, no interior do

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), ór-
gão do CNPq, subordinado ao Ministério de Ciên-
cia e Tecnologia, para empreender atividades de
pesquisa envolvendo a cooperação de cientistas que
trabalham nos extremos do conhecimento: no infi-
nitamente pequeno (a chamada física das partículas
elementares, que trata dos constituintes básicos de
toda matéria); bem como no infinitamente grande (a
Cosmologia, isto é, a ciência da totalidade do espa-.
ço, do tempo e da origem da matéria existente no
nosso Universo).

Nunca é demais enfatizar que a ciência é uma
atividade coletiva, por mais individualista e intimis-
ta que o trabalho científico possa parecer. Se o
Lafex pôde atingir uma qualidade internacional que
é agora prestigiada, isso se deveu não somente aos
nossos atuais pesquisadores, mas, e de um modo
bastante profundo, à tradição de excelência que nos
foi legada pelos pais-fundadores, dentre os quais
devemos citar os cientistas José Leite Lopes, Jayme
Tiomno, Mário Schoemberg, César Lattes, dentre
outros. Eles souberam com sua elevada competência
formar uma geração de jovens cientistas. E a produ-
ção de boa qualidade científica só pode ser consé-
guida com uma contínua formação de novos bons
pesquisadores.

Fomos alertados, pela profunda visão de grandes
sábios, ao longo da História, de que o saber científi-
co não deveria pertencer a nenhum indivíduo, a
nenhum grupo de pessoas, estejam elas organizadas
sob a forma de clubes, sociedades ou nações, mas,
sim, a toda humanidade.

Fomos igualmente esclarecidos de que a utiliza-
ção deste saber não deveria ter fronteiras e de que a
produção tecnológica que daí decorre não deveria
estar subordinada às leis de mercado.

Entretanto, no sistema capitalista totalitariamen-
te dominador do cenário mundial deste fim de
século, a posse do conhecimento científico, associa-
da à eficiência de sua transformação em tecnologia
de vanguarda, passa a ser um instrumento maior de
atualização da máquina do poder.

Nenhum povo hoje pode dar-se à insensatez de
recusar-se a competir seriamente neste novo palco
de batalha (isto é, o conhecimento científico-tecno-
lógico), sob pena de abdicar no futuro de sua
soberania e independência.

Este pensamento parece tornar possível com-
preender algumas das razões dos enormes investi-
mentos em ciência fundamental que neste século os
países autodenominados desenvolvidos vêm em-
preendendo.

Seus dirigentes compreenderam que a visão pe-
quena dos que perseguem lucros imediatos (e que
limitaria ao apoio e produção de tecnologias con lie-
cidas) deveria estar subordinada a uma visão maior
dos que pensam o sistema dominador em escala
global, levando ao reconhecimento, por parte destes
dirigentes, de que a ciência fundamental, por ser o
verdadeiro instrumento de geração de novas tecno-
logias, deveria, como estratégia, ser fortemente
apoiada.

Dentro deste quadro poderíamos até mesmo ou-
sar imaginar que, além das razões oficiais apresen-
tadas para suspender recentemente a construção de
um formidável laboratório nos EUA (o chamado
SSSC, Super Conducting Super Collider, um anel de
colisão que acelera partículas a energias 10 vezes
maiores do que as obtidas atualmente nos acelera-
dores existentes), uma outra poderia ser acrescenta-
da: o arrogante e sem limites poderio americano
atual no teatro das nações, depois da débâcle da
URSS, tornando os dirigentes daquela amiga nação
do Norte despreocupados com seu futuro.

Ao aplicarmos estas idéias a nosso país, somos
levados a uma constatação perigosa: a de que exis-
tem indícios de estarmos sendo conduzidos precisa-
mente a uma situação de dominação através desta
peculiar forma de novo colonialismo ou, melhor
dizendo, do velho colonialismo sob nova roupa-
gem.

E necessário alertar para uma possível e séria
distorção: estamos perigosamente próximos a acei-
tar uma sistemática induzindo a um programa de
extremada valorização de uma ciência utilitária,
portadora de uma ideologia que conduz à prática da
subordinação da pesquisa à busca de resultados
imediatos, em detrimento de projetos de pesquisa
fundamental.

Queiram os céus que este entusiasmo, no cenário
brasileiro, por esta visão restrita de aparente utilida-
de social por parte dos dirigentes governamentais
do sistema de ciência-tecnologia não seja nada mais
do que uma simples desinformação de minha parte e >
que a compreensão em escala nacional do papel da
pesquisa, fundamental no desenvolvimento de uma!
nação, tenha, ao contrário do que eu sou levado a
crer, penetrado fundo nas mentes dos variados seto-
res do sistema científico nacional.

Para entendermos o que está ocorrendo, talvez
fosse estimulante utilizar a divisão das ciências suge-
rida recentemente pelo grande cientista alemão Vic-
tor Weisskopf, antigo diretor do célebre Centro
Europeu de Pesquisas Nucleares (CERN), com sede
em Genebra. Ele propõe dividir a ciência em duas
partes: as ciências cósmicas e as ciências terrestres.
Não se trata de pretensão de produzir uma nova
hierarquização da ciência, nem tem esta (até um
certo ponto arbitrária) divisão a arrogância de dei-
xar de lado caracterizações complementares; mas
tão-somente, dentro de um novo espírito, procurar
enfatizar interesses específicos, incluindo como eixo
principal de caracterização seu motor principal apa-
rente, sua declarada motivação. Assim, as ciências
terrestres seriam "compostas de biologia, medicina,
física do estado sólido, a maior parte do setor
nuclear, comportamentos nào-lineares, caos etc,
todas elas conectadas com processos que ocorrem
na Terra e associadas a tecnologias conhecidas. As
ciências cósmicas tratariam das pesquisas funda-
mentais e seriam compostas pela astronomia, astro-
física, cosmologia, tísica das altas energias (partícu-
Ias elementares), uma boa parte da Física
Nuclear,..."

Dentro deste panorama, podemos caracterizar de
um modo muito simples como nos últimos anos se
vem possivelmente fabricando uma crise na ciência
brasileira pela ênfase na Física Terrestre em detri-
mento da Física Cósmica ou Fundamental.

Por outro lado, nào deixa de ser intrigante reco-
nhecer que, em todos os países em que a ciência está
bem desenvolvida, a função principal dos agentes
financeiros governamentais é a de apoiar aqueles
setores de pesquisa que, por seu estágio preliminar e
sua especificidade fundamental, nào permitem ao
setor tenico-industrial sua utilização na produção de
bens e serviços que poderiam gerar lucro.

E de se esperar, assim, que aquelas ciências cós-
micas tenham no Estado a função específica de
financiar suas pesquisas.

Uma tal orientação deixa de ser uma benesse do
Estado. Deve ser entendida como sua obrigação e
como parte da estratégia mantenedora da nação.

E de lamentar que. malgrado diversas tímidas
tentativas passadas, não tenha sido possível até hoje
construir no Brasil alguma forma de um instituto
nacional com competência e função para, por exem-
pio, servir de parceiro dos grandes laboratórios
internacionais para questões de ciência fundarheh-
tal, tais como o CERN europeu, o FermiLab ameri-
cano, o Laboratório em Dubna, na antiga União
Soviética.

Em nosso país, os laboratórios do CNPq do
Ministério de Ciência e Tecnologia foram, a maior
parte deles, criados sem um planejamento racional e
sobrevivem, alguns, até mesmo sem um plano dire-
tor que deveria exibir, de um modo explicito, claro e
sem subterfúgios, as suas principais linhas e ações de
pesquisa fundamental.

Nào seria talvez o momento de aproveitar a
reestruturação do sistema de ciência-tecnologia para
rever estes laboratórios e utilizar a caracterização de
Weisskopf ou outra equivalente para reestruturar
los?
' Cosmólogo do Lafex (Laboratório de Cosmologia e Fisica Experimen-

tal de Altas Energias)

De volta à Guerra Fria
NEWTON CARLOS *

Volta 
à cena um dos mais nebulosos instrumentos

da Guerra Fria em nosso continente, a School of
the Américas, também conhecida como "escola dos
ditadores". Fechada em 1984, por exigência do gover-
no panamenho, quando funcionava num dos quartéis
do Comando Sul dos Estados Unidos, na zona do
Canal do Panamá, ela foi reaberta em Fort Benning,
na Geórgia, e continua dando cursos para militares
latino-americanos. Não se sabe exatamente em que
época essas aulas começaram e quanto já somam os
diplomas dados, de doutores fardados em contra-in-
surgência, a antiguerrilha.

A Counterpuncli, publicação do Institute for Policy
Studies, de Washington, fala 
de 56 mil desde 1946. Informa- .
ções anteriores davam conta f\~ m{i{faríkt,
de 80 mil de 22 países da Amé- w m»"are!>
rica Latina, a partir de 1963. da América
Entre os agraciados figuram os Latina ainda
generais Pinochet, Banzer v .
Galtieri, ex-ditadores do Chile, estudam
Bolívia e Argentina. Também técnicas de
o general panamenho Noriega, combate àhoje preso nos Estados Uni- «ti.
dos, cujas tropas invadiram o guerrilha.
Panamá para agarrá-lo, julga- ¦ ¦
lo e condená-lo como traíican-
te de drogas. Mais recentemente entraram na relação
oficiais de El Salvador acusados pela ONU de mata-
dores de seis padres jesuítas em 1989 e "numerosos"
oficiais da Colômbia, Honduras e Peru violadores de
direitos humanos.

O fechamento, determinado pelo Panamá com base
nos acordos de devolução da zona do canal, foi
anunciado quando era preparado no Pentágono mais
um programa de treinamento, com gastos de USS 6
milhões. Estavam matriculados 2.618 novos alunos em
cursos de defesa "interna", controle de populações
civis, montagem de rede de informantes e contrapro-
paganda, entre outros, a conhecida parafernália da

contra-insurgência. "Os Estados Unidos usam instala-
ções militares no Panamá com finalidade que nada
têm a ver com a defesa do canal", disse o embaixador
panamenho na ONU, justificando a medida.

A School of the Américas, escreveu na época o
Wall Street Journal, é parte pequena, mas "essencial",
do Comando Sul, "obscuro enclave externo transfor-
mado na linha de frente da guerra do governo Reagan
contra as guerrilhas centro-americanas". Os últimos
147 graduados na zona do canal eram todos oficiais de
El Salvador, onde a guerra civil rolava violenta e
repleta de crueldades. Receberam seus diplomas em
presença do vice-ministro salvadorenho da Segurança
Pública, um coronel. O país da América Central com
maior presença foi a Nicarágua dos tempos da ditadu-
ra de Anastasio Somoza. Um terço do total.

Agora se sabe que, em seu novo lar, na Geórgia,
território dos Estados Unidos, a School of the Ameri-
cas adotou, como obrigatório, treinamento envolven-
do direitos humanos. Mas, de forma no mínimo
curiosa, revela a Counterpunch. Como parte de practi-
cal training questions, os alunos são colocados diante
de múltiplas escolhas em situações de guerrilhas, ainda"codificadas" como o tipo de conflito mais provável
na América Latina. Se o chefe de seu pelotão mandar
cortar as orelhas de soldados inimigos mortos, como
prova do número de baixas, o que deve ser feito?

As alternativas oferecidas pela School of the Ameri-
cas são obedecer a ordem, mas comunicando aos
superiores, simplesmente desobedecer ou mandar que
outros, de patentes mais baixas, obedeçam. E, assim
por diante, se devem ou não ser destruídos hospitais
usados pelo inimigo como abrigo, fuzilados ou não
moradores de cidades que à noite se tornam guerrilhei-
ros ou o que fazer com inimigos capturados portadores
de informações valiosas. Valem mais como sintomas de
predisposições, tendo em vista antecedentes conheci-
dos, os tipos de questões colocadas do que as respostas
— esta é a conclusão de ativistas americanos de direitos
humanos, como o Institute for Policy Studies.

* Jornalista, da equipe de articulistas do JB
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Mandela já é o presidente da África do Sul
Líder negro é eleito na sessão de abertura do primeiro Congresso multirracial e promete devolver a autcn

Cidade do Cabo, África do Sul — AP
CIDADE DO CABO. ÁFRICA DO

SUL — Na mesma cidade onde a
dominação branca começou três sé-
culos atrás, Nelson Mandela foi
eleito o primeiro presidente negro
da África do Sul pelo parlamento
multirracial que fez ontem sua ses-
são de abertura. Emocionado, de
rosa branca na lapela, Mandela foi
aplaudido de pé pelos 400 depu-
lados eleitos nas primeiras eleições
multirraciais da história do país.
Noventa minutos mais tarde, foi
para a rua e fez um discurso de
conciliação para uma multidão que
o esperava gritando "hoje estamos
livres".

O líder negro, que passou 27
anos preso por lutar contra o regi-
me do apqrtheid, tornou-se presi-
dente às 121i 14 (locais) quando mi-
lhares de pessoas já tomavam as
ruas da cidade onde os primeiros
colonizadores europeus chegaram,
em 1652. Mandela entrou ovacio-
nado há sede do Legislativo e cami-
nhoti até a mesa até ontem reserva-
da a Frederik de Klerk, último
presidente branco do país. No ca-
miriho, num gesto conciliador,
apertou mãos e abraçou nào só
aliados mas também inimigos, co-
mo o líder zulu do Partido Liberda-
de Inkatha, Mangosuthu Buthelezi,
e o ex-chefe das forças de defesa, o
radical branco Constand Viljoen.

Após ser declarado presidente
pelo juiz Michael Corbet, Mandela
seguiu para a sede da prefeitura
onde era esperado por uma multi-
dão. De braços erguidos e o V da
vitória. Mandela apareceu na saca-
da ao lado do arcebispo negro e
prêmio Nobel da Paz Desmond Tu-
tu. "A tarefa que nos espera nào

será fácil", começou Mandela."Mas vccês nos deram um manda-
to para para mudar a África do Sul
de um país em que a maioria vivia
sem esperança para outro, onde ela
possa viver e trabalhar com digni-
dade, com senso de auto-estima e
confiança no futuro."

Em seguida, olhando para a baía
onde fica a ilha de Robben — sua
prisão por 18 anos —, o novo presi-
dente sul-africano afirmou: "Os no-
mes daqueles encarcerados na ilha
de Robben são uma lista de pessoas
que lutaram na resistência pela de-
mocracia. Se este é realmente o Ca-
bo da Boa Esperança, esta esperan-
ça é atribuída ao espírito desta
legião de lutadores e de outros do
mesmo calibre." A seu lado, emo-
cionado, Desmond Tutu repetia:
"Este é um dia que Deus criou. É o
dia pelo qual esperamos por 300
anos; é o dia de nossa libertação."

Dirigindo-se à multidão predo-
minantemente negra, Mandela dis-
se que o povo que o elegeu "quer
mudança, e vai ter". Com o ex-pre-
sidente De Klerk parado impassível
a seu lado, acrescentou que o Con-
gresso Nacional Africano (CNA)
estará comprometido com o gover-
no de união nacional que ele lidere-
rá até 1999. Mas frisou que está"determinado a realizar as mudan-
ças que seu mandato requer". A
mesma sessão parlamentar que ele-
geu Mandela deu posse a seus dois
vice-presidentes — Thabo Mbeki,
considerado seu herdeiro político
no CNA; e De Klerk, cujo Partido
Nacional, como segundo mais vo-
tado, tem direito a indicar um vice
ao governo de união nacional.
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estima da populaçãoa
Amorim estreita
relacionamento

Usando traje típico, cantor xhosa, a tribo de Mandela, faz uma homenagem ao presidente no Congresso

País prepara a festa histórica da posse
¦ Cerimônia terá
a presença de 40
chefes de Estado
NORMA COU RI

PRETÓRIA 
— Ninguém terá

hoje mais atenção do que
Nelson Mandela. Diante das cã-
meras que projetarão para um bi-
lhão de pessoas no mundo a ceri-
môniá de posse do líder negro de
75 anos e 27 de prisão, Mandela
nào será apenas presidente da
África do Sul mas rei de todos os
negros do globo. É mais que um
momento histórico. A imprensa
fala em nascimento de uma na-
çào. Os historiadores, no fato
mais importante depois da queda
do muro de Berlim neste final de
século. Ao som de Miriam Make-
ba num show 3.500 artistas, uma
nova África isacode o mundo hoje
colocando no poder o primeiro
negro da sua história e devolven-
do a dignidade a 40 milhões de
sul-africanos marcados por quase
meio século de ápartheid.
Pretória entulhou as ruas de ban-
deiras de todos os países do mun-

do para aguardar os Vips, 40 che-
fes de estado, 120 delegações
estrangeiras. Príncipe Charles e a
primeira-dama dos Estados Uni-
dos, Hillary Clinton, estão entre
eles. As 48 horas que antecederam
este momento foram tensas e to-
madas principalmente pelo temor,
entre africanos brancos e negros,
a favor e contra a vitória do CNA
nas urnas, de que Mandela seja
assassinado. "Pior sem ele", di-
zem os brancos de origem inglesa,
francesa e holandesa. "Ainda bem
que eles não tiveram 2/3 dos votos
para mudar a Constituição, mas
ainda assim os outros partidos
juntos somam pouco mais de 1/3;
estamos nas mãos dos negros",
sofre o motorista Brian Mackin-
tosh. "Já estamos em guerra civil,
é uma questão de tempo", preço-
niza o escritor e ferrenho ativista
anti-apartheid Breyten Breyten-
bach. "Confiamos no Mandela,
mas a CNA nao é Mandela."

A nação está dividida entre
cerca de 30 milhões de negros e a
maioria dos cinco e meio milhões
de brancos atônitos com a perda

Cidade do Cabo, África do Sul — AP
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de status. Há dois dias Mandela
não faz outra coisa senão conci-
liar. Tomou seu carcareiro James
Gregory um VIP na festa de hoje.
Domingo, dia das mães, Mandela
reuniu 5.000 pessoas num stádio
perto de Johannesburgo para um
ato ecumênico de Ação de Gra-
ças, onde judeus, muçulmanos,
católicos e hindus pregaram a li-
berdade e a paz. 

"Não há ganha-
dores nem perdedores, tudo per-
tence ao Senhor", disse.
Verdadeiros manifestos contra a

esso

discriminação e opressão que du-
rante séculos sufocou os negros
da África do Sul terminaram em
spirituals, hinos de união. "Trata-
se de um ato de reconciliação",
pregava o reverendo e prêmio
Nobel da Paz, Desmond Tutu."Temos de aprender a perdoar".
No final, Mandela acalmava,"ninguém foi mais vítima do que
eu, mas nào estamos aqui para
chorar nossas misérias". Estamos
prontos para começar nossa tare-
fa".

Para o JORNAL DO BRASIL,
o Secretário Geral da ONU Bit-
tros-Butros Gali falou na sua
confiança "neste país que deu cer-
to quando tantos outros — Ango-
Ia, Iugoslávia" — não dão, e não
é todo dia que se comemoram
vitórias". A prêmio Nobel de Li-
teratura Nadine Gordimer, que
hoje fala na cerimônia de posse de
Mandela, disse também ao JB,"sonhei e lutei por isso minha
vida inteira. Por que o mundo nos
cobra tanto, por que não nos dão
uma chance, por que todos têm de
falar em fracassos, medos, proble-
mas futuros? Todos exigem muito
de nós, nos dêem tempo, estamos
só começando". Nadine mencio-
nou ainda a eleição de Mandela
sem Winnie, a ex-mulher, radical
na militância dos negros, que foi
afastada da festa e não foi nem
convidada para o almoço do ex-
marido para 1200 convidados ho-
je. "Mandela é um predestinado,
passou 27 anos sozinho na prisão,
agora assume a presidência hoje
também sozinho, como uma mis-
são".

Moscou — Reuter

SOMMA
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CIA. DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS — COPASA MG
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA NACIONAL SEGE.168/94-N-0
1. O Estado de Minas Gerais assinou com o Banco Internacional para

Reconstrução e Desenvolvimento — BIRD, o Contrato de Empréstimo n°
3639-BR, para financiamento do Programa de Saneamento Ambiental,
Organização e Modernização dos Municípios do Estado de Minas Gerais,
devendo parte dos recursos ser utilizada para a realização dos pagamen-
tos de execução com fornecimento total de materiais das obras do
Programa de Desenvolvimento Operacional, constando basicamente de
substituição de redes de distribuição, substituição de ramais prediais de
água e construção de caixas de proteção de macromedidores e estações
pitométricas na cidade de Varginha no Estado de Minas Gerais.

2. A presente licitação está aberta a todos os proponentes oriundos de países
membros do BIRD, Taiwan e China.

3. Os documentos de licitação (edital e seus anexos) podem ser adquiridos
na Rua Sergipe, 580, 3o andar, sala da Secretaria Geral Adjunta — SGA,
Belo Horizonte-MG. pelo valor não reembolsável de CRS 20.000,00 (vinte
mil cruzeiros reais), a partir do dia 11 de maio de 1994, no horário de 10:00
às 12:00 e de 15:00 às 17:00 horas, até o dia 10 de junho de 1994.

4. A Sessão Pública de Abertura dos Documentos de Habilitação será
realizada, na presença dos proponentes que desejarem comparecer, às
14:30 horas do dia 15 de junho de 1994, na sala de licitação da COPASA
MG, na Rua Sergipe, 580 3o andar, Belo Horizonte/MG.

5. Os proponentes qualificados que estejam interessados poderão obter
informações adicionais relativas ao presente Edital de Licitação na Rua
Sergipe, 580 4" andar, telefones (031) 349-1619 e 349-1721, das 08:00
às 12:00 e de 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira ou através do
fax (031) 226-7323.

A DIRETORIA

COPASA MG
OBRAS PÚBLICAS

GOVERNO DE ? MINAS GERAIS
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? Veteranos da Segunda
Guerra Mundial dançam na rua,
em Moscou, durante as come-
morações do 49° aniversário da
vitória do exército soviético so-
bre a Alemanha nazista. Falan-
do para uma multidão de milha-

res de pessoas, o presidente
Boris Yeltsin aproveitou a oca-
sião para advertir o mundo que
respeite a Rússia, responsável,
segundo ele, pelo 

"dia mais ale-

gre do século 20". O vice-presi-

dente russo, Alexander Rutskoi,
celebrou a data prevendo que an-
tes do 50° aniversário da derrota
nazista o "regime 

policial e anti-

popular" de Yeltsin, seu grande
desafeto político, terá terminado.
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Celso Amorim é o primeiro'',1
chanceler brasileiro a visitar ofifto
cialmente a África do Sul. Elem
chegou domingo a Pretória conv')
o objetivo explícito de transforeb
mar as relações Brasil-África bsy
fortalecer os laços do MercosuM'1
formando um novo mercado do;.
Atlântico Sul e refazendo o camios
nho para as índias, aproveitando)/
os corredores sul-africanos, via
Moçambique, que desembocain>!
no Índico. ;.(|

"É hora de mudar o xadrez dasH
relações internacionais", disse orioo
tem o chanceler. "Este momento é-;
muito importante para a África e n
para o mundo no ano 2000." mo

Amorim sabe que a democrata'
zação da África do Sul, se der'
certo, é decisiva para a paz em
pelo menos dois países africanos-
de língua portuguesa, Angola eb
Moçambique. "Toda atenção paí»b
ra a África neste momento é pou-1
ca", diz Amorim. "[O éx-presi«n
dente Fernando] Collor queria,
virar tudo para o Primeiro Muiirn,
do mas não precisou muito para p,,:
Brasil retomar o seu rumo."

Amorim acredita que, em poii:y
cos anos, a balança comercial,,,
brasileira com a África do Sul,,
possa triplicar os USS 300 mi--,
lhoes registrados ano passado. "A1'
África do Sul tem o primeiro lu-
gar em reservas de ouro e platina
do mundo, e está para a África_
como o Brasil para a América de
Sul."

Além disso, há outros interes^
ses da diplomacia brasileira nal
África do Sul. Trata-se da conser-^
vadora comunidade lusitana, em
torno de 750 mil pessoas, a maio-
ria a ponto de arrumar as trouxas
e fugir, com medo de retalições,(i_
ataques e perda de estabilidade
econômica. .

O Portugal europeizado já avi-^
sou que não tem lugar para seu^r;
cidadãos e o governo aconselhou^,
os a ficar onde estavam. Alguns^,,
como o mecânico Adélio Santos, 57^
anos e uma fuga desastrosa de Mo-;.
çambique durante a independência,.^
em 1975, só estão procurando um •
destino para onde partir.

Para esses, o presidente Itamar
Franco enviou uma mensagem;!:-
numa conversa telefônica com o
embaixador José Aparecido du-
rante as pouco mais de 24 horas-'
que Celso Amorim passou em
Lisboa, antes de embarcar para a
África: "Os portugueses da Ãfricag
do Sul podem vir para o Brasil";"
avisou o presidente. "Tivemos e
teremos sempre as portas abertas"*
para nossos irmãos lusitanos."

Amorim reforça: "Crescemos

com a entrada de Portugal na
União Européia, mas Portugal
também alarga horizontes e eco-
nomia quando se une ao Brasil e
África. Essa é a força da Comtini-
dade de Povos de Língua Portu-
guesa"(N.C.)

.''!)j

Debate opõe
candidatos Z
no México *

CIDADE DO MÉXICO — Pela ,.
primeira vez na história mexicajn
na, os três principais candidatos
às eleições presidenciais de agosto
vão debater seus programas pela
televisão. O debate será nesta
quinta-feira e vai opor Ernesto;?
Zedillo, do governista Partida. \
Revolucionário Institucional'''
(PRI) a Cuauhtémoc Cárdenas,

f'ffdo Partido da Revolução Demo-,,
crática (PRD), de centro-esquer^
da, e Diego Fernández, do Partir £
do de Ação Nacional (PAN). ;.f>

Não faltarão temas ao debate''
Nos últimos meses, o México for '
abalado pelo surgimento da guerrí-k'
lha do Exército Zapatista de LibeD--.
tação Nacional, no estado de Chia-^
pas; pelo assassinato do candidato
governista Luis Donaldo Colossio er'
por sucessivos seqüestras de empre^''
sários e assassinatos com motiva-"'
ção política. Segundo uma pesquisa^'
recente, os assuntos que mais im-.n
portam aos mexicanos são a educar,-^
ção, economia, segurança pública,j>
campo e política social
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Romário promete o tetra em agradecimento
¦ Jogador chega preocupado com a família e diz que ninguém está a salvo de seqüestros, mesmo os que têm o respeito do povo

 churrascarias, mas seus melhores amigos Fotps.de Michel Filho
GILMAR FERREIRA

0 avião da Varig que aterrissou às 5h40
€e ontem no Aeroporto Internacional,
procedente de Barcelona, Espanha, trouxe
um Romário diferente. 0 garoto rebelde,

•esnobe e destemido deu vez a um homem
educado, humilde e preocupado com o

i futuro. Aos 28 anos, casado e pai de dois
: filhos, Romário crê que o seqüestro do pai,' Edevair de Souza Faria; apodreceu a ar-', madura que protegia ídolos e astros brasi-
rleiros.
I 

"Depois dessa, não há mais quem não
^corra o perigo de sofrer um seqüestro. O
: exemplo do meu pai é um alerta de que não
•há mais respeito aos ídolos", disse, buscan-~áo no fundo d'alma uma palavra de agra-
«decimento aos que o ajudaram na liberta-
¦ção do pai. "Quero retribuir o carinho de"todos com a conquista do mundial. Nem
!que seja preciso deixar minha vida em
¦campo".* Decepção — Romário tem vários
Imotivos para justificar o pensamento
.amargurado. O garoto nascido na favela
"do Jacarezinho, filho de pais humildes e
[simplórios, se fez ídolo e ascendeu à me-
;lhor condição de vida sem jamais abando-
;nar hábitos e costumes de um peladeiro
jsuburbano. Realizado, mora num aparta-
;mento confortável na Barra da Tijuca, tem
carros importados, almoça e janta em
r

ainda moram no subúrbio.
Lá, ele faz questão de perambular roti-

neiramente, deixando-se ser tocado por
quem só convive com ídolos pela televisão.
Por isso, Romário achava-se o último da
lista de personalidades seqüestráveis.
"Nunca me preocupei em esconder a vida
privada. Talvez tudo o que se fala a respei-
to de meus contratos tenha provocado o
seqüestro".

Medidas — Embora ele, o filho mais
velho, seja o patrono financeiro da família
Faria, quem dá as ordens na casa continua
sendo Seu Edevair, que é contra a compa-
nhia de seguranças. Assim sendo, esta
questão será avaliada após o impacto do
seqüestro, mas deverá ser reforçada, com
adoção, pelo menos, de novos comporta-
mentos.

Romário não teme por si, mas pela
mulher, filhos, pais e irmãos. Seu Edevair,
por exemplo, não deverá aparecer no bar
de sua propriedade, na Vila da Penha, por
um bom tempo, assim como sua mãe terá
de andar bem protegida nas visitas às ami-
gas na Favela do Jacarezinho. "Não havia
a menor preocupação nesse sentido, mas
agora teremos que tomar algumas provi-
dências", justifica o jogador.
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Na carta, o jogador pede a Deus a oportunidade de ver o povo vivendo dias mais felizes

Jogador relaxa e vai à praia
"Chega, agora vamos tomar café. Estou

,é achando que o senhor está com saudade
dessa mulher aí", brincou Romário ontem,
^tentando acabar com a tristeza de Seu
.Edevair, que olhava a foto do jornal com'as duas mulheres e o menor que tomavam
lóonfa de seu cativeiro, em Nova Iguaçu.
•Enquanto esboçava do próprio punho uma'carta de agradecimento aos que o ajuda-
Iram, Romário revelou ter comentado com
¦sua mulher, Mônica, que se o seqüestro do'pai demorasse mais de duas semanas, não
¦teria condições de disputar a Copa do
'Mundo.

"Se entrar em campo para jogar no
¦sábado já foi difícil, como iria disputar a
Copa?", indagou. Só jogou na Espanha,
¦segundo ele, porque sentiu-se amparado
¦por todos os lados. "Até o Lula (candidato:do PT à Presidência da República) me
:enviou um telegrama", lembrou.
¦ Necessidade — Uma questão delica-
;da veio à tona: teriam Romário e seu
•irmão agido certo, ao recorrer à ajuda de
traficantes de tóxicos? Romário reage com
simplicidade. "Não dispensei a ajuda de
¦ninguém. Meu negócio era ver meu pai
libertado. Tinha confiança de que o Hélio
.Vigio (chefe da DAS) resolveria o proble-

ma. Por isso até decidi não viajar para o
Brasil antes".

Nos dias em que permaneceu em Barce-
lona, acompanhando tudo à distância, Ro-
mário pensou: 

"E se eu tiver de pagar o
resgate?". Para início de conversa, chegou
à conclusão de que USS 7 milhões era um
preço muito alto. Não que o pai não vales-
se, segundo explicou, mas "porque o valor
era absurdo". "Sinceramente, eu não te-
nho USS 7 milhões", frisou.

Eram 9h20 quando a vida do segundo
melhor jogador do mundo, segundo recen-
te eleição da Fifa, voltou ao normal. "Va-
mos à praia, vamos à praia", levantou-se,
tentando entusiasmar o pai. "Não, vou
ficar aqui. Tenho de descansar, cuidar dos
passarinhos", explicou Seu Edevair.

Na praia, Romário jogou futevôlei com
Edmundo, brincou com os amigos e saiu
por volta das 13h para buscar a família
para um almoço numa churrascaria. Vol-
tou para casa às 16h30, dormiu três horas
em sua casa e foi para a casa dos pais
assistir à missa encomendada pela sogra,'
Lola Carvalho.

Hoje à noite, o atacante retorna para
Barcelona.

Laudo do caso Tivoli chega à Justiça
O delegado Ivo Raposo, da 14a DP•{Leblon), encaminhou ontem à Justiça o

[laudo pericial que comprova a tentativa de
•violação sexual à menina S., de 11 anos —
acorrido, há dois meses, no interior do
Tivoli Parque, na Lagoa Rodrigo de Frei-
ias. Ela atualmente só consegue dormir ao
iado da mãe. Tem pesadelos, toma o cal-
ttiante Lexotan e vai ao psicólogo três
vezes por semana. Segundo Raposo, o par-
tjue, do espanhol Orlando Orfei. não pode
ser responsabilizada criminalmente pelo

caso. Somente os agressores de S. — dos
quais não há pistas — poderiam ser indi-
ciados no inquérito. Raposo considera
uma tarefa "quase impossível" localizar os
criminosos. A família pretende entrar com
ação cível contra a empresa — para cobrar
indenização por danos morais. A Procura-
doria Geral do Município entrou ontem
com recurso para pedir a cassação da limi-
nar que proíbe a remoção do Tivoli da
Lagoa.

Três mortes em ônibus Caixa é assaltada
¦
; Três pessoas morreram e uma ficou feri-
da em dois tumultos em ônibus, na madru-
gada de ontem. Confundidos com assai-
tàntes, dois homens foram assassinados
por volta de lh, ao pular a roleta de um
ônibus da linha 484 (Olaria-Copacabana).
da viação Auto Diesel, em Bonsucesso.
Depois, na Avenida Brasil, um passageiro
armado reagiu a assalto num ônibus da
Dnha Central-Jardim Real. da viação Mas-
ter. O assaltante foi morto e a mulher que
o acompanhava ficou ferida.

Dez homens armados roubaram ontem
CRS 150 milhões da Central de Atendi-
mento ao Trabalhador da Caixa Econômi-
ca de Nova Iguaçu. O assalto ocorreu por
volta das 9h30, horário em que o posto é
abastecido com malotes de carros-fortes.
Ontem, no entanto, a gerência havia dis-
pensado a entrega, pois o dinheiro que
havia no cofre era suficiente para o expe-
diente do dia. Os assaltantes — que utiliza-
vam três carros — roubaram ainda um Gol
que efrava estacionado na calçada.

Junto a Seu Fdevair, amdaêínoM^ à mãe, cie que tudo está heifi

'Seu' Edevair lembra os seis dias de cativeiro
Depois de passar a noite comemo-

rando com a família o final de 136
horas e meia de sofrimento, seu Ede-
vair resumiu para o filho, em 20 minu-
tos, os seis dias de cativeiro. O relato
incomodava Romário, que contraía o
rosto.

Segunda, o seqüestro — "Eu
havia fechado o bar e estava feliz por-
que tinha comprado o melro (pássaro
de belo canto) de um balconista. Eram
22h20. Caminhei para um ponto de
ônibus onde sempre tomo táxi e vi um
carro azul, de quatro portas. De re-
pente, ouvi: Seu Edevair! Eu disse:
Ôba? Era um rapaz moreno, magro,
de estatura mediana. Ele disse: Tudo
bem? Quando eu ia responder, ele saiu
do carro e me rendeu. Fomos no ban-
co de trás, com outros dois na frente.
Tiraram meu relógio, documentos,
chaves e CRS 310 mil. Eu disse: deixa
um trocadinho para a passagem. Ele
respondeu: pode ficar tranqüilo que
deixaremos o se-
nhor num lugar
muito seguro. Em
Colégio já havia
dois carros parados
num campo, cada
um com três pes-
soas. Aí me enca-
puzaram, me alge-
maram e me colo-
caram num outro
carro. Rodamos
muito até aquela
casa. Me deram um
remédio com cerve-
ja".

Terça, um dia
curto — "Acordei
tarde e com diarréia.
Estava num quarto
pequeno, com ba-
nheiro, sem chuvei-
ro. Na casa, havia
duas mulheres e um
garoto. Me deram
comida mas eu não
tinha fome. Um ho-
mem encapuzado
entrou no quarto e
me pediu telefones.
Dei de três pes-
soas".
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'Seu'

Quarta, primeiro contato —
"Pela primeira vez, vi a mulher mais
nova, com rosto encoberto e dois revól-
veres na cintura. Não falou muito. Já
haviam pedido o resgate. Perguntaram
se o Romário gostava mesmo de mim".

Quinta, promessas — "Senti que
não eram profissionais. Estavam nervo-
sos. De manhã, um cara disseque eu
iria embora no dia seguinte. À tarde,
outro disse que eu só seria libertado na
outra semana porque os telefones esta-
vam grampeados".

Sexta, os problemas — "Já ti-
nha alguma intimidade com as mulhe-
res. A mais velha disse que tinha cinco
filhos e o mais novo, de 10 anos, sonha-
va em ser jogador de futebol. Prometi
que quando me soltassem levaria o filho
dela para treinar. À noite, eles escuta-
ram na TV que a polícia tinha mil ho-
mens à minha procura".

Sábado, a TV — "A mulher mais
velha fazia comida e mandava o garoto

comprar cigarro e
cerveja. À tarde, co-
locaram uma TV pa-
ra que eu assistisse à
partida do Barcelona.
Fiquei feliz de saber
que o Romário que-
ria fazer um gol para
mim. À noite, eles sa-
biam que o Romário
iria fazer um apelo e
colocaram a TV no
quarto. Eu chorei".

Domingo, a li-
bertação — "A
mulher dizia: meu
chefe é profissional e
nem drogas usa. De-
pois do almoço, es-
távamos vendo TV
quando o garoto deu
um pulo e gritou: a
polícia tá aí! Nào
deu tempo de nada.
Os caras, cheios de
metralhadoras, inva-
diram o quarto e eu
levantei os braços e
gritei: peraí, 

'perai

que eu sou o Ede-
vair, o pai do Romã-
rio".Edevair comemorou com amigos

DAS prende
um suspeito l

Policiais da Divisão Anti-Seqiiestro
(DAS) prenderam ontem um homem que1
está envolvido no seqüestro do pai de RiV
mário, Edevair de Souza Faria. Segundo d
delegado Raul de Castro, que chefia as1
investigações, este homem participou do
crime ou sabe como ele foi planejado. 

"De-

qualquer forma, é uma testemunha que
ajudará a elucidar os fatos. Quando pres-'
tou depoimento, o Seu Edevair ainda esta-
va dopado", disse o delegado.

Embora a DAS garanta que Edevair foi
rendido por três homens num carro azul.-
simulando um assalto, um amigo da víti-
ma, o soldado PM reformado Djacir Gon-
çalves de Sousa, o Cigano, assegurou que
os seqüestradores chamaram o pai de Ro-
mário pelo nome. "O Edevair me disse que
estava no ponto de ônibus, quando o carro
dos seqüestradores parou e um deles gri-;
tou: Seu Edevair. Ele se aproximou e o
mandaram entrar no carro", contou Ciga-
no, o que reforça a idéia de que Edevair
conhece os seqüestradores. Segundo Ciga-
no, três horas antes, um Gol azul com
placa OI ficou circulando próximo ao bar
de Edevair, na Estrada do Quitungo. O bar;
permaneceu fechado ontem. -,

O delegado Castro informou que así
duas mulheres presas no cativeiro no Con-;
junto Boa Esperança, bairro de São Car?;
los, em Nova Iguaçu — Lina Célia de,
Oliveira, de 24 anos, e Marlúcia Gomes, 35.
—, negaram ontem a versão de que teriairij
sido forçadas a participar do seqüestrei:"Elas confessaram que foram convidadas a
entrar na empreitada pelos traficantes
Màrquinlto da Muleta, da Favela da Baivi
reirinha; Nelson, do Jacaré e Cabeça, do
Morro da Providência. _,

f~l A família de Ramiro Ferreira Alves, 49,
anos, vítima do seqüestro mais longo em<
andamento no Rio, está com novas esperan-
ças após a libertação do empresário Fausto'.
da Silveira Montenegro, que ficou 191 dias1
com os seqüestradores. Ramiro, dono dos1
supermercados Barra, foi levado no dia 22
de novembro por dez homens em Jacarepa-.
guá, e é mantido em cativeiro mesmo com à>
pagamento do resgate, no dia 23 de janeiro.'!
Ontem, um dos irmãos de Ramiro, Sérgio
Ferreira Alves, 30 anos, fez um apelo para
que seja solto: "Queríamos ser informados]
sobre ele. Se estiver morto, que pelo menos |
nos informem onde está seu corpo."

Justiça combate escravidão no Rio
O Ministério Público do Trabalho obte-

ve, nos últimos 15 dias, duas vitórias nas
ações civis públicas que denunciam e com-
provam a existência de trabalho escravo no
interior do estado. A primeira aconteceu
em 27 de abril, quando a Justiça do Traba-
lho concedeu liminar para colocar em in-
disponibilidade os bens da Usina Victor
Sense, em Conceição de Macabu. A segun-
da conquista ocorreu no dia 4, quando este
mesmo tipo de liminar foi expedida contra
os proprietário da Granja Rocha Klotz,
em Resende.

Segundo o chefe do Ministério Público
do Trabalho da Primeira Região, procura-
dor Carlos Eduardo Barroso, a indisponi-
bilidade dos bens impede que os proprietá->
rios se desfaçam deles antes da decisão
final do juiz. "Ficamos receosos de que,
quando sair a decisão final, os empresários
não tenham dinheiro para ressarcir os em-
pregados", explicou.

Inquéritos — Desde o ano passado o-
Ministério Público do Trabalho desenvol-
ve uma verdadeira cruzada contra o traba-
lho escravo — através He infhrm;iròp<; Hn

Comissão Pastoral da Terra e do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais —, principal-
mente nas áreas rurais. Baseado em denú-
nicas da imprensa, houve um mapeamento
das regiões mais críticas e vários inquéritos
foram instaurados.

Segundo o procurador, a Usina Victor
Sence e a Granja Rocha Klotz foram os
dois locais onde houve maior comprova-
çào de irregularidades. "Isto não quer di-
zer que não exista exploração de mão-de-
obra em outros lugares", ressaltou. O in-
quérito apurou que cerca de 60
empregados da granja — cujo proprietário
é Orlandino Klotz, também é dono da
Granja da Barra, da Fazenda Esperança e
da Fazenda da Ponte — eram mantidos em
condições semelhantes à escravidão: jorna-
da de trabalho de 10 a 15 horas por dia,
sem folgas semanais ou férias, carteira assi-
nada ou salário, FGTS, gratificação nata-
lina, além da utilização de menores. A
maioria dos empregados recebia desde 92 o
pagamento através de cesta básica.

Testemunhas —"De acordo com a
„-.,.,.,—i^,.., riióri-i RpoinM Ferreira de

Melo, responsável pelo caso, no dia 26 será
realizada uma audiência onde serão ouvi-
das as testemunhas. Carlos Eduardo Bar-
roso afirmou que o objetivo das ações civis
não é apenas obter o reembolso dos traba-
lhadores, mas também a defesa da relação J
empregador-empregado. ?

Na Usina Victor Sence, a situação nào él
diferente. Em diligências lá realizadas foij
constatada a exploração de cerca de 80;
famílias. Mas o caso tem outro agravante: |
a economia do município gira em torno:
desta atividade. \

Convocados para depor, o acionista |
Renato Moreira Ramos e sua filha Elisa I
Maria Sence Ramos Barcelos, assessora!
administrativa, alegaram "profunda crise;
financeira oriunda de disputas e desenten-5
dimentos entre a diretoria, os acionistas e;
os herdeiros". Eles disseram ainda que aj
usina tem apenas 20 funcionários fixosJ
"Durante a safra da cana-de-açúcar porémj
este número é multiplicado'", contou o
procurador.

I
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Indexação diária não impediu juros
:¦ Temendo a tablita, com chegada do Real, comércio cobra caro por compra a prazo

g O sonho de uma televisão nova,
geladeira ou videocassete ficou

'ornais difícil com a implantação da
-ílUnidade Real de Valor (URV). As
oi lojas de eletrodomésticos estão co-
.'^brando juros entre 5% e 6,5%, ao
-umes, acima da indexação diária da
3 URV.
¦w Mas os juros altos não estão
'''¦'desistimulando alguns consumido-
-|fTes, que temem uma situação piorr,!tom o lançamento da nova moeda,
Gi'ô Real, em Io de julho. Um video-
*n cassete custava CRS 408 mil à vista,

na Arapuã, no sábado. A prazo, o
zrJ/àlqr chegava a CRS 1.692,00, em
-;:seis prestações fixas de CrS 282
à anil.
3 f As lojas Ponto Frio Bonzão es-

tão cobrando 6,5% de juros ao
limes, além da URV. Essas taxas, no
^entanto, não impediram o gerencia-
n.dor de vendas, Adailton Alves, de
--comprar uma televisão financiada
a em quatro vezes.
-íir. Prestações — "Estou 

pagan-
ido CRS 210 mil de entrada, mais

¦i três prestações de 101.39 URVs",
fc!calculou Alves. "Apesar da corre-

Tção alta decidi comprar agora por-' 
que depois da nova moeda não sei o
que vai acontecer", justifica.

ipj A pressa na compra aconteceu
!,.também em função da desvaloriza-
.,#ão dos cruzeiros do salário de Al-
>' ves em relação a URV aplicada ao

comércio. "Se esperasse a implan-
•tação do Real os meus cruzeiros

estariam perdendo o valor", expli-
'"ca.

A aposentada Joselita Maria
Pessoa também não esperou as no-
vas regras econômicas para com-
prar uma geladeira. Com caneta e
papel na mão, ela saiu cm busca

-dos menores preços. Depois de pas-
sar por três lojas, Joselita tentava
negociar valores mais baixos na
Arapuã.

"A diferença de um local para
^outro è de cerca de 10% e os vende-

Luiz Antônio
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Às lojas de eletrodomésticos estão cobrando juros mensais acima da indexação diária dos preços á UR V

dores se dispõem a cobrir a menor
oferta", afirma Joselita.

Prejuízo — Com dinheiro para
fazer a compra à vista, a aposenta-
da disse que teria prejuízo se dei-
xasse a aquisição da geladeira para
depois da implantação da nova
moeda. "Hoje, a geladeira de cerca
de 400 litros está custando aproxi-
madamente CrS 1 milhão, daqui a
um mês não sei qual será o valor
dela.

Os gerentes das lojas são proibi-
dos pela direção das empresas de
explicarem os juros altos. A direção
regional do Ponto Frio disse que
qualquer informação sobre prática
de preço seria fornecida na sede da
empresa, no Rio de Janeiro.

Na Arapuã, cuja sede fica em
São Paulo, os gerentes receberam a
mesma orientação.

Sindicato culpa
o governo pela
falta de decisão

A cobrança de juros além da
indexação pela URV, é considera-
da "uma deslealdade dos comer-
dantes com os consumidores" pe-
Io presidente do Sindicato do
Comércio Varejista (Sindivarejis-
ta), Lázaro Marques. Mesmo as-
sim, ele procura explicar a atitude
dos empresários, afirmando que
eles temem a edição, pelo gover-
no, de uma tablita para reduzir a
inflação depois do real. . Com os
preços liberados, os consumido-
res estão recorrendo ao Procon e
á Sunab, sem muito sucesso.

"Chegamos a receber umas 300
consultas sobre o assunto em um
dia", aponta a chefe do Procon,
Maria das Dores Sá Teles. Mas a
sua única orientação tem sido pa-
ra que as compras sejam adiadas.
Segundo Dores Sá, os consumi-
dores devem esperar pela chega-
da do Real ou pela queda dos
preços.

Outra medida recomendada
pelo Procon para as compras ine-
vitáveis é a pesquisa de preços em
várias lojas. A Medida Provisória
que instituiu a URV determinou
a conversão dos preços pela mé-
dia dos últimos quatro meses e
proibe 

"a alta concentração eco-
nômica." Mas como não definiu
este conceito, as autoridades dei-
xaram a Sunab sem instrumentos
para agir.

Conversa com PSDB pode definir PP
Uma conversa entre o gover-

nador Joaquim Roriz e o candidato
;'do PSDB à Presidência da Repúbli-

ca, senador Fernando Henrique'Cardoso, amanhã, poderá definir o
quadro político no Distrito Fede-

•Tal. Líderes do Partido Progressista
r.(PP) esperam ver anunciado o no-
i me do candidato escolhido pelo go-
j; yernador. No último fim de sema-

na, intensificaram-se as pressões a' Roriz e as disputas internas em ca-"' da uma das legendas que integram''a frente contra o PT.
O presidente regional do PP, de-

•üputado Benedito Domingos, vem
,;defendendo o nome do senador
l,Valmir Campeio (PTB) para a ca-

beca da chapa majoritária. Outras'fontes 
do partido reconhecem, en-

°fretanto, que Maurício Corrêa
i(PSDB) tem chances de ser o esco-

-:lhido. Isso, porque Corrêa conta
com o apoio do presidente Itamar
Franco e do presidenciável tucano.
Um líder pepista lembra, ainda,
que a conclusão das obras do Me-
trò dependem de financiamento da
União, o que poderia pesar na deci-
são de Roriz.
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Joaquim Roriz conversa amanhã com Fernando Henrique

Benedito Domingos vem con-
versando com muitos partidos na
busca de uma grande aliança, mas
não vê com bons olhos a posição do
PSDB querer os dois cargos majo-
ritários — as vagas de governador e
senador. "A deputada distritalMa-
ria de Lourdes não abre mão da
vaga para o Senado, que eu defen-

do para Maurício Corrêa, e caberia
ao Valmir a governadoria", deta-
lha. Além disso, recorda, o PSDB
também não está unido em torno
do candidato tucano, que por de-
fender a aliança foi alvo de críticas
em uma reunião no sábado.

Proporcional — Outra gran-
de dificuldade que vem sendo admi-

nistrada com cuidado pelos parti-
dos é a composição da chapa
proporcional. Domingos diz que o
PP não abre mão de 24 vagas para
a Câmara Distrital, das 36 disponí-
veis no caso da formação da alian-
ça. 

"Está muito difícil acomodar
todo mundo na coligação propor-
cional", reconhece o pepista. Uma
solução poderia ser a criação de
duas chapas, uma majoritária e ou-
tra proporcional, com os partidos
assumindo o compromisso de
apoiar o mesmo candidato.

No PSDB, Maurício Corrêa tem
até quarta-feira para apresentar os
resultados da aliança ao diretório
regional. Assessores do candidato
dizem que a demora de Roriz é
vista com cautela por Corrêa. O
possível apoio do governador a
Valmir Campeio poderia levar o
partido a uma revisão das alianças,
com o lançamento do senador ao
Buriti, correndo em faixa própria.
Mas também não descartam o
apoio do partido ao candidato da
coligação de esquerda, professor
Cristóvam Buarque.
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PROGRAMA
Importados ajudaram Feicom
a movimentar US$ 4 milhões

CINEMA
Adeus Minha Concubina — Cultura
Inglesa (fone: 244-5650). Às 18h e 21 h.

•ÍSábado e domingo às 15h, 18h e 21h.
O Pequeno Buda — Cine Park 1 (Fo-

, pe: 234-3336). Às 16h, 18h30 e 21h.
A Familia Buscapé — Cine Park 2

"(Fone: 234-3336). Às 15h30, 17h20. Fi-
•rladélfia, às 19h10e21h30.

Jamaica Abaixo de Zero — Cine
Park 3 (Fone: 234-3336). Às 16h, 17h50,-r:19h40e21h30.

'-Lamarca — Cine Park 4 (Fone: 234-
3 3336). Às 16h20,18h40e 21h.

O Pequeno Buda — Cine Atlântida,
no Setor de Diversões Sul (Fone: 224-•;Í968). Às 15h30,17h20 e 19h10 e 21h
intersection — uma Escolha, uma

..Renúncia Karim — 110/111 Sul (fone:
225-1233), às 15h, 17h, 19h e 21h.

•Iv

Gerônimo — Cine Márcia, no Conjun-
<Jto Nacional (Fone: 225-0633). Às 15h,

17M0,19h20e21h30.

As vendas realizadas na 13a Fei-
ra do Comércio do Distrito Federal
(Feicom), encerrada no domingo,
superaram as expectativas dos or-
ganizadores. De acordo com cálcu-
los do presidente da Associação
Comercial do DF, Josezito Nasci-
mento Andrade, as 270 empresas
que expuseram seus produtos na
feira faturaram USS 4 milhões, du-
rante os dez dias. "Conversamos
com 60% dos expositores e todos se
mostraram satisfeitos com os nego-
cios", garantiu.

Os negócios foram empurrados
pela comercialização dos carros im-
portados, presentes no Io Salão do
Automóvel Importado. Segundo o
organizador da Feicom, Ruben
Parrilla, foram vendidos mais de 50
veículos durante o evento. Ele ex-
plica, otimista, que a situação pode
melhorar. Os vendedores prevêem,
ainda, o fechamento de novos ne-
gócios. já que muitos pedidos fo-

ram feitos às concessionárias. "So-

mente a Mercedes Benz vendeu três
carros, enquanto a Subaru comer-
cializoü 15 veículos", disse Parrilla,
citando ainda os carros da Peugeot
e Mazda como os mais vendidos.

Os preços dos automóveis im-
portados não assustaram o consu-
midor, que desembolsou até USS
150 mil por um Mercedes. "Brasília

tem um mercado especial, já que a
maioria dos clientes que nos procu-
raram são embaixadores ou diplo-
matas", afirma o organizador. Mas
muitos produtos tinham preços ra-
zoáveis ao consumidor de classe
média. No domingo, quando o co-
mércio da cidade permaneceu fe-
chado, apesar do Dia das Mães,
muitos stands baixaram seus pre-
ços, com promoções tentadoras.

Celular — Os artigos importa-
dos foram os mais comprados pelos
consumidores. Somente uma em-

presa de telefonia celular vendeu
mais de 300 aparelhos, de acordo
com os organizadores. Muitos apa-
relhos eletrodomésticos, como gela-
deiras e fogões, também foram co-
mercializados na Feicom, que este
ano teve presente mais de 125 mil
pessoas, contra as 170 mil de 93.
"Os expositores que participaram
nos anos anteriores mostraram-se
mais satisfeitos e as reclamações fo-
ram muito menores", afirma An-
drade.

Outros setores que tiveram êxito
nas vendas foram de vestuário e
móveis, além de perfumaria. O pre-
sidente da Associação Comercial
disse que até quinta-feira terá um
balanço final de cada stand da Fei-
com. Mas mostrou-se convencido
de que o público menor este ano
não diminuiu os resultados, que"foram muito bons para o comer-
cio da cidade".

INFORME DF

Recursos para segurança

Osucateamento 
enfrentado pelos órgãos de segurança no

DF que voltou a ser denunciado no final de semana pelo
presidente da Associação dos Praças da PM, sargento João de
Deus, reabre a mesma discussão que não teve resultados con-
cretos há pouco mais de dois meses.

A bancada do DF no Congresso se mobilizou para discutir a
situação e analisar a necessidade de repasses de verbas do
governo federal para a área de segurança. Ficou claro, naquela
ocasião, que os recursos previstos para 94 no Orçamento iriam
consolidar o quadro de caos nessa área.

Ontem, a deputada Maria Laura (PT/DF) reuniu-se com a
cúpula da secretaria de Segurança para discutir propostas de
emendas ao projeto de Orçamento da União. Durante a reu-
nião, a deputada foi informada que o sargento João de Deus
teria sido preso.

Até o começo da noite, a Secretaria de Segurança não tinha
a confirmação oficial do Comando da PM sobre a prisão do
militar, que apenas mostrou o que as autoridades e a população
estão fartos de saber.

Vendas fracas
O presidente do Sindivare-

jista, Lázaro Marques, disse
que as compras de última hora
para o Dia das Mães não de-
vem se refletir no fraco desem-
penho do comércio no DF re-
gistrado desde a implantação
da URV.

"Continuamos na expecta-
tiva de implantação do Real e
se o quadro não mudar dentro

Vacinação
A primeira etapa da Cam-

panha de Multivacinação,
marcada para 11 de junho, traz
uma novidade este ano no DF.
Todas as crianças até 12 anos
deverão ser levadas aos Postos
de Saúde.

A Secretaria de Saúde deci-
diu aumentar a faixa de atendi-
mento, que era de zero a cinco
anos. Os médicos querem, com
a medida, conferir as caderne-
tas de vacinação das crianças
até esta idade.

A Coordenação do Progra-
ma de Imunização do DF,
além de conferir as vacinas
mais comuns, vai vacinar as
crianças ainda não imunizadas
contra a rubéola.

de 60 dias as demissões no co-
mércio, que já chegam a 5 mil,
poderão triplicar.

Mesmo com o dinheiro cur-
to, o brasiliense, no domingo,
não deixou de cumprir uma
tradição do Dia das Mães. Os
restaurantes da cidade, que so-
frem os efeitos da crise, estive-
ram lotados, inclusive alguns
com longas filas de espera.

Meningite
Mesmo com a preocupação

da população diante dos dez
óbitos envolvendo casos de
meningite na cidade, o pedido
de convocação do Secretário
de Saúde, Paulo Afonso Kalu-
me, para prestar esclarecimen-
to sobre a doença aos depu-
tados distritais, foi rejeitado
pelo plenário.

O autor do requerimento,
deputado Geraldo Magela
(PT), disse que 

"a 
população

precisa saber qual o resultado
prático das medidas adotadas
no combate à doença". Ele
quer, agora, que se chame a
diretora do Departamento de
Saúde Pública para debater o
tema.

Estado de greve
Os professores da rede pública

do DF suspenderam as aulas hoje
e promovem, a partir das 9h, no
estacionamento do estádio Mane
Garrincha, uma assembléia para
avaliar as negociações que estão
mantendo com o GDF.

Ontem pela manhã, eles con-
seguiram mudar o sistema de
atestados médicos. Hoje, mesmo
para um atestado de 24h, é exigi-

Cidadania
Com o tema central UnB e

Cidadania, começou ontem na
UnB as atividades da 5a Sema-
na Universitária.

Além dos diversos debates
e palestras programados, de-
verá acontecer a Ia Feira do
Livro da UnB.

As atividades terminam
no domingo, quando profes-
sores e alunos levarão ao Ei-
xão do Lazer uma amostra de
tudo o que aconteceu durante
a semana.

do perícia médica. O GDF con-
cordou em aumentar o prazo pa-
ra três dias.

Os professores, que no ano
passado não deflagaram greves,
como ocorreu nos dez anos ante-
riores, querem a reposição de
96% da inflação de janeiro e feve-
reiro e ainda a garantia de que
irão receber o dinheiro que perde-
ram durante o Plano Bresser.

Como votar
O jornalista Gilberto

Dimenstein lança hoje, a
partir das 19h, no restau-
rante Carpe Diem, o livro
Como não ser enganado
nas eleições.

O livro, conta com di-
versas colaborações, en-
tre elas dos jornalistas
Carlos Chagas, Boris Ca-
soy e do publicitário
Washington Olivetlo.

PELA CAPITAL

O Conjunto Na-
cional começou a en-
tregar ontem os prê-
mios da promoção
Leve sua mãe à Copa,
que distribuiu no Dia
das Mães dois super-
pacotes para a Copa
do Mundo, com di-
reito a passagem, in-
gresso para jogos,
passeios, estadia e
um acompanhante.
Foram sorteados,
ainda, cinco superte-
levisores de 29 pole-
gadas. Ganharam a
viagem aos Estados
Unidos duas mulhe-
res que moram com
as mães: Márcia de
Oliveira Cruz e Jani-
ce Baeta de Oliveira.

A segunda etapa

da Transpedal come-
ça hoje, a partir das
20h, na frente do Mc-
üonald's da 506 Nor-
te. Estão inscritos no
passeio ciclistico no-
turno 500 pessoas que
farão um percurso de
16kms. O primeiro
paseio contou com
200 inscritos.
¦ O McDonald's,
patrocinador oficial
da Copa do Mundo
de 94. lança esta se-
mana nas suas lojas,
uma campanha pro-
mocional: a McGo-
lcada. que vai sortear
três TVs 28 polega-
das em cada loja e
distribuir 70 mil ca-
misetas e 53 mu. bo-
Ias de futebol entre

os clientes. Começa o
clima de Copa do
Mundo na cidade.
¦ Os representantes
dos médicos que tra-
balham para convê-
nios privados de saúde
não conseguiram on-
tem qualquer avanço
nas negociações. A
contra-proposta apre-
sentada pelas empre-
sas de medicina de
grupo, aumenta para
0,13 URV o coefi-
ciente para cálculo
dos honorários medi-
cos. Os profissionais
não abrem mão de
0,21 URV. Com isso,
quase todos os convê-
nios continuam sus-
pensos.
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Camelôs forçam comércio a fechar na Tijuca
m Polícia Militar e Guarda Municipal não impedem que ambulantes reajam com violência à ordem de reduzir barracas no bairro

Revoltados com a proibição de
montar barracas nas ruas General
Roca e Santo Afonso, na Tijuca,
cerca de 50 camelôs obrigaram os
donos de cerca de 80 lojas a fe-
criarem as portas durante pratica-
mente todo o dia de ontem. Além
dei apedrejar lojas, eles feriram
dois guardas municipais, um fis-
cal e atacaram duas kombis da
fiscalização com pedras portugue-
sas arrancadas do calçamento. A
confusão, que teve até tiro, pro-
vocou pânico nos pedestres.

,;No fim da tarde, a sede da 8a
Região Administrativa, na Rua
Desembargador Isidro, 41, tam-
bém foi apedrejada, o que provo-
cou a reação do administrador
regional, Chico Aguiar: "Acabou
a conversa. A nossa intenção é ser
cada vez mais rígidos com eles. Eu
sei, quem foi e amanhã (hoje) nós
vamos prendê-los".

Início — Os próprios camelôs
reconheceram que estavam avisa-
dos de que desde ontem o número
de?pontos na área seria limitado a
15>— seis ria General Roca e nove
nai Santo Afonso. Os comercian-
tes contaram que a confusão teve
início às lOh, quando os camelôs
irísistiram em armar um número
maior de barracas. Seis fiscais da
Secretaria Municipal de Fazenda
tentaram recolher a mercadoria,
mas os ambulantes agrediram um
fiscal.

.Cerca de 50 guardas munici-
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pais surgiram em auxílio aos fis-
cais, mas depois limitaram-se a
ficar em frente aos cinemas da
Praça Saens Pena, onde nada
acontecia. Enquanto isso, carne-
lôs corriam pelas ruas com pedras
nas mãos, forçando os comercian-
tes a baixarem as portas. Apenas
15 homens do 6o BPM (Andaraí)
estiveram no local, mas ficaram
apenas alguns minutos. Para dei-
xar a praça, eles foram obrigados
a empurrar uma das patamos."Ninguém aparece para socorrer.
Estamos nas mãos deles", recla-
mou Maria do Céu Ferreira, 39
anos, lamentando a falta de segu-
rança.

Prejuízos — A Associação
Comercial e Industrial da Tijuca
(Acit) calculou que o prejuízo do
fechamento das lojas foi de no
mínimo CRS 80 milhões. Se esses
números estiverem certos, só de
ICM deixaram de ser arrecadados
ontem CRS 14,4 milhões. Ontem,
o administrador regional conver-
sou com o delegado da 19a DP
(Tijuca), João Kepler Fontenelle,
a quem pediu ajuda para conter a
violência no bairro. Até há alguns
meses havia dois mil camelôs nas
ruas da Tijuca. "Com a repressão,
caiu para L100. A nossa intenção
é passar para 350,450", anunciou
Chico Aguiar. As ruas fechadas
ontem pelos camelôs foram a Ma-
jor Ávila, a Conde de Bonfim, a
Santo Afonso e a General Roca.
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Documentos do Fórum Colégio particular pára quinta-feira
Global são recuperados

: Por pouco centenas de docu-
mentos com os resultados do Fó-
rum Global, a reunião das ONGs
durante a Rio-92. não tiveram o
mesmo fim da Árvore da Vida —
a árvore de madeira com pedidos
pela natureza vindos de todo o
inundo, desmontada e escondida
da'população. No fim da tarde de
ontem, a Reitoria da Uerj deu o
sinal verde para a transferência
para o seu campus das centenas de
documentos, arquivo de imagens
e fitas gravadas. Todo o material
está amontoado, em precárias
condições,.há dois anos na capela
da UFRJ, na Praia Vermelha.

"O material é imenso e está
apenas parcialmente catalogado.
Ali estão todos os dados que em-

basaram os tratados aprovados
durante a conferência, além de
um arquivo de imagens e de mais
de 500 horas gravadas de confe-
rências", contou a ambientalista
Albina Cusmarich, da Associação
Permanente de Entidades em De-
fesa do Meio Ambiente do Rio
(Apedema), que reúne 80 ONGs
ambientais. Albina explicou que o
prazo para que o acervo ficasse na
UFRJ, adiado sucessivas vezes,
havia expirado definitivamente
ontem. Se arrastavam há meses as
discussões com a Uerj — que se
encarregará da conservação dos
documentos e oferecerá acesso a
consultas. "O Rio não pode per-
der mais esta", concluiu Albina
Cusmarich.

Os 35 mil professores das escolas
particulares vão paralisar suas ati-
vidades durante 24 horas, na quin-
ta-feira. A decisão foi tomada no
fim de semana passado, em assem-
bléia que reuniu 600 professores na
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj), diante da decisão
dos donos de escolas de não nego-
ciar os 40% reivindicados pela cias-

se. Em oficio ao Sindicato dos Pro-
fessores do Município, o patronato
informou que o reajuste será arbi-
trado pelo Tribunal Regional do
Trabalho (TRT). Ontem, represen-
tantes dos patrões e dos professores
não chegaram a um acordo em au-
diência no TRT.

"Existe má vontade dos donos

de escolas. Na verdade, eles querem
transferir para a Justiça a decisão
de legalizar o absurdo que reina nas
mensalidades e não se compromete-
rem", afirmou Gilson Puppin, pre-
sidente do Sindicato dos Professo-
res. Ele argumenta que as
mensalidades atingem cifras exorbi-
tantes, enquanto o piso salarial de
90 horas mensais está fixado em

CRS 160 mil. Segundo Puppin,
85% dos professores recebem o pi-
so. Também na quinta-feira haverá
uma reunião com professores, rei-
tores e representantes de entidades,
como OAB e ABI, para denunciar a
calamidade do ensino. No sábado,
os professores se reunirão para uma
nova assembléia.

Escola barra mais de 100 alunos na Pavuna
Mais de cem alunos do Centro

Educacional Batista Pavunense, na
Pavuna, foram barrados ontem de
manhã por seis seguranças, por or-
dem do diretor, Jorge Luís, mesmo
diante de policiais militares do 9o
BPM (Rocha Miranda) e de deteti-
ves da 39a DP (Pavuna), chamados
pelos pais, por causa de uma quês-

tão em torno das mensalidades que
envolve também a Apaerj (Associa-
ção de Pais e Alunos do Estado do
Rio).

Desde o início do ano, os pais
tentam negociar o valor das mensa-
lidades, mas como não houve açor-
do com a escola eles procuraram a
Apaerj e entraram na Justiça. Se-

gundo cálculos do presidente da
Apaerj, Jorge Esch, a mensalidade
do Jardim de Infância, por exem-
pio, deveria ser de CRS 27.281,21,
mas a escola cobra CRS 64 mil. Da
5a à 8a séries são cobrados CRS 68
mil, enquanto o valor correto, se-
gundo a Apaerj, é de CRS
27.031,76.

Esch, também impedido de en-
trar no colégio, acusou a direção de
não apresentar a planilha de custos.
As mensalidades estão sendo depo-
sitadas na conta da Apaerj, en-
quanto o depósito judicial não é
autorizado. As ações contra a esco-
Ia estão correndo desde março na
15a e 7a varas cíveis.

Governo do estado tem
nova regra de licitação

O governador Nilo Batista
mudou o esquema de licitações do
estado, com a assinatura de três
decretos, publicados ontem, no
Diário Oficial. De agora em dian-
te, todas as concorrências para
fornecimento de material e servi-
ços serão concentradas na Secre-
taria de Administração, que terá
um cadastro de preços chamado
Sistema de Registros de Preços.
"O objetivo é tornar o processo
transparente e competitivo. Todo
mundo vai saber o que o estado
está comprando e a que preço",
diz o secretário de Administração,
Mário de Assis.

Pelo sistema até então em vi-
gor. os diversos órgãos e secreta-
rias realizam suas próprias con-
cqrrèncias. A primeira etapa para
colocar em prática as novas regras

será a realização de licitações de
diversos serviços e materiais, eu-
jos valores serão lavrados no Sis-
tema de Registros e Preços. Os
órgãos públicos só estarão autori-
zados a adquirir bens das empre-
sas licitadas ou de firmas que ofe-
reçam preços menores.

Um dos decretos beneficia as
pequenas e microempresas, que
estavam impedidas de participar
de licitações devido a um artigo
da Lei Federal 8.666, que estabe-
lece a obrigatoriedade de presta-

.çào de garantia, ou seja, de cau-
ção por parte dos licitantes. O
secretário garante que o estado
nào correrá riscos: "Os pagamen-
tos, efetuados mediante a execu-
ção do serviço ou da entrega da
mercadoria, serão suspensos em
caso de inadimplência."

Nelson Perez

Queda de árvore Túnel fechado
Uma árvore caiu ontem à tarde

na Avenida Niemeyer, perto do
Hotel Sheraton. engarrafando o
transito. A Polícia Militar fechou
a avenida por uma hora para que
os bombeiros pudessem retirá-la.
A-árvore ficou atravessada na pis-
ta, escorada pela cerca do Hotel
Sheraton.

Golden em greve
c O primeiro dia da greve dos

médicos conveniados com a Gol-
den Cross teve quase 100% de
adesão, segundo o secretário-ge-
rai do Sindicato dos Médicos,
Jorge Darze. Eles reivindicam o
pagamento em URV de acordo
com a tabela da Associação Mé-
dica Brasileira.

O Túnel Santa Bárbara vai fe-
char amanhã, das 23h às 5h, no
sentido Catumbi-Laranjeiras, pa-
ra lavagem das paredes, limpeza
das pistas e troca de lâmpadas.
Quinta-feira è a vez do Rebouças,
sentido Rio Comprido-Lagoa, fe-
char no mesmo horário para exe-
cuçào dos mesmos serviços.

Light moderna
Todo sistema de distribuição de

energia da Light vai ser controlado
por computador, através da auto-
maçào da rede. Isso reduzirá a du-
ração dos cortes de energia. O siste-
ma foi implantado inicialmente em
Vila Valqueire e os primeiros testes
serão hoje, às 16h.
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O Rio no ritmo da Copa do Mundo
¦ Carioca enfeita
ruas da cidade com
bandeiras do Brasil
TÂNIA ALMEIDA

Mesmo 
sem a seleção brasi-

leira de seus sonhos, a tor-
cida carioca já está enfeitando a
cidade para a Copa dos Estados
Unidos, que começa no dia 17 de
junho. A primeira rua a receber
uma enorme bandeira verde,
amarela e azul foi a Professor Ga-
bizo, na Tijuca, entre a Avenida
Heitor Beltrão e a Rua Mariz e
Barros. Moradores das ruas Had-
dock Lobo, na Tijuca, e Paissan-

du, no Flamengo, também se pre-
param para a torcida pelo tetra.

O estudante Marcos Eduardo
Santos Rodrigues, 16 anos, um
dos organizadores da festa na
Professor Gabizo, planeja distri-
buir listas na portaria dos edifi-
cios para recolher dinheiro para a
ornamentação. Ele calcula que se-
rão gastos CRS 3. milhões na
compra de galões de tinta, fitas
coloridas, tecido, fogos de artifi-
cio e na confecção de camisetas.

Na Adega do Jucá, na Rua
Paissandu, foram vendidas em 15
dias 120 camisas da Copa. Cada
uma custa CRS 10 mil e o dinhei-
ro" arrecadado será gasto em en-
feites. O trecho entre a Praia do

Flamengo e a Rua Senador Ver-
gueiro terá o chão pintado e cerca
de 500 bandeiras, além de um te-
lão nos dias dos jogos da seleção.
Na semana passada, os morado-
res colocaram entre dois prédios
uma bandeira verde-amarela.

"Não fazemos pedágio e não
pedimos dinheiro nos apartamen-
tos. Só contribui quem quer", diz
o comerciante Jucá Ribeiro, dono
da Adega, que prevê gastos de
mais de CRS 5 milhões. Segundo
ele, o pedágio desagrada os mora-
dores. "Basta os pivetes que avan-
çam dentro dos carros nos sinais
de trânsito", afirma. A maior
bandeira do Brasil já pendurada
em comemoração à Copa tem 12

metros de largura por nove de
comprimento e está na Rua Had-
dock Lobo. Ela fica na altura do
oitavo andar dos edifícios, junto à
Rua Campos Sales.

"Com Raí ou sem Raí, dessa
vez vai", disse o técnico em tele-
comunicaçào João Alberto Car-
valho, 33 anos. Uma bandeira de
20 metros já está quase pronta e
será colocada no mesmo trecho
da rua, que terá ainda três mil
metros de pequenas bandeiras de
plástico e uma bola de futebol
com 1.5 metro de diâmetro. "Es-
tamos usando material de outras
Copas. Mas ainda temos que
comprar 150 galões de tinta para
colorir a rua", afirmou.
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Camelôs forçam comércio a fechar na Tijuca
¦ Polícia Militar e Guarda Municipal não impedem que ambulantes reajam com violência à ordem de reduzir barracas no bairro'

Revoltados com a proibição de
montar barracas nas ruas General
Roca e Santo Afonso, na Tijuca,
cerca de 50 camelôs obrigaram os
donos de cerca de 80 lojas a fe-
charem as portas durante pratica-
mente todo o dia de ontem. Além
de apedrejar lojas, eles feriram
dois guardas municipais, um fis-
cal e atacaram duas kombis da
fiscalização com pedras portugue-
sas arrancadas do calçamento. A
confusão, que teve até tiro, pro-
vocou pânico nos pedestres.

•¦ No fim da tarde, a sede da 8a
Região Administrativa, na Rua
Desembargador Isidro, 41, tam-
bém foi apedrejada, o que provo-
cou a reação do administrador
regional, Chico Aguiar: "Acabou
a conversa. A nossa intenção é ser
cada vez mais rígidos com eles. Eu
sei quem foi e amanhã (hoje) nós
vamos prendê-los".

, Início — Os próprios camelôs
reconheceram que estavam avisa-
dos de que desde ontem o número
de pontos na área seria limitado a
15.— seis na General Roca e nove
na Santo Afonso. Os comercian-
tes contaram que a confusão teve
início às lOh, quando os camelôs
insistiram em armar um número
maior de barracas. Seis fiscais da
Secretaria Municipal de Fazenda
tentaram recolher a mercadoria,
mas os ambulantes agrediram um
fiscal.

Cerca de 50 guardas munici-

pais surgiram em auxílio aos fis-
cais, mas depois limitaram-se a
ficar em frente aos cinemas da
Praça Saens Pena, onde nada
acontecia. Enquanto isso, came-
lôs corriam pelas ruas com pedras
nas mãos, forçando os comercian-
tes a baixarem as portas. Apenas
15 homens do 6o BPM (Andaraí)
estiveram no local, mas ficaram
apenas alguns minutos. Para dei-
xar a praça, eles foram obrigados
a empurrar uma das patamos."Ninguém aparece para socorrer.
Estamos nas mãos deles", recla-
mou Maria do Céu Ferreira, 39
anos, lamentando a falta de segu-
rança.

Prejuízos — A Associação
Comercial e Industrial da Tijuca
(Acit) calculou que o prejuízo do
fechamento das lojas foi de no
mínimo CRS 80 milhões. Se esses
números estiverem certos, só de
ICM deixaram de ser arrecadados
ontem CRS 14,4 milhões. Ontem,
o administrador regional conver-
sou com o delegado da 19a DP
(Tijuca), João Kepler Fontenelle,
a quem pediu ajuda para conter a
violência no bairro. Até há alguns
meses havia dois mil camelôs nas
ruas da Tijuca. "Com a repressão,
caiu para 1.100. A nossa intenção
é passar para 350,450", anunciou
Chico Aguiar. As ruas fechadas
ontem pelos camelôs foram a Ma-
jor Ávila, a Conde de Bonfim, a
Santo Afonso e a General Roca.

Nelson Perez

Hoteleiros querem Rio
fora de 'lista negra'

Entidades dos setores hoteleiro
c comercial estão se mobilizando
para que os Estados Unidos can-
ceiem as restrições ao turismo na
cidade devido à violência. O presi-
dente da Associação Comercial
do Rio, Humberto Mota, enviou
carta ao presidente Itamar Franco
pedindo apoio à iniciativa e dire-
tores de associações hoteleiras se
encontrarão amanhã com o côn-
sul americano no Rio, David
Zweifel. Até o fim deste mês, o
Departamento de Estado dos
EUA se reunirá, em Washington,
para avaliar se continuará classifi-
cando a cidade como perigosa pa-
ra os turistas.

Em carta ao presidente, Mota
explicou que já procurou o encar-
regado de negócios dos EUA no

Brasil. Mark Lore, para pedir o
fim das restrições. Baseado em
dados da Divisão Especial de
Atendimento ao Turista (Deat),
ele argumentou que, em 93, houve
88 assaltos a turistas americanos,
índice que considerou reduzido. O
presidente da Associação de Ho-
téis de Turismo (AHT), Álvaro
Bezerra de Mello, acrescentou
que, durante a passagem de ano,
somente dois turistas americanos
foram assaltados. Nenhum homi-
cídio foi registrado.

Ele afirmou que, após a cria-
ção da Deat, em dezembro de 92,
e o reforço da segurança pela PM
e Guarda Municipal em pontos
turísticos, diminuiu bastante a
violência contra os turistas.

Giclovia Rubro-Negra
ligará a Lagoa à praia

A Secretaria Municipal de
Meio Ambiente está estudando a
construção de uma nova ciclovia,
que uniria as da orla da Zona Sul
e a da Lagoa. Ela terá aproxima-
damente três quilômetros e custo
previsto de USS 200 mil. A idéia
foi levada à Secretaria pelo apo-
sentado Francisco Bolívar.

O seu nome será Ciclovia Ru-
bro-Negra, já que passará ao lado
do Clube de Regatas do Flamen-
go. A nova ciclovia teria o traça-
do de uma cruz: um dos trechos
sairia da orla do Leblon pela Ave-
nida Bartolomeu Mitre e iria até a
Praça Santos Dumont; o outro
partiria da Lagoa e até a Pontifi-
cia Universidade Católica (PUC).
Os dois trechos se encontrariam
na Rua Mário Ribeiro. Está pre-
vista também a construção de três
grandes bicicletários nos pontos

de maior concentração de pes-
soas, para estimular o uso da ei-
clovia na ida para o trabalho ou
escola.

Amanhã sai o edital para a
Ciclovia Mane Garrincha, que li-
gará o Centro à Zona Sul. As
obras deverão ser iniciadas em 45
dias.

I I Uma árvore caiu ontem à tarde
na Avenida Niemeyer e ficou atra-
vessada na pista, escorada na cerca
do Hotel Sheraton e no morro do
Vidigal. A PM fechou a via por
uma hora para que os bombeiros
pudessem retirar a árvore, causan-
do congestionmento na Praia do
Leblon e em São Conrado. Há cer-
ca de 30 dias um deslizamento dei-
xou 250 toneladas de detritos e a
avenida ficou interrompida duran-
te três dias.

ArieJB
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Sem qualquer repressão da polícia, os camelôs utilizaram pedras e tijolos para intimidar os comerciantes e obrigá-los a fechar as portas das lojas

Colégio particular pára quinta-feira
Os 35 mil professores das escolas

particulares vão paralisar suas ati-
vidades durante 24 horas, na quin-
ta-feira. A decisão foi tomada no
fim de semana passado, em assem-
bléia que reuniu 600 professores na
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj), diante da decisão
dos donos de escolas de não nego-
ciar os 40% reivindicados pela cias-

se. Em oficio ao Sindicato dos Pro-
fessores do Município, o patronato
informou que o reajuste será arbi-
trado pelo Tribunal Regional do
Trabalho (TRT). Ontem, represen-
tantes dos patrões e dos professores
não chegaram a um acordo em au-
diência no TRT.

"Existe má vontade dos donos

de escolas. Na verdade, eles querem
transferir para a Justiça a decisão
de iegalizar o absurdo que reina nas
mensalidades e não se compromete-
rem", afirmou Gilson Puppin, pre-
sidente do Sindicato dos Professo-
res. Ele argumenta que as
mensalidades atingem cifras exorbi-
tantes, enquanto o piso salarial de
90 horas mensais está fixado em

CRS 160 mil. Segundo Puppin,
85% dos professores recebem o pi-
so. Também na quinta-feira haverá
uma reunião com professores, rei-
tores e representantes de entidades,
como OAB e ABI, para denunciar a
calamidade do ensino. No sábado,
os professores se reunirão para uma
nova assembléia.

Escola barra mais de 100 alunos na Pavuna
Mais de cem alunos do Centro

Educacional Batista Pavunense, na
Pavuna, foram barrados ontem de
manhã por seis seguranças, por or-
dem do diretor, Jorge Luís, mesmo
diante de policiais militares do 9o
BPM (Rocha Miranda) e de deteti-
ves da 39a DP (Pavuna), chamados
pelos pais, por causa de uma quês-

tão em torno das mensalidades que
envolve também a Apaerj (Associa-
ção de Pais e Alunos do Estado do
Rio).

Desde o início do ano, os pais
tentam negociar o valor das mensa-
lidades, mas como não houve açor-
do com a escola eles procuraram a
Apaerj e entraram na Justiça. Se-

gundo cálculos do presidente da
Apaerj, Jorge Esch, a mensalidade
do Jardim--4e-Tnfância, por exem-
pio, deveria ser de CRS 27.281,21,
mas a escola cobra CRS 64 mil. Da
5a à 8a séries são cobrados CRS 68
mil, enquanto o valor correto, se-
gundo a Apaerj, é de CRS
27.031,76.

Esch, também impedido de en-
trar no colégio, acusou a direção de
não apresentar a planilha de custos.
As mensalidades estão sendo depo-
sitadas na conta da Apaerj, en-
quanto o depósito judicial não é
autorizado. As ações contra a esco-
Ia estão correndo desde março na
15a e 7a varas cíveis.

Nelson Perez

Na torcida pelo tetra, os moradores da Tijuca já começaram a decorar b bairro para a Copa do Mundo, que vai começar dentro de 40 dias

O Rio no ritmo da Copa do Mundo
¦ Carioca enfeita
ruas da cidade com
bandeiras do Brasil
TÂNIA ALMEIDA

Mesmo 
sem a seleção brasi-

leira de seus sonhos, a tor-
cida carioca já está enfeitando a
cidade para a Copa dos Estados
Unidos, que começa no dia 17 de
junho. A primeira rua a receber
uma enorme bandeira verde,
amarela e azul foi a Professor Ga-
bizo, na Tijuca, entre a Avenida
Heitor Beltrão e a Rua Mariz e
Barros. Moradores das ruas Had-
dock Lobo, na Tijuca, e Paissan-

du, no Flamengo, também se pre-
param para a torcida pelo tetra.

O estudante Marcos Eduardo
Santos Rodrigues, 16 anos, um
dos organizadores da festa na
Professor Gabizo, planeja distri-
buir listas na portaria dos edifi-
cios para recolher dinheiro para a
ornamentação. Ele calcula que se-
rão gastos CRS 3 milhões na
compra de galões de tinta, fitas
coloridas, tecido, fogos de artifi-
cio e na confecção de camisetas.

Na Adega do Jucá, na Rua
Paissandu, foram vendidas em 15
dias 120 camisas da Copa. Cada
uma custa CRS 10 mil e o dinhei-
ro arrecadado será gasto em en-
feites. O trecho entre a Praia do

Flamengo e a Rua Senador Ver-
gueiro terá o chão pintado e cerca
de 500 bandeiras, além de um te-
lão nos dias dos jogos da seleção.
Na semana passada, os morado-
res colocaram entre dois prédios
uma bandeira verde-amarela.

"Não fazemos pedágio e não
pedimos dinheiro nos apartamen-
tos. Só contribui quem quer", diz
o comerciante Jucá Ribeiro, dono
da Adega, que prevê gastos de
mais de CRS 5 milhões. Segundo
ele, o pedágio desagrada os mora-
dores. "Basta os pivetes que avan-
çam dentro dos carros nos sinais
de trânsito", afirma. A maior
bandeira do Brasil já pendurada
em comemoração à Copa tem 12

metros de largura por nove de
comprimento e está na Rua Had-
dock Lobo. Ela fica na altura do
oitavo andar dos edifícios, junto á
Rua Campos Sales.

"Com Raí ou sem Raí, dessa
vez vai", disse o técnico em tele-
comunicação João Alberto Car-
valho, 33 anos. Uma bandeira de
20 metros já está quase pronta e
será colocada no mesmo trecho
da rua, que terá ainda três mil
metros de pequenas bandeiras de
plástico e uma bola de futebol
com 1,5 metro de diâmetro. "Es-
tamos usando material de outras
Copas. Mas ainda temos que
comprar 150 galões de tinta para
colorir a rua", afirmou.
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Romário promete o tetra em agradecimento
¦ Jogador chega preocupado com a família e diz que ninguém está a salvo de seqüestros, mesmo os que têm o respeito do povo

 churrascarias, mas seus melhores amigosGILMAR FERREIRA

O avião da Varig que aterrissou às 5h40
<k ontem no Aeroporto Internacional,
•procedente de Barcelona, Espanha, trouxe
um Romário diferente. O garoto rebelde,
esnobe e destemido deu vez a um homem
•educado, humilde e preocupado com o

. futuro. Aos 28 anos, casado e pai de dois
i filhos, Romário crê que o seqüestro do pai,
: Edevair de Souza Faria, apodreceu a ar-
! madura que protegia ídolos e astros brasi-
íleiros.
: " "Depois dessa, não há mais quem não
[corra o perigo de sofrer um seqüestro. O
; exemplo do meu pai é um alerta de que não
:há mais respeito aos ídolos", disse, buscan-
jdo no fundo d'alma uma palavra de agra-
jdecimento aos que o ajudaram na liberta-
:ção do pai. 

"Quero retribuir o carinho de
•todos com a conquista do mundial. Nem
:qúe seja preciso deixar minha vida em
.campo".
« Decepção — Romário tem vários
!m'otivos para justificar o pensamento"amargurado. O garoto nascido na favela
.do Jacarezinho, filho de pais humildes e
"- simplórios, se fez ídolo e ascendeu à me-'lhõr condição de vida sem jamais abando-
,nar hábitos e costumes de um peladeiro
^suburbano. Realizado, mora num aparta-
(mento confortável na Barra da Tijuca, tem
.carros importados, almoça e janta em
•
>

X/b oe/os/o^

Fotps.de Michel Filho

ainda moram no subúrbio.
Lá, ele faz questão de perambular roti-

neiramente, deixando-se ser tocado por
quem só convive com ídolos pela televisão..
Por isso, Romário achava-se o último da
lista de personalidades seqüestráveis.
"Nunca me preocupei em esconder a vida
privada. Talvez tudo o que se fala a respei-
to de meus contratos tenha provocado o
seqüestro".

Medidas — Embora ele, o filho mais
velho, seja o patrono financeiro da família
Faria, quem dá as ordens na casa continua
sendo Seu Edevair, que é contra a compa-
nhia de seguranças. Assim sendo, esta
questão será avaliada após o impacto do
seqüestro, mas deverá ser reforçada, com
adoção, pelo menos, de novos comporta-
mentos.

Romário não teme por si, mas pela
mulher, filhos, pais e irmãos. Seu Edevair,

por exemplo, não deverá aparecer no bar
de sua propriedade, na Vila da Penha, por
um bom tempo, assim como sua mãe terá
de andar bem protegida nas visitas às ami-
gas na Favela do Jacarezinho. "Não havia
a menor preocupação nesse sentido, mas
agora teremos que tomar algumas provi-
dências", justifica o jogador.
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carta, o jogador pede a Deus a oportunidade de ver o povo vivendo dias mais felizes

Jogador relaxa e vai a praia
"Chega, agora vamos tomar café. Estou

!é achando que o senhor está com saudade
¦dessa mulher aí", brincou Romário ontem,
•tentando acabar com a tristeza de Seu
Edevair, que olhava a foto do jornal com

¦as duas mulheres e o menor que tomavam
conta de seu cativeiro, em Nova Iguaçu.'¦. 
Enquanto esboçava do próprio punho uma

icarta de agradecimento aos que o ajuda-
: ram. Romário revelou ter comentado com
i

.sua mulher, Mônica, que se o seqüestro do
;pai demorasse mais de duas semanas, não
, teria condições de disputar a Copa do
Mundo.

| 
"Se entrar em campo para jogar no

,sábado já foi difícil, como iria disputar a
•Copa?", indagou. Só jogou na Espanha,
; segundo ele, porque sentiu-se amparado
,por todos os lados. "Até o Lula (candidato
•do PT à Presidência da República) me
;enviou um telegrama", lembrou.

Necessidade — Uma questão delica-
'da veio à tona: teriam Romário e seu
Iirmão agido certo, ao recorrer à ajuda de
; traficantes de tóxicos? Romário reage com
"simplicidade. "Não dispensei a ajuda de
.ninguém. Meu negócio era ver meu pai
.ibertado. Tinha confiança de que o Hélio

'Vigio (chefe da DAS) resolveria o proble-

ma. Por isso até decidi não viajar para o
Brasil antes".

Nos dias em que permaneceu em Barce-
lona, acompanhando tudo à distância, Ro-
mário pensou: 

"E se eu tiver de pagar o
resgate?". Para início de conversa, chegou
à conclusão de que USS 7 milhões era um
preço muito alto. Não que o pai não vales-
se, segundo explicou, mas "porque o valor
era absurdo". "Sinceramente, eu não te-
nho USS 7 milhões", frisou.

Eram 9h20 quando a vida do segundo
melhor jogador do mundo, segundo recen-
te eleição da Fifa, voltou ao normal. "Va-

mos à praia, vamos à praia", levantou-se,
tentando entusiasmar o pai. 

"Não, vou
ficar aqui. Tenho de descansar, cuidar dos
passarinhos", explicou Seu Edevair.

Na praia, Romário jogou futevôlei com
Edmundo, brincou com os amigos e saiu
por volta das 13h para buscar a família
para um almoço numa churrascaria. Vol-
tou para casa às 16h30, dormiu três horas
em sua casa e foi para a casa dos pais
assistir à missa encomendada pela sogra,'
Lola Carvalho.

Hoje à noite, o atacante retorna para
Barcelona.
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Junto a Seu Edevair, ainda emocionado com o fim do seqüesü^ Romano jèz sinal, também 
'abraçado 

a mãe, de que tudo está bem

'Seu' Edevair lembra os seis dias de cativeiro
Depois de passar a noite comemo-

rando com a família o final de 136
horas e meia de sofrimento, seu Ede-
vair resumiu para o filho, em 20 minu-
tos, os seis dias de cativeiro. O relato
incomodava Romário, que contraía o
rosto.

Segunda, o seqüestro — "Eu
havia fechado o bar e estava feliz por-
que tinha comprado o melro (pássaro
de belo canto) de um balconista. Eram
22h20. Caminhei para um ponto de
ônibus onde sempre tomo táxi e vi um
carro azul, de quatro portas. De re-
gente, ouvi: Seu Edevair! Eu disse:
Ôba? Era um rapaz moreno, magro,
de estatura mediana. Ele disse: Tudo
bem? Quando eu ia responder, ele saiu
do carro e me rendeu. Fomos no ban-
co de trás, com outros dois na frente.
Tiraram meu relógio, documentos,
chaves e CRS 310 mil. Eu disse: deixa,
um trocadinho para a passagem. Ele
respondeu: pode ficar tranqüilo que
deixaremos o se-
nhor num lugar
muito seguro. Em
Colégio já havia
dois carros parados
num campo, cada
um com três pes-
soas. Aí me enca-
puzaram, me alge-
maram e me colo-
caram num outro
carro. Rodamos
muito até aquela
casa. Me deram um
remédio com cerve-
ja".

Terça, um dia
curto .— "Acordei
tarde e com diarréia.
Estava num quarto
pequeno, com ba-
nheiro, sem chuvei-
ro. Na casa, havia
duas mulheres e um
garoto. Me deram
comida mas eu não
tinha fome. Um ho-
mem encapuzado
entrou no quarto e
me pediu telefones.
Dei de três pes-
soas".
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Seu Edevair comemorou com amigos

Quarta, primeiro contato —
"Pela 

primeira vez, vi a mulher mais
nova, com rosto encoberto e dois revól-
veres na cintura. Não falou muito. Já
haviam pedido o resgate. Perguntaram
se o Romário gostava mesmo de mim".

Quinta, promessas — "Senti 
que

não eram profissionais. Estavam nervo-
sos. De manhã, um cara disse^ que eu
iria embora no dia seguinte. A tarde,
outro disse que eu só seria libertado na
outra semana porque os telefones esta-
vam grampeados".

Sexta, os problemas — "Já ti-
nha alguma intimidade com as mulhe-
res. A mais velha disse que tinha cinco
filhos e o mais novo, de 10 anos, sonha-
va em ser jogador de futebol. Prometi
que quando me soltassem levaria o filho
dela para treinar. À noite, eles escuta-
ram na TV que a polícia tinha mil ho-
mens à minha procura".

Sábado, a TV — "A mulher mais
velha fazia comida e mandava o garoto

comprar cigarro e
cerveja. À tarde, co-
locaram uma TV pa-
ra que eu assistisse à
partida do Barcelona.
Fiquei feliz de saber
que o Romário que-
ria fazer um gol para
mim. À noite, eles sa-
biam que o Romário
iria fazer um apelo e
colocaram a TV no
quarto. Eu chorei".

Domingo, a li-
bertação — "A

mulher dizia: meu
chefe é profissional e
nem drogas usa. De-
pois do almoço, es-
távamos vendo TV
quando o garoto deu
um pulo e gritou: a
polícia tá aí! Nào
deu tempo de nada.
Os caras, cheios de
metralhadoras, inva-
diram o quarto e eu
levantei os braços e
gritei: per ai, pérai
que eu sou o Ede-
vair, o pai do Romã-
rio".

DAS prende
um suí

80
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Policiais da Divisão Anti-Seqiiestrq
(DAS) prenderam ontem um homem qu,e
está envolvido no seqüestro do pai de Rq-
mário, Edevair de aouza Faria. Segundo.o
delegado Raul de Castro, que chefia g§
investigações, este homem participou d,o
crime ou sabe como ele foi planejado. 

"Dç

qualquer forma, é uma testemunha que
ajudará a elucidar os fatos. Quando pres-
tou depoimento, o Seu Edevair ainda estaj
va dopado", disse o delegado.

Embora a DAS garanta que Edevair .pi
rendido por três homens num carro aziil^
simulando um assalto, um amigo da vu>
ma, o soldado PM reformado Djacir Gon:
çalves de Sousa, o Cigano, assegurou que
os seqüestradores chamaram o pai de RÔ>
mário pelo nome. "O Edevair me disse que'
estava no ponto de ônibus, quando o carro
dos seqüestradores parou e um deles gri-
tou: Seu Edevair. Ele se aproximou e q
mandaram entrar no carro", contou Cigá;
no, o que reforça a idéia de que Edevair
conhece os seqüestradores. Segundo Ciga-
no, três horas antes, um Gol azul cohi
placa OI ficou circulando próximo ao bar
de Edevair, na Estrada do Quitungo. O bar
permaneceu fechado ontem.

O delegado Castro informou que as
duas mulheres presas no cativeiro no Con-
junto Boa Esperança, bairro de Sào Car-
los, em Nova Iguaçu — Lina Célia dé
Oliveira, de 24 anos, e Matiúcia Gomes, 35
—, negaram ontem a versão de que teriam
sido forçadas a participar do seqüestro.
"Elas confessaram que foram convidadas a
entrar na empreitada pelos traficantes
Marqainho da Muleta, da Favela da Bar*-
reirinha; Nelson, do Jacaré e Cabeça, do
Morro da Providência.

I I A família de Ramiro Ferreira Alves, 49
anos, vítima do seqüestro mais longo em
andamento no Rio, está com novas esperan-
ças após a libertação do empresário Fausto
da Silveira Montenegro, que ficou 191 dias
com os seqüestradores. Ramiro, dono dos
supermercados Barra, foi levado no dia 22
de novembro por dez homens em Jacarepa-
guá, e é mantido em cativeiro mesmo com o
pagamento do resgate, no dia 23 de janeiro.
Ontem, um dos irmãos de Ramiro, Sérgio
Ferreira Alves, 30 anos, fez um apelo para
que seja solto: "Queríamos ser informados
sobre ele. Se estiver morto, que pelo menos
nos informem onde está seu corpo." \
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Laudo do caso Tivoli chega à Justiça
O delegado Ivo Raposo, da 14a DP caso. Somente os agressores de S. — dos

¦(Leblon), encaminhou ontem à Justiça o
•laudo pericial que comprova a tentativa de"violação 

sexual à menina S., de 11 anos —
«ocorrido, há dois meses, no interior do
•Tivoli Parque, na Lagoa Rocrigo de Frei-
tas. Ela atualmente só consegue dormir ao

Dado da mãe. Tem pesadelos, toma o cal-
jnante Lexotan e vai ao psicólogo três
rezes por semana. Segundo Raposo, o par-
t^ue, do espanhol Orlando Orfei, não pode
$er responsabilizada criminalmente pelo

quais não há pistas — poderiam ser indi-
ciados no inquérito. Raposo considera
uma tarefa "quase impossível" localizar os
criminosos. A família pretende entrar com
ação cível contra a empresa — para cobrar
indenização por danos morais. A Procura-
doria Geral do Município entrou ontem
com recurso para pedir a cassação da limi-
nar que proíbe a remoção do Tivoli da
Lagoa.

Três mortes em ônibus Caixa é assaltada
; Três pessoas morreram e uma ficou feri-
da em dois tumultos em ônibus, na madru-
£ada de ontem. Confundidos com assai-
tantes, dois homens foram assassinados
por volta de lh, ao pular a roleta de um
ônibus da linha 484 (Olaria-Copacabana),
3a viação Auto Diesel, em Bonsucesso.
Depois, na Avenida Brasil, um passageiro
armado reagiu a assalto num ônibus da
linha Central-Jardim Real, da viação Mas-
Jer. O assaltante foi morto e a mulher que
o acompanhava ficou ferida.

Dez homens armados roubaram ontem
CRS 150 milhões da Central de Atendi-
mento ao Trabalhador da Caixa Econômi-
ca de Nova Iguaçu. O assalto ocorreu por
volta das 9h30, horário em que o posto é
abastecido com malotes de carros-fortes.
Ontem, no entanto, a gerência havia dis-
pensado a entrega, pois o dinheiro que
havia no cofre era suficiente para o expe-
diente do dia. Os assaltantes — que utiliza-
vam três carros — roubaram ainda um Gol
que estava estacionado na calçada.

Si

Justiça combate escravidão no Rio|
O Ministério Público do Trabalho obte-

ve, nos últimos 15 dias, duas vitórias nas
ações civis públicas que denunciam e com-
provam a existência de trabalho escravo no
interior do estado. A primeira aconteceu
em 27 de abril, quando a Justiça do Traba-
lho concedeu liminar para colocar em in-
disponibilidade os bens da Usina Victor
Sense, em Conceição de Macabu. A segun-
da conquista ocorreu no dia 4, quando este
mesmo tipo de liminar foi expedida contra
os proprietário da Granja Rocha Klotz,
em Resende.

Segundo o chefe do Ministério Público
do Trabalho da Primeira Região, procura-
dor Carlos Eduardo Barroso, a indisponi-
bilidade dos bens impede que os proprietá-»
rios se desfaçam deles antes da decisão
final do juiz. 

"Ficamos receosos de que,
quando sair a decisão final, os empresários
não tenham dinheiro para ressarcir os em-
pregados", explicou.

Inquéritos — Desde o ano passado o>
Ministério Público do Trabalho desenvol-
ve uma verdadeira cruzada contra o traba-
lho escravo — através He informíioões H.>

Comissão Pastoral da Terra e do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais —, principal-
mente nas áreas rurais. Baseado em denú-
nicas da imprensa, houve um mapeamento
das regiões mais críticas e vários inquéritos
foram instaurados.

Segundo o procurador, a Usina Victor
Sence e a Granja Rocha Klotz foram os
dois locais onde houve maior comprova-
ção de irregularidades. "Isto nào quer di-
zer que não exista exploração de mão-de-
obra em outros lugares", ressaltou. O in-
quérito apurou que cerca de 60
empregados da granja — cujo proprietário
é Orlandino Klotz, também é dono da
Granja da Barra, da Fazenda Esperança e
da Fazenda da Ponte — eram mantidos em
condições semelhantes à escravidão: jorna-
da de trabalho de 10 a 15 horas por dia,
sem folgas semanais ou férias, carteira assi-
nada ou salário, FGTS, gratificação nata-
lina, além da utilização de menores. A
maioria dos empregados recebia desde 92 o
pagamento através de cesta básica.

Testemunhas — De acordo com a
„,.,-„,.,....i.,,.., r;iArí-i Rprriníi Ferreira de

Melo, responsável pelo caso, no dia 26 serà^'
realizada uma audiência onde serão ouvi--;
das as testemunhas. Carlos Eduardo Bar-;;
roso afirmou que o objetivo das ações civis;,
não é apenas obter o reembolso dos traba-|
lhadores, mas também a defesa da relação:,
empregador-empregado.

Na Usina Victor Sence, a situação não éj
diferente. Em diligências lá realizadas foi*
constatada a exploração de cerca de 80|
famílias. Mas o caso tem outro agravante:^
a economia do município gira em torno|
desta atividade.

Convocados para depor, o acionistal
Renato Moreira Ramos e sua filha Elisa|
Maria Sence Ramos Barcelos, assessora,
administrativa, alegaram "profunda crise;
financeira oriunda de disputas e desenten-í
dimentos entre a diretoria, os acionistas e!
os herdeiros". Eles disseram ainda que af
usina tem apenas 20 funcionários fi.\os.|
"Durante a safra da cana-de-açúcar porém 1
este número é multiplicado", contou o"
procurador. 2
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Romário promete o tetra em agradecimento
¦ Jogador chega preocupado com a família e diz que ninguém está a salvo de seqüestros, mesmo os que têm o respeito do povo__ churrascarias, mas seus melhores amigosGILMAR FERREIRA

^"O avião da Varig que aterrissou às 5h40
dfi ontem no Aeroporto Internacional,
procedente de Barcelona, Espanha, trouxe
urn Romário diferente. O garoto rebelde,
esnobe e destemido deu vez a um homem
educado, humilde e preocupado com o
futuro. Aos 28 anos, casado e pai de dois
filhos, Romário crê que o seqüestro do pai,
Edevair de Souza Faria, apodreceu a ar-
madura que protegia ídolos e astros brasi-
leiros.
•v "Depois dessa, não há mais quem não
corra o perigo de sofrer um seqüestro. O
exemplo do meu pai é um alerta de que não
há mais respeito aos ídolos", disse, buscan-
do no fundo d'alma uma palavra de agra-
deçimento aos que o ajudaram na liberta-
çãft do pai. "Quero retribuir o carinho de
todos com a conquista do mundial. Nem
que seja preciso deixar minha vida em
campo".

.-: Decepção — Romário tem vários
motivos para justificar o pensamento
amargurado. O garoto nascido na favela
do Jacarezinho, filho de pais humildes e
simplórios, se fez ídolo e ascendeu à me-
lhõr condição de vida sem jamais abando-
naJr hábitos e costumes de um peladeiro
suburbano. Realizado, mora num aparta-
mento confortável na Barra da Tijuca, tem
carros importados, almoça e janta em

X/c fiS/os/O*

ainda moram no subúrbio.
Lá, ele faz questão de perambular roti-

neiramente, deixando-se ser tocado por
quem só convive com ídolos pela televisão.
Por isso, Romário achava-se o último da
lista de personalidades seqüestráveis."Nunca me preocupei em esconder a vida
privada. Talvez tudo o que se fala a respei-
to de meus contratos tenha provocado o
seqüestro".

Medidas — Embora ele, o filho mais
velho, seja o patrono financeiro da família
Faria, quem dá as ordens na casa continua
sendo Seu Edevair, que é contra a compa-
nhia de seguranças. Assim sendo, esta
questão será avaliada após o impacto do
seqüestro, mas deverá ser reforçada, com
adoção, pelo menos, de novos comporta-
mentos.

Romário não teme por si, mas pela
mulher, filhos, pais e irmãos. Seu Edevair,
por exemplo, não deverá aparecer no bar
de sua propriedade, na Vila da Penha, por
um bom tempo, assim como sua mãe terá
de andar bem protegida nas visitas às ami-
gas na Favela do Jacarezinho. "Não havia
a menor preocupação nesse sentido, mas
agora teremos que tomar algumas provi-
dências", justifica o jogador.
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Na carta, o jogador pede a Deus a oportunidade de ver o povo vivendo dias mais felizes

Jogador relaxa e vai a praia
« "Chega, agora vamos tomar café. Estou
é achando que o senhor está com saudade
dessa mulher aí", brincou Romário ontem,
tentando acabar com a tristeza de Seu
Edevair, que olhava a foto do jornal com
5s duas mulheres e o menor que tomavam
conta de seu cativeiro, em Nova Iguaçu.
Enquanto esboçava do próprio punho uma
Carta de agradecimento aos que o ajuda-
fam, Romário revelou ter comentado com
sua mulher, Mônica, que se o seqüestro do
pai demorasse mais de duas semanas, não
teria condições de disputar a Copa.
? "Se entrar em campo para jogar no
6ábado já foi difícil, como iria disputar a
Copa?", indagou. Só jogou na Espanha,
segundo ele, porque sentiu-se amparado
por todos os lados. "Até o Lula (candidato
tio PT à Presidência da República) me
pnviou um telegrama", lembrou.
. .Necessidade — Uma questão delica-
tia veio à tona: teriam Romário e seu
Jrmão agido certo, ao recorrer à ajuda de
jraficantes? Romário reage com simplici-
dade. "Não dispensei ajuda de ninguém."Meu negócio era ver meu pai libertado.
Tinha confiança de que o Hélio Vigio re-
solveria o problema".• Nos dias em que permaneceu em Barce-
lona, acompanhando tudo à distância, Ro-

mário pensou: "E se eu tiver de pagar o
resgate?". Para início de conversa, chegou
à conclusão de que USS 7 milhões era um
preço muito alto. Não que o pai não vales-
se, segundo explicou, mas-"porque o valor
era absurdo". "Sinceramente, eu não te-
nho USS 7 milhões", frisou.

Eram 9h20 quando a vida do segundo
melhor jogador do mundo, segundo recen-
te eleição da Fifa, voltou ao normal. "Va-
mos à praia, vamos à praia", levantou-se,
tentando entusiasmar o pai. "Não, vou
ficar aqui. Tenho de descansar, cuidar dos
passarinhos", explicou Seu Edevair.

Na praia, Romário jogou futevôlei com
Edmundo, brincou com os amigos e saiu
por volta das 13h para buscar a familia
para um almoço numa churrascaria. Vol-
tou para casa às 16h30, dormiu três horas
em sua casa e foi para a casa dos pais
assistir à missa encomendada pela sogra,
Lola Carvalho, no campo de futebol da
casa, apenas com a presença da família e
de amigos. Edevair negou que vá batizar o
filho de uma das mulheres que o vigiaram
no cativeiro e disse que pretende reabrir
amanhã o seu bar, na Vila da Penha, onde
foi seqüestrado. Hoje à noite, Romário
retorna a Barcelona.

,..~.~,..^^ Fotos de Michel Filho
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'Seu' Edevair lembra os seis dias de cativeiro
Depois de passar a noite comemo-

rando com a família o final de 136
horas e meia de sofrimento, seu Ede-
vair resumiu para o filho, em 20 minu-
tos, os seis dias de cativeiro. O relato
incomodava Romário, que contraía o
rosto.

Segunda, o seqüestro — "Eu
havia fechado o bar e estava feliz por-
que tinha comprado o melro (pássaro
de belo canto) de um balconista. Eram
22h20. Caminhei para um ponto de
ônibus onde sempre tomo táxi e vi um
carro azul, de quatro portas. De re-
pente, ouvi: Seu Edevair! Eu disse:
Ôba? Era um rapaz moreno, magro,
de estatura mediana. Ele disse: Tudo
bem? Quando eu ia responder, ele saiu
do carro e me rendeu. Fomos no ban-
co de trás, com outros dois na frente.
Tiraram meu relógio, documentos,
chaves e CRS 310 mil. Eu disse: deixa
um trocadinho para a passagem. Ele
respondeu: pode ficar tranqüilo que
deixaremos o se-
nhor num lugar
muito seguro. Em
Colégio já havia
dois carros parados
num campo, cada
um com três pes-
soas. Aí me enca-
puzaram, me alge-
maram e me colo-
caram num outro
carro. Rodamos
muito até aquela
casa. Me deram um
remédio com cerve-
ja".

Terça, um dia
curto — "Acordei
tarde e com diarréia.
Estava num quarto
pequeno, com ba-
nheiro, sem chuvei-
ro. Na casa, havia
duas mulheres e um
garoto. Me deram
comida mas eu não
tinha fome. Um ho-
mem encapuzado
entrou no quarto e
me pediu telefones.
Dei de três pes-
soas".

Quarta, primeiro contato"Pela primeira vez, vi a mulher mais
nova, com rosto encoberto e dois revól-
veres na cintura. Não falou muito. Já
haviam pedido o resgate. Perguntaram
se o Romário gostava mesmo de mim".

Quinta, promessas — "Senti que
não eram profissionais. Estavam nervo-
sos. De manhã, um cara disse^ que eu
iria embora no dia seguinte. À tarde,
outro disse que eu só seria libertado na
outra semana porque os telefones esta-
vam grampeados".

Sexta, os problemas — "Já ti-
nha alguma intimidade com as mulhe-
res. A mais velha disse que tinha cinco
filhos e o mais novo, de 10 anos, sonha-
va em ser jogador de futebol. Prometi
que quando me soltassem levaria o filho
dela para treinar. À noite, eles escuta-
ram na TV que a polícia tinha mil ho-
mens à minha procura".

Sábado, a TV — "A mulher mais
velha fazia comida e mandava o garoto

comprar cigarro e
cerveja. À tarde, co-
locaram uma TV pa-
ra que eu assistisse à
partida do Barcelona.
Fiquei feliz de saber
que o Romário que-
ria fazer um gol para
mim. À noite, eles sa-
biam que o Romário
iria fazer um apelo e
colocaram a TV no
quarto. Eu chorei".

Domingo, a li-
bertação — "A
mulher dizia: meu
chefe é profissional e
nem drogas usa. De-
pois do almoço, es-
távamos vendo TV
quando o garoto deu
um pulo e gritou: a
polícia tá aí! Não
deu tempo de nada.
Os caras, cheios de
metralhadoras, inva-
diram o quarto e eu
levantei os braços e
gritei: peraí, peraí
que eu sou o Ede-

 vair, o pai do Roma-'Seu Edevair comemorou com amigos T\Q-\

DAS prende
um suspeito o
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ií x^* íL *¦*''** ^x '*¦&£'"' ><*^Zz)ír%s

Policiais da Divisão Anti-Seqüestrp
(DAS) prenderam ontem um homem que
está envolvido no seqüestro do pai de Rqt
mário, Edevair de Souza Faria. Segundo pdelegado Raul de Castro, que chefia as
investigações, este homem participou do
crime ou sabe como ele foi planejado. "De
qualquer forma, é uma testemunha que
ajudará a elucidar os fatos. Quando presi
tou depoimento, o Seu Edevair ainda esta^
va dopado", disse o delegado.

Embora a DAS garanta que Edevair fqj
rendido por três homens num carro azuj,
simulando um assalto, um amigo da víti-
ma, o soldado PM reformado Djacir Gon-
çalves de Sousa, o Cigano, assegurou que
os seqüestradores chamaram o pai de Ro-
mário pelo nome. "O Edevair me disse que
estava no ponto de ônibus, quando o carro
dos seqüestradores parou e um deles gri-
tou: Seu Edevair. Ele se aproximou e o
mandaram entrar no carro", contou Ciga-
no, o que reforça a idéia de que Edevair
conhece os seqüestradores. Segundo Ciga-
no, três horas antes, um Gol azul com
placa OI ficou circulando próximo ao bar
de Edevair, na Estrada do Quitungo. O bar
pennaneceu fechado ontem.

O delegado Castro informou que as
duas mulheres presas no cativeiro no Con-
junto Boa Esperança, bairro de São Car:
los, em Nova Iguaçu — Lina Célia de
Oliveira, de 24 anos, e Marlúcia Gomes, 35
—, negaram ontem a versão de que teriam
sido forçadas a participar do seqüestro;"Elas confessaram que foram convidadas a
entrar na empreitada pelos traficantes
Marqúinlio da Muleta, da Favela da Barr
reirinha; Nelson, do Jacaré e Cabeça, do
Morro da Providência.

O A família de Ramiro Ferreira Alves, 49
anos, vítima do seqüestro mais longo cm
andamento no Rio, está com novas esperan-
ças após a libertação do empresário Fausto
da Silveira Montenegro, que ficou 191 dias
com os seqüestradores. Ramiro, dono dos
supermercados Barra, foi levado no dia 22
de novembro por dez homens em Jacarepa-
guá, e é mantido em cativeiro mesmo com o
pagamento do resgate, no dia 23 de janeiro.'
Ontem, um dos irmãos de Ramiro, Sérgio
Ferreira Alves, 30 anos, fez um apelo para.
que seja solto: "Queríamos ser informados]
sobre ele. Se estiver morto, que pelo menos!
nos informem onde está seu corpo."

Laudo do caso Tivoli chega à Justiça JllStíça COIübate CSCraVÍdãO IlO Río|" O delegado Ivo Raposo, da 14a DP
JLeblon), encaminhou ontem à Justiça o
Jaudo pericial que comprova a tentativa de
;violação sexual à menina S., de 11 anos —
^corrido, há dois meses, no interior do
-Tivoli Parque, na Lagoa Rodrigo de Frei-
<as. Ela atualmente só consegue dormir ao
jado da mãe. Tem pesadelos, toma o cal-
Itiante Lexotan e vai ao psicólogo três
jyezes por semana. Segundo Raposo, o par-
que, do espanhol Orlando Orfei, não podeSer responsabilizada criminalmente pelo

caso. Somente os agressores de S. — dos
quais não há pistas — poderiam ser indi-
ciados no inquérito. Raposo considera
uma tarefa "quase impossível" localizar os
criminosos. A família pretende entrar com
ação cível contra a empresa — para cobrar
indenização por danos morais. A Procura-
doria Geral do Município entrou ontem
com recurso para pedir a cassação da limi-
nar que proíbe a remoção do Tivoli da
Lagoa.

Jrês mortes em ônibus Caixa é assaltada
Três pessoas morreram e uma ficou feri-

3a em dois tumultos em ônibus, na madru-
gada de ontem. Confundidos com assai-
fantes, dois homens foram assassinados
£or volta de lh, ao pular a roleta de um
ônibus da linha 484 (Olaria-Copacabana),
da viação Auto Diesel, em Bonsucesso.
Depois, na Avenida Brasil, um passageiro
armado reagiu a assalto num ônibus da
Unha Central-Jardim Real, da viação Mas-
ler. O assaltante foi morto e a mulher que
6 acompanhava ficou ferida.

Dez homens armados roubaram ontem
CRS 150 milhões da Central de Atendi-
mento ao Trabalhador da Caixa Econômi-
ca de Nova Iguaçu. O assalto ocorreu por
volta das 9h30, horário em que o posto é
abastecido com malotes de carros-fortes.
Ontem, no entanto, a gerência havia dis-
pensado a entrega, pois o dinheiro que
havia no cofre era suficiente para o expe-
diente do dia. Os assaltantes — que utiliza-
vam três carros — roubaram ainda um Gol
que estava estacionado na calçada.

O Ministério Público do Trabalho obte-
ve, nos últimos 15 dias, duas vitórias nas
ações civis públicas que denunciam e com-
provam a existência de trabalho escravo no
interior do estado. A primeira aconteceu
em 27 de abril, quando a Justiça do Traba-
lho concedeu liminar para colocar em in-
disponibilidade os bens da Usina Victor
Sense, em Conceição de Macabu. A segun-
da conquista ocorreu no dia 4, quando este
mesmo tipo de liminar foi expedida contra
os proprietário da Granja Rocha Klotz,
em Resende.

Segundo o chefe do Ministério Público
do Trabalho da Primeira Região, procura-
dor Carlos Eduardo Barroso, a indisponi-
bilidade dos bens impede que os proprietá->
rios se desfaçam deles antes da decisão,
final do juiz. "Ficamos receosos de que,'
quando sair a decisão final, os empresários
não tenham dinheiro para ressarcir os em-
pregados", explicou.

Inquéritos — Desde o ano passado o>
Ministério Público do Trabalho desenvol-
ve uma verdadeira cruzada contra o traba-
lho escravo — através de informações da

Comissão Pastoral da Terra e do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais —, principal-
mente nas áreas rurais. Baseado em denú-
nicas da imprensa, houve um mapeamento
das regiões mais críticas e vários inquéritos
foram instaurados.

Segundo o procurador, a Usina Victor
Sence e a Granja Rocha Klotz foram os
dois locais onde houve maior comprova-
ção de irregularidades. "Isto não quer di-
zer que não exista exploração de mão-de-
obra em outros lugares", ressaltou. O in-
quérito apurou que cerca de 60
empregados da granja — cujo proprietário
é Orlandino Klotz, também é dono da
Granja da Barra, da Fazenda Esperança e
da Fazenda da Ponte — eram mantidos em
condições semelhantes à escravidão: jorna-
da de trabalho de 10 a 15 horas por dia,
sem folgas semanais ou férias, carteira assi-
nada ou salário, FGTS, gratificação nata-
lina, além da utilização de menores. A
maioria dos empregados recebia desde 92 o
pagamento através de cesta básica.

Testemunhas — De acordo com a
nrociimdnra Glória Regina Ferreira de,

Melo, responsável pelo caso, no dia 26 será|
realizada uma audiência onde serão ouvi-f
das as testemunhas. Carlos Eduardo Bar-|
roso afirmou que o objetivo das ações civis)
não é apenas obter o reembolso dos traba-|
lhadores, mas também a defesa da relação*
empregador-empregado. ''

Na Usina Victor Sence, a situação não éj
diferente. Em diligências lá realizadas foÈ
constatada a exploração de cerca de 80i
famílias. Mas o caso tem outro agravante:?
a economia do município gira em tornojj
desta atividade.

Convocados para depor, o acionistaí
Renato Moreira Ramos e sua filha Elisav
Maria Sence Ramos Barcelos, assessora;
administrativa, alegaram "profunda crise!'
financeira oriunda de disputas e desentendi
dimentos entre a diretoria, os acionistas é'
os herdeiros". Eles disseram ainda que a;
usina tem apenas 20 funcionários fixos.;
"Durante a safra da cana-de-açúcar porém',
este número é multiplicado", contou o?
procurador. „J
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"Nós precisamos agir com muita
calma para não cometer nenhum engano

ou injustiça"
Antônio Carlos Biscaia

/ £Tt7

JSSHL
'O problema é que há muitos soldados,
cabos e sargentos do mesmo batalhão que
têm o mesmo nome'
Antônio Carlos Biscaia, procurador-geral de Justiça

Biscaia denuncia hoje PMs ligados ao bicho
¦ Documento a ser entregue à Auditoria Militar inclui, em sua maioria, nomes de oficiais citados na lista de Castor de Andrade

l-y

(1 O procurador-geral de Justi-
m, Antônio Carlos Biscaia, revê-
pou que a denúncia contra PMs
íp- a ser encaminhada hoje à Au-*jtoria Militar do Estado — in-'ègii oficiais, em sua maioria, e
poucos praças. Segundo Biscaia,
jserâo acusados apenas aqueles de
iqpem há certeza, por parte do
ÍÜinistério Público, de participa-
jjçâo na lista do bicho: "O proble-
pa é que há muitos casos de
•soldados, cabos e sargentos que,'ho mesmo batalhão, têm o mes-
imo nome", justificou.
I: Biscaia disse que pretende en-
caminhar a denúncia contra os
PMs seguindo o mesmo critério
da primeira, na qual foram acu-
sadas 63 pessoas, entre depu-
tatlos, delegados, inspetores e um
promotor. 

"Precisamos ter cal-
rpa para não cometer nenhum
engano ou injustiça", frisou o
procurador, acrescentando que
os novos nomes serão aditados
na denúncia já oferecida.

Em uma primeira análise, a
Polícia Militar recebeu uma lista
com 64 nomes, que foram objeto
de sindicância interna na corpo-
ração. Ontem, os promotores es-
tiveram reunidos com o correge-
dòr da PM, tenente-coronel
Edgar da Costa Magalhães, para
definir os últimos policiais que
serão acusados de corrupção
passiva.11 Análise — Segundo o pro-
curador, a preocupação do Mi-
riistério Público agora é comple-
mentar a análise dos nomes:aDepois, passaremos para a fase
da informática, que ainda tem
muita coisa, e prosseguiremos
com aquela nossa linha investi-
gátória (a ligação do jogo do
bicho com o tráfico de drogas)".
Biscaia espera que a ligação com
ò tráfico se comprove através
dos números de telefones encon-
trados nos disquetes apreendidos
rios escritórios de Castor de An-
(frade. "Já pedimos as contas te-
léfônicas para a Telerj, mas elas
ainda não vieram", explicou.

Além da quebra do sigilo tele-
fônico, outra dificuldade relacio-
na-se ao pedido do Ministério
Público para levantar as contas
bancárias. Biscaia disse que, até
agora, os bancos não forneceram
as informações, embora elas te-
nham sido solicitadas junto à
primeira denúncia encaminhada
ao Tribunal de Justiça.

Para Biscaia, a complexidade
das investigações exigirá traba-
lho para o futuro procurador-ge-
ral, já que seu mandato termina
em janeiro. Além da ligação com
o narcotráfico, um dos pontos
que considera trabalhoso é a
identificação de bicheiros de se-
gundo escalão que também con-
tribuem para a caixinha de cor-
rupçào.

Biscaia disse que foi sua a de-
cisão de pedir a prisão preventiva
de quatro delegados e um advo-
gado, além dos seis bicheiros.

Samuel Martins/Agência O Dia
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criançasO capitão Chavarry havia sido condenado a um ano de detenção por maus-tratos e abandono <

Corregedora doCapitão é absolvido
MARCELO AHMED

O capitão Pedro Chavarry
Duarte, citado na lista de propi-
nas do jogo do bicho, está livre de
pena em pelo menos uma acusa-
ção: a de maus-tratos e abandono
de criança. Condenado, em 15 de
setembro do ano passado, a um
ano de detenção — não cumprida
por se tratar de réu primário —
Chavarry for absolvida na Primei-
ra Câmara do Tribunal de Alçada
Criminal, que acatou ao recurso
da defesa. Ele foi preso, sob sus-
peita de tráfico de bebês, quando
cuidava da menina Rafaela Cristi-
na Coutinho Araújo, de três me-
ses, encontrada em estado de
abandono numa casa em Bangu.

O Caso Chavarry traz algumas
curiosidades e esbarra numa série
de nomes que, de alguma forma,
estão ligados às investigações so-
bre o esquema de corrupção cria-
do por Castor de Andrade, em
Bangu. O capitão foi julgado ini-
cialmente pela 2a Vara Criminal
de Bangu e condenado pelo juiz
Marcos Antônio de Bakker, que o
enquadrou no artigo 133 do Có-
digo Penal (abandono e maus-tra-
tos). O tráfico de crianças não foi
comprovado. A promotora encar-
regada do caso, Lúcia Maria La-
cerda Atalla, recorreu da sentença
por considerar a pena branda.
Lúcia também está sendo investi-
gada pelo Ministério Público co-
mo suspeita de ter recebido propi-
na do bicho.

Denúncia — O fato que deu
origem à prisão do oficial ocorreu
em março de 93, quando ele era
chefe do setor de operações do 14°
BPM (Bangu). Rafaela estava so-
zinha, sem alimentação por várias
horas, numa casa do conjunto
Jardim Edson Fernandes dos

Santos. Na residência, sem mó-
veis, havia várias roupas de crian-
ças e uma máquina fotográfica,
além do colchonete em que Ra-
faela estava deitada. A denúncia
foi levada ao deputado estadual
Paulo Melo (PSDB), que recorreu
ao tenente-coronel Valmir Alves
Brum.

Brum, à frente da Ia Delegacia
de Políciinüaíciária Militar, de-
signou uma equipe para prender
Chavarry, que alegara prestar"serviços sociais" a mães que não
podiam cuidar de seus filhos. Re-
centemente, Brum foi afastado do
cargo pelo secretário de Polícia
Militar, coronel Carlos Magno
Nazareth Cerqueira, sob a alega-
ção de que vazara para a impren-
sa nomes da lista de Castor.

Impunidade — A muito eus-
to, Chevarry foi autuado pelo de-
legado Carlos Alberto Campag-
nac, que na última segunda-feira
foi denunciado pelo Ministério
Público por corrupção passiva,
junto com mais 48 delegados, pelo
envolvimento na mesma lista de
Castor. Para o deputado Paulo
Melo, a impunidade do oficial faz
parte de uma manobra corporati-
vista da PM. "Fiquei indignado
com o coronel Cerqueira, que não
fez nada para punir o capitão. Se
fosse um mero soldado, ele já es-
taria expulso da corporação", de-
clarou Melo.

O nome de Chavarry aparece
na lista do bicho como tendo re-
cebido CRS 8 mil, em janeiro des-
te ano, quando ainda estava no
14°BPM. Atualmente, ele está lo-
tado no Departamento Geral de
Pessoal, sob investigação do Mi-
nistério Público e da PM junto
com outros 60 oficiais.

TRE sai amanhã
Uma mudança sensível nos

quadros do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE) do Rio começa a
se delinear nesta semana. Deixa a
Corregedoria Geral a juíza Vale-
ria Maron, responsável pelo aco-
lhimento das representações do
procurador Alcir Molina contra
os políticos envolvidos na lista

líò~bicheÍro^^tor~de^Andrade,
inclusive o governador Nilo Ba-
tista. Embora dependa de vota-
ção secreta entre o colegiado do
TRE, o mais cotado para ocupar
o seu lugar é o juiz classista
Jalcyr Sader, 53 anos, justamente
quem, há uma semana, autorizou
a suspensão do processo de cas-
saçào do registro eleitoral de Ni-
Io.

Advogado de área cível, ele e
o mais antigo membro do cole-
giado do TRE — completa dois
anos em julho. Relator do man-
dado de segurança impetrado
por Nilo, foi favorável à suspen-
são do processo até o julgamento
do mandado "para resguardar a
imagem do governador": "Sus-

pendendo o processo, evita-se o
indiciamento do governador, ou
seja, o colegiado julga o mérito
das representações antes de sub-
metê-lo a investigação, o que se-
ria uma superexposição para o
cargo que ocupa."

Antes do início da sessão de
ontem do TRE, Valéria já avisa-
ra aos colegas que não participa-
rá da última sessão da semana —-
amanhã — embora seu quarto e
último ano no cargo — tempo
máximo permitido — termine no
sábado. Mas amanhã Valéria de-
verá entregar a Jalcyr sua respos-
ta à liminar favorável a Nilo,
concedida por ele no dia 2.

I GOVERNO DO ESTADO
DO RIO DE MERO laVMCEDAEM

Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
C.G.C. 33.3S2.394/0001-04

AVISO AOS ACIONISTAS
CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas da Companhia.
Estadual de Águas e Esgotos — CEDAE a se reunirem na;
sede da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos
— SOSP, na cidade do Rio de Janeiro, na Rua São Bento..
n° 8, 7o andar, às 15:00 horas do dia 17 de maio de 1994,,,
para, em prosseguimento às Assembléias Gerais Ordinária e„,
Extraordinária iniciadas em 11/05/93, deliberar sobre a
seguinte ordem do dia — conforme convocação publicada,
nos dias 3, 5 e 6 de maio de 1993, no Diário Oficial do
Estado e nos dias 3, 6 e 7 de maio de 1993 no Jornal do
Brasil, ora alterada como segue:
1. NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
a) Tomada de Contas e Apreciação do Relatório da
Diretoria e Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício de 1 992;
b) Destinação do resultado do exercício;
c) Eleição dos membros do Conselho de Administra-
ção;
e) Aprovação da correção da expressão monetária do
Capital Social.
2. NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA .,
a) Proposta para aumento do Capital Social mediante
integralização de créditos que o Estado do Rio de
Janeiro possui contabilizados na Companhia;
b) Fixação do prazo de 30 dias para os acionistas
minoritários exercerem o direito de preferência à-
subscrição;
f) Alterações dos seguintes dispositivos do Estatuto'
Social: art. 1o; caput do Art. 5o e seus §§ 1o e 2o;
caput do art. 9o e exclusão de seu parágrafo único;

-caput do art. 10; §§ 1 ° e 2o do art. 11; §§ 1 ° e 2o do
art. 1 2; §§ 1 °, 2o e 3o do art. 1 3; §§ 1 ° e 2° do art. 1 5;
alíneas a e h do art. 1 6; §§ 1 °. 2o, 3o e 4o do art. 1 7;
caput do art. 1 8 e seus §§ 1 °, 2o, 3o, 4o e 5o; art. 1 9 e
parágrafo único; arts. 20, 31 e 33; §§ 1o. 2°, 3°, 4o e
5o do art. 36; art. 37; §§ 1o e 2o do art. 42; arts. 45 e
48; §§ 1 ° e 2o do art. 51; art. 55.

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Caderno

Idéias
LIVROS

SÁBADO

no seu JB
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PROGRAMA DE DESPOLUICÃO DA BAÍA DE GUANABARA
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
Cl N° 007194-ADEGIBID
A Companhia Estadual do Águas e Esgotos - CEDAE • Rio
de Janeiro, convida os fornecedores de países membros do
Banco Interamericano do Desenvolvimento - BID a partia-
parom na concorrência internacional para 

"FORNECIMEN-
TO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL E PVC
PARA OBRAS E SERVIÇOS DA SETORIZAÇÃO DO SISTE-
MA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA BAIXADA FLU-
MINENSE". dividida em 2 lotes englobando 71.3 km de
tubo (erro fundido dúctil e 143,4 km de tubo PVC, além de
conexões, peças e acessórios, no prazo de 6 (seis) meses.
Os recursos financeiros para pagamento dos encargos de-
correntes correrão á conta do Programa de Despoluição da
Baía de Guanabara, do Governo do Estado do Rio de Janei-
ro, os quais serão parcialmente financiados através dos
contratos do empréstimos números 916/SF-BR e 782/OC-
BR, celebrados entre o Banco Interamericano de Desonvol-
vimento • BID e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, e
do orçamento do Estado do Rio de Janeiro nas parcelas
equivalentes a contrapartida local.
A entrega das propostas será realizada às 10:00 (dez) horas
do dia 18 de julho do 1994, na Rua São Bonto. n° 8. 13°
andar. Auditório da SOSP - Rio de Janeiro.
O Edital completo estará à disposição para aquisição a partir
de 01 de julho de 1994 e até 10 (dez) dias úteis antes da
data da licitação, na CEDAE. Rua Sacadura Cabral, n 103.
7" andar, sala 2A • Rio de Janeiro - Brasil - CEP 20081 -
260.
Os interessados poderão obter informações sobre o Edital no
endereço já mencionado ou pelo telefone (021) 296-0025
ramal 134, ou pelo fax (021) 263-7178, no horário comer-
ciai de 0900 às 12 00 e de 1400 às 17:00 hs.

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
Cl N°008I94-ADEGIBID
A Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE - Rio
de Janeiro, convida os fornecedores de países membros do
Banco Interamericano de Desenvolvimento • BID a partia-
parem na concorròncia internacional para 

"FORNECIMEN-
TO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÜCTIL PVC E AÇO
CARBONO PARA OBRAS E SERVIÇOS DA SETORIZA-
ÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE
SAO GONÇALO". dividida em 3 lotes englobando 62.3 km
de tubo ferro fundido dúctil, 99km de tubo PVC e 0,15 km de
tubo aço carbono, além de peças, conexões e acessórios, no
prazo de 7 (sete) meses.
Os recursos financeiros para pagamento dos encargos de-
correntes, correrão á conta do Programa de Despoluição da
Baia de Guanabara, do Governo do Estado do Rio de Janei-
ro, os quais serão parcialmente financiados através dos
contratos de empréstimos número 916/SF-BR e 782/OC-
BR, celebrados entre o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento • BID e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, e
do orçamento do Estado do Rio de Janeiro nas parcelas
equivalentes à contrapartida local.
A entrega das propostas será realizada às 14:30 (quatroze e
trinta) horas do dia 18 de julho de 1994. na Rua São Bento,
n° 8,13o andar. Auditório da SOSP — Rio de Janeiro.
O Edital completo estará à disposição para aquisição a
partir de 01 de junho de 1994 e até 10 (dez) dias úteis
antes da data da licitação, na CEDAE, Rua Sacadura
Cabral n° 103,7° andar, sala 2A - Rio de Janeiro - Brasil -
CEP 20081-260.
Os interessados poderão obter informações sobre o Edital no
endereço jà mencionado ou pelo telefone (021) 296-0025
ramal 134 ou pelo fax (021) 263-7178, no horário comercial
de 09:00 às 12:00 e 14.00 ás 17:00 hs.

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
Cl N° 009194- ADEGIBID
A Companhia Estadual de Águas e Esgotos — CEDAE — Rio
de Janeiro, convida os fornecedores de países membros do
Banco interamericano de Desenvolvimento — BID a partici-
parem na concorrência internacional para 

"FORNECIMEN-
TO DE TUBOS CERÂMICOS. DE CONCRETO ARMADO.
FERRO FUNDIDO DÜCTIL E PEAD PARA OBRAS E SER-
VIÇOS DOS SISTEMAS DE ESGOTO DAS ILHAS DO
GOVERNADOR E PAQUETA". dividida em 4 lotes englo-
bando 115,4 km de tubo cerâmico, 3,7 km de tubo de
concreto armado, 0.9 km de tubo do ferro fundido dúctil e
2,5 km de tubo PEAD, além de peças, conexões e acessórios,
no prazo do 5 (cinco) meses.
Os recursos financeiros para pagamento dos encargos do-
correntes, correrão à conta do Programa de Despoluição da
Baia de Guanabara, do Governo do Estado do Rio de Janei-
ro, os quais serão parcialmente financiados através dos
contratos de empréstimos números 916/SF-BR e 782/OC-
BR. celebrados entre o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento — BID e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, e
do orçamento do Estado do Rio de Janeiro nas parcelas
equivalentes à contrapartida local.
A entrega das propostas será realizada às 10:00 (dez) horas
do dia 19 de julho de 1994. na Rua São Bento. n° 8. 13°
andar. Auditório da SOSP — Rio de Janeiro.

Edital completo estará á disposição para aquisição a partir de
01 de junho de 1994 e até 10 (dez) dias úteis antes da data da
licitação na CEDAE. Rua Sacadura Cabral, n° 103, 7° andar,
sala 2A — Rio de Janeiro — Brasil — CEP 20081 -260.
Os interessados poderão obter informações sobre o Edital no
endereço já mencionado ou pelo telefone (021) 296-0025
ramal 134, ou pelo fax (021) 263-7178. no horário comer-
ciai de 09-00 às 12.00 e de 14:00 ás 17:00 hs.

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
Cl N° 010194-ADEGIBID
A Companhia Estadual de Águas e Esgotos — CEDAE —
Rio de Janeiro, convida os fornecedores de países mem-
bros do Banco Interamericano de Desenvolvimento —
BID a participarem na concorrência internacional para"FORNECIMENTO DE TUBOS DE AÇO CARBONO.
FERRO FUNDIDO DÜCTIL E PEAD PARA OBRAS E
SERVIÇOS DOS SISTEMAS DE ESGOTO DE ICARAÍ".
dividida em 3 lotes englobando 0,1 km de tubo aço
carbono. 0,8 km de tubo de ferro fundido dúctil e 3,9 km
de tubo PEAD, além de peças, conexões e acessórios, no
prazo de 5 (cinco) meses.
Os recursos financeiros para pagamento dos encargos do-
correntes correrão à conta do Programa de Despoluição da
Bala de Guanabara, do Governo do Estado do Rio de Janei-
ro, os quais serão parcialmente financiados através dos
contratos de empréstimos números 916/SF-BR e 782/OC-
BR, celebrados entre o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento — BID e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, e
do orçamento do Estado do Rio de Janeiro nas parcelas
equivalentes à contrapartida local.
A entrega das propostas será realizada ás 14:30 (quatorze e
trinta) horas do dia 19 de julho de 1994. na Rua São Bento.
n° 8.13o andar. Auditório da SOSP — Rio de Janeiro.
O Edital completo estará à disposição para aquisição a partir
de 01 de junho de 1994 o até 10 (dez) dias úteis antes da
data da licitação, na CEDAE, Rua Sacadura Cabral, n" 103.
7o andar, sala 2A — Rio de Janeiro — Brasil — CEP
20081 -260.
Os interessados poderão obter informações sobre o Edital no
endereço já mencionado ou pelo telefone (021) 296-0025
ramal 134, ou pelo fax (021) 263-7178. no horário comer-
dal de 09:00 ás 12:00 e de 14.00 ás 17:00 hs.

I GOVERNO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

BANCO INTERAMERICANO
DEDESENVOLVIMENTO-BID

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS-SOSP

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
CIN° 01,194-ADEGIBID
A Companhia Estadual de Águas e Esgotos • CEDAE • Rio
do Janeiro, convida os fornecedores de países membros
do Banco Interamericano de Desenvolvimento • BID a
participarem na concorrência internacional para 

"FORNE-
CIMENTO E SUPERVISÃO DE MONTAGEM DE EQUI-
PAMENTOS DE PROCESSAMENTO DA ETE DA ILHA
DE PAQUETA", constando de aeradores mecânicos, con-
juntos motor bomba, centrifuga e equipamentos elétricos,
no prazo de 3 (três) meses.

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos do-
correntes, correrão á conta do Programa de Despoluição
da Bala de Guanabara, do Governo do Estado do Rio do
Janeiro, os quais sorão parcialmente financiados atra-
vós dos contratos do empréstimos números 916/SF- BR e
782/OC-BR, celebrados entre o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID e o Governo do Estado do Rio de
Janeiro, e do orçamento do Estado do Rio de Janeiro nas
parcelas equivalentes à contrapartida local.

A entrega das propostas será realizada às 10:00 (dez)
horas do dia 20 de julho de 1994. na Rua São Bento. n° 8,
13° andar. Auditório da SOSP - Rio do Janeiro.

O Edital completo estará à disposição para aquisição a
partir de 01 de junho de 1994 e até 10 (dez) dias útois
antes da data da licitação, na CEDAE, Rua Sacadura
Cabral, n° 103, 7o andar, sala 2A - Rio de Janoiro - Brasil
-CEP 20081-260.

Os interessados poderão obter informações sobre o Edital
no endereço já mencionado ou polo telefono (021) 296-
0025 ramal 134. ou pelo fax (021) 263-7178. no horário
comercial de 09:00 às 12:00 e de 1400 às 17:00 hs.

^eeI CEDAE BB
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
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''Nós precisamos agir com muita /zrf~y 'O problema é que há muitos soldados,
calma para não cometer nenhum engano (1||11|( cabos e sargentos do mesmo batalhão que

ou injustiça" jig^if^Pttí^ têm o mesmo nome'
Antônio Carlos Biscaia SÉÈjm^ggm«ÊBS& Antônio Carlos Biscaia, procurador-geral de Justiça

Biscaia denuncia hoje PMs ligados ao bicho
Documento a ser entregue à Auditoria Militar inclui, em sua maioria, nomes de oficiais citados na lista de Castor de Andrade

Ação prevê seqüestro

£$

,:•; O procurador-geral de Justi-
ça, Antônio Carlos Biscaia, revê-
Íòu que a denúncia contra PMs
&- a ser encaminhada hoje à Au-
jditoria Militar do Estado — in-
|lui oficiais, em sua maioria, e
goucos praças. Segundo Biscaia,
ièrão acusados apenas aqueles
|pntra quem há certeza, por par-
H do Ministério Público, de par-
ficipação na lista do bicho: "O

|roblema é que há muitos casos'de soldados, cabos e sargentos de
|im mesmo batalhão que têm o
ínesmo nome", justificou.
1 Biscaia disse que pretende en-
caminhar a denúncia contra os
RMs seguindo o mesmo critério
da primeira, na qual foram acu-
sadas 63 pessoas, entre depu-
íàdos, delegados, inspetores e um
promotor. 

"Precisamos ter cal-
ma para não cometer nenhum
engano ou injustiça", frisou o
procurador, acrescentando que
os novos nomes serão aditados
na denúncia já oferecida.

Em uma primeira análise, a
Polícia Militar recebeu uma lista
com 64 nomes, que foram objeto
de sindicância interna na corpo-
ração. Ontem, os promotores es-
tiveram reunidos com o correge-
dor da PM, tenente-coronel
Edgar da Costa Magalhães, para
definir os últimos policiais que
sérào acusados de corrupção
passiva.y Análise — Segundo o pro-
curador, a preocupação do Mi-
nistério Público agora é comple-
ínentar a análise dos nomes:"Depois, passaremos para a fase
da informática, que ainda tem
muita coisa, e prosseguiremos
com aquela nossa linha investi-
gatória (a ligação do jogo do
bicho com o tráfico de drogas)".
Biscaia espera que a ligação com
o tráfico se comprove através
dos números de telefones encon-
trados nos disquetes apreendidos
nos escritórios de Castor de An-
drade. "Já pedimos as contas te-
lefônicas para a Telerj, mas elas
ainda não vieram", explicou.

Além da quebra do sigilo tele-
fônico, outra dificuldade relacio-
na-se ao pedido do Ministério
Público para levantar as contas
bancárias. Biscaia disse que, até
agora, os bancos não forneceram
as informações.¦¦¦'. Para Biscaia, a complexidade
das investigações exigirá traba-
lho para o futuro procurador-ge-
ral, já que seu mandato termina
cm janeiro. Além da ligação com
o narcotráfico, um dos pontos
que considera trabalhoso é a
identificação de bicheiros de se-
gundo escalão que também con-
tribuem para a caixinha de cor-
r,a p ç ã o .
.r Biscaia disse que foi sua a de-
cisão de pedir a prisão preventiva
de quatro delegados e um advo-
gado, além dos seis bicheiros:"Os cinco ocuparam posição de
destaque na Polícia Civil. Não
era conveniente pedir de todos",
explicou o procurador.

Samuel Martins/Agência O Dia
:.:;::::::í$&^

O capitão Chavarry havia sido condenado a um ano de detenção por maus-tratos e abandono de crianças

Corregedora do
TRE sai amanhã

Capitão é absolvido
MARCELO AHMED

O capitão Pedro Chavarry
Duarte, citado na lista de propi-
nas do jogo do bicho, está livre de
pena em pelo menos uma acusa-
ção: a de maus-tratos e abandono
de criança. Condenado, em 15 de
setembro do ano passado, a um
ano de detenção — não cumprida
por se tratar de réu primário —
Chavarry foi absolvido na Primei-
ra Câmara do Tribunal de Alçada
Criminal, que acatou ao recurso
da defesa. Ele foi preso, sob sus-
peita de tráfico de bebês, quando
cuidava da menina Rafaela Cristi-
na Coutinho Araújo, de três me-
ses, encontrada em estado de
abandono numa casa em Bangu.

O Caso Chavarry traz algumas
curiosidades e esbarra numa série
de nomes que, de alguma forma,
estão ligados às investigações so-
bre o esquema de corrupção cria-
do por Castor de Andrade, em
Bangu. O capitão foi julgado ini-
cialmente pela 2a Vara Criminal
de Bangu e condenado pelo juiz
Marcos Antônio de Bakker, que o
enquadrou no artigo 133 do Có-
digo Penal (abandono e maus-tra-
tos). O tráfico de crianças não foi
comprovado. A promotora encar-
regada do caso, Lúcia Maria La-
cerda Atalla, recorreu da sentença
por considerar a pena branda.
Lúcia também está sendo investi-
gada pelo Ministério Público co-
mo suspeita de ter recebido propi-
na do bicho.

Denúncia — O fato que deu
origem à prisão do oficial ocorreu
em março de 93, quando ele era
chefe do setor de operações do 14°
BPM (Bangu). Rafaela estava so-
zinha, sem alimentação por várias
horas, numa casa do conjunto
Jardim Edson Fernandes dos

Santos. Na residência, sem mó-
veis, havia várias roupas de crian-
ças e uma máquina fotográfica,
além do colchonete em que Ra-
faela estava deitada. A denúncia
foi levada ao deputado estadual
Paulo Melo (PSDB), que recorreu
ao tenente-coronel Valmir Alves
Brum.

Brum, à frente da Ia Delegacia
de Polícia Judiciária Militar, de-
signou uma equipe para prender
Chavarry, que alegara prestar"serviços sociais" a mães que não
podiam cuidar de seus filhos. Re-
centemente, Brum foi afastado do
cargo pelo secretário de Polícia
Militar, coronel Carlos Magno
Nazareth Cerqueira, sob a alega-
ção de que vazara para a impren-
sa nomes da lista de Castor.

Impunidade — A muito eus-
to, Chevarry foi autuado pelo de-
legado Carlos Alberto Campag-
nac, que na última segunda-feira
foi denunciado pelo Ministério
Público por corrupção passiva,
junto com mais 48 delegados, pelo
envolvimento na mesma lista de
Castor. Para o deputado Paulo
Melo, a impunidade do oficial faz
parte de uma manobra corporati-
vista da PM. "Fiquei indignado
com o coronel Cerqueira, que não
fez nada para punir o capitão. Se
fosse um mero soldado, ele já es-
taria expulso da corporação", de-
clarou Melo.

O nome de Chavarry aparece
na lista do bicho como tendo re-
cebido CRS 8 mil, em janeiro des-
te ano, quando ainda estava no
14°BPM. Atualmente, ele está lo-
tado no Departamento Geral de
Pessoal, sob investigação do Mi-
nistério Público e da PM junto
com outros 60 oficiais.

Uma mudança sensível nos
quadros do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE) do Rio começa a
se delinear nesta semana. Deixa a
Corregedoria Geral a juíza Vale-
ria Maron, responsável pelo aco-
lhimento das representações do
procurador Alcir Molina contra
os políticos envolvidos na lista
do bicheiro Castor de Andrade,
inclusive o governador Nilo Ba-
tista. Embora dependa de vota-
ção secreta entre o colegiado do
TRE, o mais cotado para ocupar
o seu lugar é o juiz classista
Jalcyr Sader, 53 anos, justamente
quem. há uma semana, autorizou
a suspensão do processo de cas-
sação do registro eleitoral de Ni-

Advogado de área cível, ele é
o mais antigo membro do cole-
giado do TRE — completa dois
anos em julho. Relator do man-
dado de segurança impetrado
por Nilo, foi favorável à suspen-
são do processo até o julgamento
do mandado "para resguardar a
imagem do governador": "Sus-

pendendo o processo, evita-se o
indiciamento do governador, ou
seja, o colegiado julga o mérito
das representações antes de sub-
metê-lo a investigação, o que se-
ria uma superexposição para o
cargo que ocupa."

Antes do início da sessão de
ontem do TRE, Valéria já avisa-
ra aos colegas que não participa-
rá da última sessão da semana —
amanhã — embora seu quarto e
último ano no cargo — tempo
máximo permitido — termine no
sábado. Mas amanhã Valéria de-
verá entregar a Jalcyr sua respos-
ta à liminar favorável a Nilo,
concedida por ele no dia 2.

dos bens de delegado
A Coordenadoria de Defesa da

Cidadania do Ministério Público
deve entrar hoje com uma ação
cautelar de seqüestro de bens, com
pedido de liminar, contra o delega-
do Otávio Seiler. A ação, a ser en-
caminhada pelo promotor Carlos
Roberto Jatahy a uma Vara de Fa-
zenda Pública, terá como base a lei
8429/92, que prevê punição por en-
riquecimento ilícito de agentes pú-
blicos.

No ano passado, a mesma coor-
denadoria instaurou inquérito civil
público contra vários delegados,
que apresentaram patrimônio in-
compatível com a renda declarada.
Segundo o Ministério Público, esta
ação cautelar é preparatória de
uma ação ordinária de perda de
bens e função pública, que já atin-
giu os delegados Élson Campello,
Antônio Nonato da Costa, Rober-
to Alves de Castro e o detetive-ins-

petor Roberto Alves de Castro.
Além das penas, os policiais tive-,
ram os bens seqüestrados.

Os promotores estudam agora
uma ação cautelar idêntica, con-
tra todos os policiais civis que cons-
tam da denúncia por corrupção
passiva por envolvimento com"íl
máfia do jogo do bicho. Os ciiliíò'
policiais que já foram alvo do Mi-
nistério Público por enriquecimen-
to ilícito estão entre os 49 delegados'
e três promotores acusados de rece-
berem propina do bicho.

Seiler consta da lista de projib
nas como um dos que recebeu
maior número de contribuições."0
período de recebimento varia entre
abril de 91 a janeiro de 93. quando
era titular da Divisão de Repressão
ao Crime Organizado (Dirco). da
Divisão de Repressão a Roubos e
Furtos (DRF) e da 33a DP (Realen-
go).

I GOVERNO DO ESTADO
DO RIO DE MEIRO ^eeICEDAEM

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
C.G.C. 33.352.394/O001-O4

AVISO AOS ACIONISTAS
CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas da Companhia
Estadual de Águas e Esgotos — CEDAE a se reunirem na
sede da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos
— SOSP, na cidade do Rio de Janeiro, na Rua São Bento
n° 8, 7o andar, às 15:00 horas do dia 17 de maio de 1994,
para, em prosseguimento às Assembléias Gerais Ordinária e
Extraordinária iniciadas em 11/05/93, deliberar sobre a
seguinte ordem do dia — conforme convocação publicada
nos dias 3, 5 e 6 de maio de 1993, no Diário Oficial do
Estado e nos dias 3, 6 e 7 de maio de 1993 no Jornal do
Brasil, ora alterada como segue:
1. NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
a) Tomada de Contas e Apreciação do Relatório da
Diretoria e Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício de 1 992;
b) Destinação do resultado do exercício;
c) Eleição dos membros do Conselho de Administra-_
ção;
e) Aprovação da correção da expressão monetária dó'
Capital Social.
2. NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

".

a) Proposta para aumento do Capital Social mediante
integralização de créditos que o Estado do Rio de
Janeiro possui contabilizados na Companhia;
b) Fixação do prazo de 30 dias para os acionistas
minoritários exercerem o direito de preferência à
subscrição;
f) Alterações dos seguintes dispositivos do Estatuto
Social: art. 1o; caput do Art. 5o e seus §§ 1o e 2o;
caput do art. 9o e exclusão de seu parágrafo único;
caput do art. 10; §§ 1 ° e 2o do art. 11; §§ 1 ° e 2o dó
art. 1 2; §§ 1 °. 2o e 3o do art. 13; §§ 1 ° e 2o do art. 1 5;
alíneas a e h do art. 1 6; §§ 1o, 2o. 3o e 4o do art. 17;
caput do art. 1 8 e seus §§ 1 °, 2o, 3o, 4o e 5o; art. 1 9 e
parágrafo único; arts. 20. 31 e 33; §§ 1o. 2o, 3o. 4o e
5o do art. 36; art. 37; §§ 1o e 2o do art. 42; arts. 45 e
48; §§ 1 ° e 2o do art. 51; art. 55.

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
"
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PROGRAMA DE DESP0LUICÂ0 DA BAÍA DE GUANABARA
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
Cl N° 007194-ADEGIBID
A Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE - Rio
de Janeiro, convida os fornecedores de paises membros do
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID a partici-
parem na concorrência internacional para 

"FORNECIMEN-

TO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL E PVC
PARA OBRAS E SERVIÇOS DA SETORIZAÇÀO DO SISTE-
MA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA BAIXADA FLU-
MINENSE 

'. 
dividida em 2 lotes englobando 71,3 km de

tubo ferro fundido dúctil e 143,4 km de tubo PVC, além de
conexões, peças c acessórios, no prazo de 6 (seis) meses

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos de-
correntes correrão a conta do Programa do Despoluição da
Baia de Guanabara, do Governo do Estado do Rio de Janei-
ro, os quais serão parcialmente financiados através dos
contratos de empréstimos números 916/SF-BR e 782/OC-
BR, celebrados entre o Banco Interamericano de Desenvol-
vimonio - BID e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, e
do orçamento do Estado do Rio de Janeiro nas parcelas
equivalentes à contrapartida local.

A entrega das propostas será realizada ás 1000 (dez) horas
do dia 18 do julho de 1994. na Rua São Bento, n" 8, 13°
andar. Auditório da SOSP - Rio de Janeiro.

O Edital completo estará à disposição para aquisição a partir
de 01 de julho de 1994 e até 10 (dez) dias úteis antes da
data da licitação, na CEDAE. Rua Sacadura Cabral, n° 103,
7° andar, sala 2A - Rio de Janeiro - Brasil - CEP 2O081 ¦
260.

Os interessados poderão obter informações sobre o Edital no
endereço já mencionado ou pelo telefone (021) 296-0025
ramal 134. ou pelo fax (021) 263-7178. no horário comer-
ciai de 09.00 ás 12 00 e de 1400 às 17 00 hs.

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
Cl N° 008/94-ADEGIBID
A Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE - Rio
de Janeiro, convida os fornecedores de países membros do
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID a partici-
parem na concorrência internacional para 

"FORNECIMEN-

TO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL. PVC E AÇO
CARBONO PARA OBRAS E SERVIÇOS DA SETORIZA-
ÇÂO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE
SÀO GONÇALO". dividida em 3 lotes englobando 62.3 km
de tubo ferro fundido dúctil. 99km de tubo PVC e 0,15 km de
tubo aço carbono, além de peças, conexões e acessórios, no
prazo de 7 (sete) meses.
Os recursos financeiros para pagamento dos encargos de-
correntes, correrão à conta do Programa de Despoluição da
Baia de Guanabara, do Governo do Estado do Rio de Janei-
ro, os quais serão parcialmente financiados através dos
contratos de empréstimos número 916/SF-BR e 782/OC-
BR, celebrados entre o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento - BID e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, e
do orçamento do Estado do Rio de Janeiro nas parcelas
equivalentes à contrapartida local.
A entrega das propostas será realizada ás 14:30 (quatroze e
trinta) horas do dia 18 de julho de 1994, na Rua São Bento,
n° 8,13o andar. Auditório da SOSP — Rio de Janeiro.
O Edital completo estará à disposição para aquisição a
partir de 01 de |unho de 1994 e até 10 (dez) dias úteis
antes da data da licitação, na CEDAE, Rua Sacadura
Cabral n° 103, 7" andar, sala 2A • Rio de Janeiro - Brasil •
CEP 20081 -260.
Os interessados poderão obter informações sobre o Edital no
endereço já mencionado ou pelo telefone (021) 296-0025
ramal 134 ou pelo fax (021) 263-7178, no horário comercial
de0900 ás 12:00e 14:00às 17.00 hs.

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
CIN°009I94-ADEGIBID
A Companhia Estadual do Águas e Esgotos — CEDAE — Rio
de Janeiro, convida os fornecedores do paises membros do
Banco interamericano de Desenvolvimento — BID a partici-
parem na concorrência internacional para 

"FORNECIMEN-

TO DE TUBOS CERÂMICOS. DE CONCRETO ARMADO.
FERRO FUNDIDO DÜCTIL E PEAD PARA OBRAS E SER-
VIÇOS DOS SISTEMAS DE ESGOTO DAS ILHAS DO
GOVERNADOR E PAQUETA". dividida em 4 lotes englo-
bando 115,4 km de tubo cerâmico, 3,7 km de tubo de
concreto armado, 0,9 km de tubo de ferro fundido dúctil e
2,5 km de tubo PEAD. além do peças, conoxões o acessórios,
no prazo do 5 (cinco) meses.
Os recursos financeiros para pagamento dos encargos de-
correntes, correrão à conta do Programa de Despoluição da
Baia de Guanabara, do Governo do Estado do Rio de Janei-
ro. os quais serão parcialmente financiados através dos
contratos de empréstimos números 916/SF-BR e 782/OC-
BR. celebrados entre o Banco Interamericano do Desenvol-
vimento — BID e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, e
do orçamento do Estado do Rio de Janeiro nas parcelas
equivalentes à contrapartida local.
A entrega das propostas será realizada ás 10:00 (dez) horas
do dia 19 de julho de 1994. na Rua São Bento. n° 8. 13°
andar. Auditório da SOSP — Rio de Janeiro.

Edital completo estará á disposição para aquisição a partir de
01 de junho de 1994 e até 10 (dez) dias úteis antes da data da
licitação na CEDAE, Rua Sacadura Cabral. n° 103, 7o andar,
sala 2A — Rio de Janeiro — Brasil — CEP 20081 -260.
Os interessados poderão obter informações sobre o Edital no
endereço já mencionado ou pelo telefone (021) 296-0025
ramal 134, ou pelo fax (021) 263-7178. no horário comer-
ciai de 0900 às 12:00 c de 1400 às 17:00 hs.

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
CIN° 010194- ADEGIBID
A Companhia Estadual de Águas e Esgotos — CEDAE —

Rio de Janeiro, convida os fornecedores de paises mem-
bros do Banco Interamericano de Desenvolvimento —

BID a participarem na concorrência internacional para"FORNECIMENTO DE TUBOS DE AÇO CARBONO.
FERRO FUNDIDO DÜCTIL E PEAD PARA OBRAS E
SERVIÇOS DOS SISTEMAS DE ESGOTO DE ICARAl".
dividida em 3 lotes englobando 0,1 km de tubo aço
carbono, 0,8 km de tubo de ferro fundido dúctil e 3,9 km
de tubo PEAD, além de peças, conexões e acessórios, no
prazo de 5 (cinco) meses.
Os recursos financeiros para pagamento dos encargos de-
correntes correrão á conta do Programa de Despoluição da
Baia de Guanabara, do Governo do Estado do Rio de Janei-
ro. os quais serão parcialmente financiados através dos
contratos de empréstimos números 916/SF-BR e 782/OC-
BR. celebrados entre o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento — BID e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, e
do orçamento do Estado do Rio de Janeiro nas parcelas
equivalentes á contrapartida local.
A entrega das propostas será realizada ás 14:30 (quatorze e
trinta) horas do dia 19 de julho de 1994, na Rua São Bento,
n» 8,13" andar. Auditório da SOSP — Rio do Janeiro.
O Edital completo estará á disposição para aquisição a partir
de 01 de junho de 1994 e até 10 (dez) dias úteis antes da
data da licitação, na CEDAE, Rua Sacadura Cabral, n° 103.
7o andar, sala 2A — Rio de Janeiro — Brasil — CEP
20081 -260.
Os interessados poderão obter informações sobre o Edital no
endereço já mencionado ou pelo telefone (021) 296-0025
tamal 134. ou pelo fax (021) 263-7178. no horário comer-
ciai de 09:00 ás 12:00 e de 14:00 às 17:00 hs.

(GOVERNO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

BANCO INTERAMERICANO
DEDESENVOLVIMENTO-BID

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBUCOS-SOSP

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
Cl N° 011194- ADEGIBID
A Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE • Rio
de Janeiro, convida os fornecedores de paisos membros
do Banco Interamericano de Desenvolvimento • BID a
participarem na concorrência internacional para 

"FORNE-

CIMENTO E SUPERVISÃO DE MONTAGEM DE EQUI-
PAMENTOS DE PROCESSAMENTO DA ETE DA ILHA
DE PAQUETA", constando de aeradores mecânicos, con-
juntos motor bomba, centrifuga e equipamentos elétricos,
no prazo de 3 (três) meses.

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos de-
correntes, correrão à conta do Programa de Despoluição
da Baia de Guanabara, do Governo do Estado do Rio de
Janeiro, os quais serão parcialmente financiados atra-
vós dos contratos de empréstimos números 916/SF- BR e
782/OC-BR, celebrados entre o Banco Interamericano de
Desenvolvimento • BID e o Governo do Estado do Rio de
Janeiro, e do orçamento do Estado do Rio de Janeiro nas
parcelas equivalentes á contrapartida local.

A entrega das propostas será realizada ás 10:00 (dez)
horas do dia 20 de julho do 1994. no Rua São Bento, n" 8,
13o andar. Auditório da SOSP - Rio do Janeiro.

O Edital completo estará á disposição para aquisição a
partir de OI do junho de 1994 o até 10 (dez) dias úteis
antes da data da licitação, na CEDAE, Rua Sacadura
Cabral, n" 103,7° andar, sala 2A - Rio de Janeiro - Brasil
- CEP 20081 -260.

Os interessados poderão obter if formações sobre o Edital
no endereço já mencionado ou polo telefone (021) 296-
0025 ramal 134, ou polo fax (021) 263-7178, no horário
comercial do 09:00 às 1200 o do 14.00 às 17:00 hs.

^eeICEDAEBi
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

mo OC JANEIRO
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Cario Wrede

Preso denuncia tortura na Polícia Federal
Advogado acusado de fraudar o INSS diz que foi espancado por dois agentes com a conivência de um delegado, na sede do Ri(

Carcereiro que
evitou fuga tenx
um dia de herói

O advogado Wadyson Camel, preso desde o dia
8 de abril na Polícia Federal, foi submetido a duas

cessões de tortura, na sexta-feira, nas dependên-
:cias da Superintendência da Polícia Federal do
.'Rio. De acordo com o advogado do preso, Élcio
.Pirez, Wadyson foi retirado da cela com autoriza-
ção do delegado Francisco de Assis Barros Leal e
Üevado, pelo próprio delegado, para uma sala onde
idois agentes federais encapuzados com meias pre-
:tas o aguardavam. Como desde sua prisão, Wady-
;son reservava-se o direito de só falar em juízo, os
.agentes o espancaram e o obrigaram a assinar um
depoimento que já estava pronto.

; De acordo com Élcio Perez, Wadyson apresen-
ta lesões nos rins e fígado, escoriações no rosto e
está urinando sangue há três dias. No domingo,
ele foi atendido no Hospital Souza Aguiar e fez
exame de corpo de delito no Instituto Médico
Legal (IML). Perez aguarda o laudo do IML e a
•ficha de atendimento no hospital para abrir pro-
cesso contra os policiais. Ontem, Wadyson foi
ouvido pela Comissão de Direitos Humanos da
Procuradoria Geral da República no Rio, mas a
imprensa não pôde entrar no prédio. Se compro-
Váj3a a denúncia, os policiais poderão ser condena-
dos a pena máxima de 30 anos de prisão, já que o
crime de tortura é considerado hediondo.

Inquérito — A pedido do Procurador Geral
da República no Rio, Selmo Fernandes Moreira,
será aberto um inquérito na Polícia Federal. On-
tem mesmo, uma sindicância foi aberta na Supe-
rintendência de Polícia Federal. Wadyson foi en-
caminhado a exame de corpo de delito e ao
hospital Souza Aguiar a pedido do delegado Paulo
Maurício Valente Astolfo, que estava de plantão
no domindo. Ao saber da possibilidade de ter
havido tortura, Astolfo tomou depoimento de
Wadyson sobre o espancamento, na presença de
duas testemunhas que o delegado convocou na
rua.

Wadyson Camel é acusado de envolvimento
nas fraudes contra o INSS. Ele foi autuado em
flagrante pela juíza Marilena Soares Reis Franco,
da"13a Vara Federal, nos crimes de estelionato,
falsificação de documentos públicos, porte ilegal
de.documentos públicos e formação de bando ou
quadrilha. Em sua casa foram apreendidas três
armas de fogo, uma delas sem registro. Segundo
Élcio Perez, os policiais que torturaram Wadyson
queriam que ele falasse sobre seu envolvimento
com cinco nomes que, de acordo com os agentes
federais, apareceram nos documentos apreendidos
pela'polícia.

Os agentes também queriam saber qual é a
ligação de Wadyson com o delegado Paulo Astol-
ftv'o que levou o advogado Élcio Perez a supor
que exista uma briga interna na superintendência.
Perez explicou que Wadyson tem direito à prisão
especial e já deveria ter sido transferido da Polícia
Federal, por autorização da própria juíza Marile-
na Franco. Mas a transferência ainda não aconte-
çeu por falta de vaga na Polinter. Hoje, ele deverá
prestar novo depoimento sobre as sessões de tor-
tura, na própria Polícia Federal.

Dossiê ameaça a
posse de delegado

ÍÀ posse no cargo de delegado do médico Ro-
berto Blanco dos Santos — que será julgado pelo
Çptlselho Regional de Medicina (CRM) por emis-
$ão de laudos falsos durante a ditadura — depende
de um parecer da Procuradoria Geral do Estado e.
de; decisão do governador Nilo Batista. No dia 2,
Nilo recebeu um dossiê do grupo Tortura Nunca
Mais/RJ relatando as irregularidades cometidas
pelo médico no período em que trabalhou como
perito legista no Instituto Médico Legal.

¦ Roberto Blanco dos Santos — aprovado com
mais 137 concursados na prova para delegado de
polícia — produziu, nos anos 70, laudos cadavéri-
cos-falsos que corroboravam as versões oficiais da
repressão, atestando que as vítimas haviam morri-
çlo em tiroteios ou atropelamento ao reagirem à
prisão.

Na carta ao governador, a presidente do grupo,
Cecília Coimbra, frisa que a entidade considera"um acinte e um desrespeito à luta contra a impu-
nidade, pelos direitos humanos e pela ética" a
integração do médico nos quadros da Secretaria
de Policia Civil. O subprocurador-geral do estado,
Francesco Conte, prometeu apressar o parecer,
que deverá ficar pronto na próxima semana.

Grupo se queixa de
promoção a Itamar

O Grupo Tortura Nunca Mais/RJ encaminha
hoje uma carta indignada ao presidente Itamar
Franco, na qual solicita a destituição do médico
Ricardo Agnese Fayad da 2a subdireção de Saúde
do Ministério do Exército e o seu afastamento
para a reserva.

' Fayad, cujo registro profissional foi cassado no
último dia 4 pelo Conselho Regional de Medicina
do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), por parti-cipar de sessões de tortura de presos políticos, teve
sua promoção de coronel a general-de-brigada
assinada pelo presidente e publicada no Diário
Oficial de 31 de março passado.

; Na carta a Itamar, o Tortura Nunca Mais/RJ
assinala que desde de 88 o médico vinha respon-
dendo a processo ético no Cremerj, por ter dado
apoio técnico às sessões de tortura praticadasentre 1969 e 1974 no DOI-Codi, na Polícia do
Exército, no QG da Rua Barão de Mesquita, onde
alternava seus plantões com o também médico
Amílcar Lobo. A partir de hoje, o grupo informa-
rá a promoção do médico militar às cerca de 80
entidades nacionais e internacionais de direitos
humanos com as quais mantém contato e pedirá o
apoio delas para que pressionem o presidente da
República.
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Paulo Catarino.com 32 anos de experiência na chefia de carceragens no Rio, enfrentou desarmado 63 presos na Deat
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«í/íra promotores ouviram 30 dos 63 presos que se amotinaram durante cinco horas, no saBáao passado, na Deat

MARCELO CARNEIRO
As feridas de um país marcado pela dor da perda

de Ayrton Senna podem ser cicatrizadas com a
bravura de outros heróis, ainda que anônimos. Paulo
Catarino, de 52 anos, 32 deles passados na chefia de
carceragem de várias penitenciárias e delegacias da
cidade, é um homem com a mesma fibra do piloto de
Fórmula 1, desses que revelam sua coragem nas
horas mais necessárias. Foi assim na noite de sábado
passado, quando ele enfrentou desarmado 63 presos
da Deat (Divisão Especializada de Atendimento ao
Turista) e conteve uma rebelião que já durava quatro
horas, no Leblon. ?

Ontem foi o dia de Catarino recolher elogio?
por seu heroísmo, mas o carcereiro nào estavq
satisfeito. Pela manhã, um de seus superiores —r
ele não quis dizer o nome — reclamou que o chefe
da carceragem não deveria ter assumido a postura
de mediador da rebelião. O delegado da 14a DP,
Ivo Raposo, no entanto, diz que Catarino é indis-
pensável. "Ele conhece o esquema de todas as
penitenciárias do Rio e exerce uma liderança im-
pressionante sobre os presos. Não posso abrir mão
de um homem desses", afirma. M

Medo — "Tive medo de entrar naquela celaj
escura, mas aprendi a dominar o medo. Tudo g
que eu queria era resgatar meu companheiro — Ò;
carcereiro Valquírio Durão, tomado como refém
pelos presos — e evitar um derramento de sanguéç
Nossa polícia não podia reviver um Carandiru'v
diz Catarino, que atualmente recebe CRS 600 mil:'

Ofertas de suborno, já recebeu aos montes. Á
maior, de USS 40 mil, foi feita por um preso
.considerado muito perigoso. "Comuniquei ime-
diatamente à minha chefia e ele foi transferido. Ò,
preso é a sereia e nós, carcereiros, somos como ò,
grego Ulisses, não podemos jamais dar ouvidos aò
seu canto", diz ele.

Conversa — Catarino começou seu trabalho,
em 1962. Nos anos 70, foi para a Ilha Grande,
,onde cuidou de presos políticos famosos como o
jornalista Fernando Gabeira. Acabou ficando sen
iamigo e pretende contar essas históris em um livro
que prepara pacientemente. Por seu currículo, dá
para perceber que ele não impôs respeito aos
presos amotinados apenas pelos cabelos brancos.
"Quando cheguei na cela, disse o seguinte: 'Ok.'
rapazes, vocês tentaram fugir, mas perderam.
Quero primeiro o meu companheiro aqui, do meu
lado, e as armas depostas. Depois conversamos'.'
Eles me entregaram tudo e eu garanti que seriam
transferidos para a 14a DP".

Documento prevê
rebeliões em série

Pelo menos 854 presos das delegacias do Rio —f
60% do total nas carceragens—já foram condena-]
dos pela Justiça e aguardam vaga no sistema penal.!
Enquanto isso, as cinco delegacias concentradoras;
do Grande Rio —. Leblon, Grâjaú, Todos os San-'
tos, Ricardo de Albuquerque e Rocha Miranda —i
estão superlotadas. As informações constam de um|
levantamento da Secretaria de Polícia Civil, que!
sugere o risco de uma onda de motins provocadaí
pelas condições desumanas nas celas. Nas unidades]
do Departamento do Sistema Penitenciário (Desi-
pe), as 8.314 vagas estão preenchidas.

De acordo com a pesquisa da Polícia Civil, feita >
na sexta-feira passada, a situação é mais crítica na|
14a DP (Leblon), com 186 presos. Em seguida vêm]
a 20a DP (Grajaú) e 3 Ia DP (Ricardo de Albuquer-j
que), com 141 presos, cada. A carceragem da 40a í
DP (Rocha Miranda) tem 126 presos e a da 26a;
DP (Todos os Santos), 81. Nas 38 delegacias da"
cidade, o total é de 1.424 presos, entre condena- ]dos, suspeitos, réus e pessoas que, apesar de terem !
direito à condicional, continuam atrás das grades. {

Mutirão — O procurador-geral da Defenso- ?
ria Pública, José Carlos Tórtima, anunciou ontem E
que em junho 115 novos defensores esvaziarão as?
delegacias através de um mutirão jurídico de í
transferência de condenados para as unidades pe-]
nais. Horas depois, quatro defensores começavam !
a ouvir 30 dos 63 presos da Divisão Especializada j
de Atendimento ao Turista (Deat), que na noite de.5
sábado se amotinaram contra a transferência para
a delegacia concentradora do Leblon.

Desde 1991, não é feito um trabalho semelhan-
te pela Defensoria e o Núcleo de Defesa da Cida-
dania, que dava assistência jurídica aos presos no
momento do flagrante, foi extinto no início de
1993 por falta de pessoal. "Aqui, pelo menos 80%
dos presos já foram condenados e alguns já têm [direito à liberdade", contou o delegado Ivo Rapo-"
so, da 14a DP, para onde foram transferidos no
domingo 30 presos — 27 condenados — da Deat.

Limite — A proposta de esvaziamento das
delegacias, que deve começar pela capital, esbarra- Jrá na falta de vagas nas 23 unidades penais — I
incluindo hospitais penitenciários — do estado, 3
onde 42,4% dos presos não têm qualquer ativida- I
de produtiva e 71% foram condenados por furto |ou roubo. Nessas unidades, segundo o Desipe. não
há superlotação. Porém, esses presídios e peniten-
ciárias já funcionam no limite máximo.

Por enquanto, o governo do Estado tenta medi-
das paliativas. No Presídio Ari Franco, por exem-
pio, são construídas duas galerias. Na sexta-feira,
foram liberados CRS 8,9 bilhões para a conclusão
de Bangu 2, que abrigará 576 presos.
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Resultado «^
da Sena WÊ

Premiado: com a Sena princi-
pai do concurso 321, um apostador
do Rio Grande do Sul, que recebe-
rá CRS 869.627.132,00. A sena an-
terior ficou acumulada em CRS
228.396.560,00. Um apostador de
São Paulo acertou a sena posterior
e, receberá CRS 228.396.560,00. A
/quina premiou 314 jogadores, cada
;úm com CRS 1.818.444,00. Fize-
ram a quadra 16.395 apostadores,
que receberão CRS 34.741,00.

Confirmado: pelo presidente
% Tribunal de Justiça, desembar-
gador Antônio Carlos Amorim, o
funcionamento do Juizado de Pe-
quenas Causas à noite. Amanhã se-
já o primeiro dia do novo horário e
p juiz Luiz Felipe Salomão estará de
plantão das 18hàs22h.
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Anunciado: o / Desafio Top Model de
Vôlei de Praia. O evento vai reunir dia 28, na
academia de ginástica Fisilabor, na Barra da
Tijuca, modelos das agências Elite e Taxi,
numa disputa de vôlei feminino e masculino.
No time feminino da Elite, estarão as mode-
los Simone Storm (foto à direita) — que já
foi da Seleção Brasileira de Vôlei —, e Da-
niela Rangel, entre outras. A Taxi será repre-
sentada por Cristine Young (foto acima),
Daniela Amorim e Manuela Magalhães.

Prevista: para hoje, às 12h30 e
18h30, a apresentação da Orques-
tra Ars Música, com 16 intrumen-
tos de corda e quatro de sopro, no
Centro Cultural Banco do Brasil,
dentro do Ciclo Haendel. Os desta-
quês são a soprano americana radi-
cada no Brasil Carol McDavit (lo-
(p) e o oboé de Luís Carlos Justi.

{Lançados: ontem, na Livraria
Malazartes, no Shopping da Gá-
vea, o segundo e o terceiro volumes
da coleção Letrinha Feliz, da escri-
tora Cristina Almeida, publicada
pela editora Ao Livro Técnico. Os
novos títulos sào Gosto Genial e
Fernando Frederico.

O embaixador
Ovídio Melo, que
também se dedica à
pintura assinando
seus quadros com o
pseudônimo de Ju-
ca, inaugurará no
mês de junho o Es-
paço Cultural Rio
Palace, no Rio Pala-
ce Hotel. O interior
do Brasil foi retrata-
do nas pinturas do
embaixador e já me-
receu críticas elogio-
sas dos escritores
Jorge Amado, Dinah
Silveira de Queiroz,
Antônio Olinto e Vi-
nicius de Moraes. O
coquetel de vernissa-
ge terá música do sa-
xofonista Aldemir. O
escritório de arte de
Luciano Chaves está
organizando a mos-
tra.

Haru Hiroshi Ono,
sócio do escritório
do paisagista Burle
Marx (foto), viaja
esta semana para
Frankfurt, onde, em
setembro, se realiza-
rá a Feira de Livros
de Frankfurt, que te-
rá o Brasil como te-
ma. O evento vai
mostrar vários pai-
néis dos grandes jar-
dins de Burle Marx.

Herbert de Souza,
o Betinho, grava na
quinta-feira depoi-
mento para o docu-

j mentário sobre o
i primeiro ano da
; Ação da cidadania
• contra a fome, a mi-
\ séria e pela vida, que
i está sendo feito pela
I produtora carioca
! TV Zero para o
! Conselho de Segu-
; rança Alimentar. O
; documentário vai ao
¦ ar dia 24 de junho.
; • O empresário Car-
I los Martins, lança
; dia 13, no Barras-
i hopping. a terceira
; loja com a grife Uni-
i; versità, destinada ao
j público universitá-
I rio. Suas camisetas
I têm dizeres e figuras
j sobre as mais diver-
• sas profissões. Os
! cantores Renato
; Russo, Robert Plant
I e a modelo Sílvia
; Pfeiffer já aderiram
í à novidade.

Programada: para os dias 13,
14 e 15, a exposição no Cassino da
Urca, no Rio, de uma coleção de 30
paletas que pertenceram a pintores
brasileiros, entre eles Henrique Ber-
nardelli, Baptista da Costa, Fachi-
netti, Teixeira da Rocha e Pedro
Alexandrino.

^jfT"'* gV->iv

Internado: o cantor e composi-
tor Sérgio Sampaio (foto), no Hos-
pitai Quarto Centenário, no Rio.
Autor de sucessos gravados por
Maria Bethánia, Zizi Possi e Luiz
Melodia, o compositor está em es-
tado grave, com pancreatite.

URSULA RECTOR
Mônica, Marcus e Andréa comunicam o falecimento de sua MÃE e AVÔ no dia
4/5/94 em São Paulo Capital e convidam Amigos e Parentes para a Missa de
7o Dia a ser celebrada no dia 10/5/94, às 12:00 horas, na Capela da PUC-Rio.

CELINA DA COSTA TEIXEIRA DA SILVA

t
MISSA DE 7° DIA

Sua família agradece as manifestações de pesar recebidas por ocasião
de seu falecimento e convida parentes e amigos para a missa a ser
celebrada às 18:30hs do dia 12.05.94, quinta-feira, na Paróquia Jesus
Ressuscitado, Travessa da Amizade, n° 1 68, Vila da Penha.

SAMUEL SIAG Z"L
HASHKARÁ DE SHLOSHIM

a Joanna. Lea e Sérgio, Liana, Isac, Gabriela, Simone,
i/\j Débora, Bianca e Silvia (esposa, filhos, genro e
X y\ netas) agradecem as manifestações de carinho e

V^ convidam para a Hashkará de Shloshim a se realizar
amanhã, dia 11 de maio de 1994, às 20:00 hs. na Escola
Israelita Brasileira Eliezer Steinbarg, Rua das Laranjeiras, 405.

t
CELSO DELFIM BEBIANNO

(MISSA 7° DIA)

A família agradece a solidariedade recebida e convida para a Missa de 7° Dia a

realizar-se HOJE. às 18h, na Paróquia Divina Providência — Rua Lopes

Quintas. 274 — Jardim Botânico.

MAGALI FRITZ BRAGA
A família agradece as manifestações de pesar pelo
seu falecimento ocorrido em São Paulo e convida para
a Missa de 7o Dia, no dia 11 de maio, quarta-feira, às
18:30h.. na Igreja Nossa Senhora da Paz, Ipanema.

NAIR DURÃO
BARBOSA PRATA

tO 

Clube dos Decoradores, família e amigos conyi-
dam para a Missa de 7o Dia de NAIR DURÁO
BARBOSA PRATA, a ser celebrada no dia 11 de
maio. quarta-feira, às 19:00 horas, na Paróquia da

Ressurreição, na Rua Francisco Otaviano, 99 — Copaca-
bana.

Avisos Religiosos e Fúnebres
589-9922/585-4320

De 2J a 5" das 8:00 às 19:00 horas

585-4476
6J leira das 8:00 às 20:00 horas Sábados após 12.00 horas

Sábados de 8:00 às 12:00 horas Domingos e Feriados
Loias de Classificados

De 2'' a 6a feira
das 9:00 às 17:00 horas

JORNAL DO BRASIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

O REITOR da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
convida professores, alunos e funcionários para Missa
em sufrágio da alma da estimada PROFESSORA SO-
NIA COELHO DE MAGALHÃES GOMENSORO da
Faculdade de Economia e Administração, que será
realizada no dia 12 de maio de 1994, quinta-feira, às
12:00 horas, na Capela da Reitoria da UFRJ, Av.
Pasteur, 250 - Praia Vermelha.

JORNAL DO BRASIL

PREÇOS PARA AVISOS" RELIGIOSOS E FÚNEBRES
(

DIAS ÚTEIS DOMINGOS
URGIRA ALTURA URV URV

5,1 cm 3 cm 63,39 87,21
3,1 cm 4 cm 84.52 116,28

- 5,1 cm 5 cm 105,65 145,35
10.7 cm Jcm 126,78 174,42

110.7 cm 4 cm 169,04 _3J.5b
10,7 cm 5 cm J11..0 290.70
10.7 cm Ijim 253,56 348.114

,10.7 cm 7 cm J95.82 400.98
10,7 cm 8 cm 338,08 4b5.12

-.16.3 cm 4 cm _53.5t> 3-18.84
1i, . ,m 5 cm 316 95 436,05
16 lem 6cm 180.34 523,26
16 ) cm 7im 4-13.73 610.47

1

DEMAIS FORMATOS. CONSULTEI

De 2' a 5' feiu ias 8:00 às 19:00 horas.
6 leira das 8:00 às 20:00 horas

. Sábado das 8:00 às 12:00 noras Tel: 589-9922

Oe 2' a 5' leira após as 19:00 horas
6' feira após às 20:00 horas
Sábados após às 12:00 horas.

Domingos e feriados Tels.: 585-432015854176' Lojas de Classificados de 2 a f. feira das 9:00 às 17:01] horas
DliOTIL: ale lOcn - 21,13 MM o cm
DOMINGO: ate lOcm = 29,07 URVs o cm

Capitão-de-Fragata (RRm)

AVIO GONÇALVES
REIS VIANNA

O GRUPO LIBRA cumpre o doloroso dever de comuni-
car o falecimento de seu importante colaborador, Co-
mandante REIS VIANNA, que por muitos anos prestou

relevantes serviços às empresas do Grupo, exercendo os
mais elevados cargos na Alta Administração. A infausta
ocorrência enluta a quantos com ele conviveram. O sepulta-
mento será às 16:00 horas de HOJE, saindo o féretro da
Capela "B" do Cemitério São Francisco Xavier, no Caju.

t

pLitoral *u|v".."..,-'-,-,' .. ,.-¦':¦

O 
dia começa com tempo bom, mas pode mudar ao anoitecer. Segundo o.

Instituto Nacional de Meteorologia, a passagem de uma frente fria pelo
litoral do Sudeste pode provocar aumento de nebulosidade e chuvas isoladas

no fim do dia, principalmente no litoral sul do estado. A temperatura sobe um

pouco, variando de 15 a 27 graus nas serras, de 24 a 32 graus na Região dos .
Lagos e de 21 a 35 graus na capital. Os ventos passam de quadrante norte a

sul, com possíveis rajadas. A taxa de umidade relativa do ar fica em torno de

90% pela manhã, variando de 50% a 60% a partir da tarde.

AMÉRICA DO SUL
nascente 06h16min

poente 17h21mln

nascente 06h04min

poente 17h22min

Fotos: Inpe

? g]
Cheia MtnguanU

25/4 a 2/5 2/5 a 10/5mm
Nova CraacwiU

10/5a18/5 18/5 a 25/5

Fonte: Observatório
Nacional

!; ,,:;. i .-;¦¦:. 
-> L.. „„,?'.

preamar
02h06min 1.2nj
14h49min 1;2m

baixamar

09h26mln 0-2m

21h53min 0.3m

Meteosat - 21 h (8/5) Uma frente Iria cem atividade trocar
deve chegar hoje no litoral do Sudeste, provocando aumento c(e
nebulosidade e chuvas isoladas em São Paulo. No restante da
regiâo,~predomlna lempo bom. A presonça de uma linha do instabi-
idade de no sul do pais mantém o tempo nublado com possibilida-

de de chuvas em toda a região.

A previsão da Marinha para
hoje na orla do Rio é de céu
claro com névoa úmida pela
manhã, passando a parcial-
mente nublado. Os ventos
passam de nordeste a nor-
te, com velocidade de 10 a
15 nôs. Mar de nordeste
com ondas de 1 m a 1,5m,
em intervalos de 4 a 5 se-
gundos. A visibilidade varia
de 4 km a 10 km pela ma-
nhã, passando para 20 km a
partir da tarde. Em Niterói, a
temperatura da água lica
em torno de 23 graus.
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Meteosat - ISh (9/5) Permanecem as condições de chuva no ¦

Amapá, Pará, Amazonas. Acre e Rondônia. Pode chover lambóm no norte' '

o leste da região Nordeste. O Cenlro-Oeste tom previsão de céu claro com. ji
lormaçSo de névoa seca. Temperaturas: 6° a 26° Sul; 12° a 32' Sudeste.
15° a 33° Centro-Oeste; 17° a 34° Nordeste; e 19° a 34° Norte.

Mangaratiba Prí?!5

Grumari Própria

Recreio Priíí™

Barra Própria

Pepino tmpfópfia

Sáo Conrado '"".f**..™.

Leblon lmP'ÍE'?.
Ipanema ^^}a

Copacabana ÇlÜRÍÜ

Leme Imprópria

Urca Imprópria
Icarai ^W'.'í

Piratininga ,P,ÍR!!?

Itaipu Própria

racoatiara Prí!fí!?.

Maricá Própria

Itaurta _ .ÍÍÍÇti?.
Jaconé ^ ,ÍÍ_R™
Aramama íaüH^ÜÍI!.

Cabo Frio Prôpria_-_

Arraial do Cabo Própria

BtóK __ Própria

Rò das Ostras F*i_ÇKia

CAPITAIS

Fonte Fundeçéo Estadual do Meio
Ambiente (BoieHm do 8/5.*!)

ESTRADAS
Pr» (Manto Dutra (B« 118)
Serviços de sinalização do Km
190 ao Km 290. Acostamento
interditado no Km 298JSMW).,,

Rio - Juiz da Fora (BR 04O)
Trechos impedidos entre o Km
64 e o Km 73. nas faixas da
direita e da esquerda alterna-
damente. Interdição na taixa da
direita entre o Km 96 e o Km
100 (RJ-JF). Faixa da esquerda
impedida do Km 84 ao Km 88
IJF-RJj.

Rio - Santo. (Bfl 101)
Pista com deformações e ondu-
laçòes nos Kms 33 e 35. Acos-
lamento interditado nos Kms
44. 52, 69. 64. 175 e 208. Desvio
no Km 80 e no Km 136 Máo
dupla no Km 82 (Santos-Rio).
Meia pista no Km 175.

Rio - Campo* (BR 101)
Trânsito normal.

Rio - Tere-ópoll» (BR 116)
Trânsito normal
Fonte: DNBfíl ÍXR.

Cidadã Condições rrun min

Porto Velho par/nublado 31 21

Rio Branco nub/chuvas 32 22

Manaus nub/chuvas 32 22

Boa Vista nub/chuvas 30 22

Béèm nub/chuvas 31 22

Macapá nub/chuvas 30 23

Palmas par/nublado 33 21

SâoLuis nub/chuvas 32 23

Tetesina nub/chuvas 33 21

Fortaleza nub/chuvas 31 22

Natal nub/chuvas 31 23

João Pessoa nub/chuvas 31 22

Rccile nub/chuvas 31 22

Cidade Condições nvu min

Amsterdã nublado )?.....¥

Atenas nublado 24 14

Barcelona nublado 16 _ 14

Berlim nublado il 15

Bru.eias claro !!?......?

Buenos Aires chuvas ).?,„..)?

Chicago dara )?„.„!,.

Frankfurt nublado .?,?....._:

Johanesourgo claro ?Í...ül

Uma nublado 22 17

Lisboa nublado .....??...J_

Londres nublado ....Í.....Í*

Los Angeles claro _ 21 14

Madri nublado . J5.,.„í_

Cidade Condiçõos mau min

Maceió nub/chuvas 29 20

Aracaju nub/chuvas 29 22

Salvador nub/chuvas 30 22

Cuiabá claro 36 23

Campo Grandepar/nublado 3-1 20

GoiSnía claro

Brasília claro

33 l?

29 16

Belo Horizonte par/nublado 28 17.-

Vitória par/nublado 31 23;

Sáo Paulo

Curitiba

par/nublado 27 16 -

nublado 24 12

Florianópolis nublado 23 18i(

Porto Alegre nublado 22 17

Cidade Condições mo» min

México claro 28 1_3

Miami nublado 31 23

Montevidéu claro '.?.....„
Moscou daro 14^06,.u

Nova Iorque nublado 1? 09

Paris nublado '£_JE

Roma chuvas 23 03
••••••••¦ , f

Santiago daro V.....ÜÍ
Sáo Francisco clara !_.....!..

Sydney nublado 19 12

Tóquio claro 24 17'"
Toronto claro )?....*

Viena claro ,?.!„;„(§ I
Washington nublado J.?....* li

Galeão Tempo bom Névoa O^^rjh^

Santos Dumont .T.?.m.R?.__f_..^.....P.?i_.™"í.?.....

Cumbica (SP) Tempo bom. Névoa p6)atmjinjh8.é#
Congonhas (SP) Te m p o b om. Novo a P_e' a .0?.a 9. _#.....
Viracopos (SP) Tempo bom. Visibilidade boa.

Confins (BH) Tempo bom. Visibilidade boa.

Brasília
Manaus

Tempo bom. Visibilidade boa.

Par/nublado. Chuvas à larde.

Fortaleza Par/nublado Visibilidade boa

Rec,)e Par/nublado Possiveis chuvas

Salvador Par/nublado Visibilidade boa.

Curitiba
Porto Alegn

Par/nublado. Névoa pela manhã, •

Tempo nubl Possíveis chuvas. .,

Fonte:Tasa

,-- AV-_-**írf.~«_'_(.___ ta__h^M#MA_r«__-_tei*_t_ «_->_í««_a»_.VaNM^^
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REGISTRO TEMPO

Resultado
da Sena
04) (15) 20 21) 35«W- mrJ- mMK-

Premiado: com a Sena princi-
pai do concurso 321, um apostador
do Rio Grande do Sul, que recebe-
rá CRS 869.627.132,00. A sena an-
terior ficou acumulada em CRS
228.396.560,00. Um apostador de
São Paulo acertou a sena posterior
e receberá CRS 228.396.560,00. A
quina premiou 314 jogadores, cada
um com CRS 1.818.444,00. Fize-
ram a quadra 16.395 apostadores,
que receberão CRS 34.741,00.

Confirmado: pelo presidente
do Tribunal de Justiça, desembar-
gador Antônio Carlos Amorim, o
funcionamento do Juizado de Pe-
quenas Causas à noite. Amanhã se-
rá o primeiro dia do novo horário e
o juiz Luiz Felipe Salomão estará de
plantão das 18h às 22h.

Anunciado: o / Desafio Top Model de
Vôlei de Praia. O evento vai reunir dia 28, na
academia de ginástica Fisilabor, na Barra da
Tijuca, modelos das agências Elite e Taxi,
numa disputa de vôlei feminino e masculino.
No time feminino da Elite, estarão as mode-
los Simone Storm (foto à direita) — que já
foi da Seleção Brasileira de Vôlei —, e Da-
niela Rangel, entre outras. A Taxi será repre-
sentada por Cristine Young (foto acima),
Daniela Amorim e Manuela Magalhães.

¦i+!!Sl3R mmmm&jskw$: W$ffiÍÊÊ>ÊÊ%M
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Prevista: para hoje, às 12h30 e
18h30, a apresentação da Orques-
tra Ars Música, com 16 intrumen-
tos de corda e quatro de sopro, no
Centro Cultural Banco do Brasil,
dentro do Ciclo Haendel. Os desta-
quês são a soprano americana radi-
cada no Brasil Carol McDavit (fo-
to) e o oboé de Luís Carlos Justi.

Lançados: ontem, na Livraria
Malazartes, no Shopping da Gá-
vea, o segundo e o terceiro volumes
da coleção Letrinha Feliz, da escri-
tora Cristina Almeida, publicada
pela editora Ao Livro Técnico. Os
novos títulos são Gosto Genial e
Fernando Frederico.

O embaixador
Ovídio Melo, que
também se dedica à
pintura assinando
seus quadros com o
pseudônimo de Ju-
ca, inaugurará no
mês de junho o Es-
paço Cultural Rio
Palace, no Rio Pala-
ce Hotel. O interior
do Brasil foi retrata-
do nas pinturas do
embaixador e já me-
receu criticas elogio-
sas dos escritores
Jorge Amado, Dinah
Silveira de Queiroz,
Antônio Olinto e Vi-
nicius de Moraes. O
coquetel de vernissa-
ge terá música do sa-
xofonista Aldemir. O
escritório de arte de
Luciano Chaves está
organizando a mos-
tra.

Haru Hiroshi Ono,
sócio do escritório
do paisagista Burle
Marx (foto), viaja
esta semana para
Frankfurt, onde, em
setembro, se realiza-
rá a Feira de Livros
de Frankfurt, que te-
rá o Brasil como te-
ma. O evento vai
mostrar vários pai-
néis dos grandes jar-
dins de Burle Marx.

Herbert de Souza,
o Betinho, grava na
quinta-feira depoi-
mento para o docu-

|fep5--v

mentário sobre o
primeiro ano da
Ação da cidadania
contra a fome, a mi-
séria e pela vida, que
está sendo feito pela
produtora carioca
TV Zero para o
Conselho de Segu-
rança Alimentar. O
documentário vai ao
ar dia 24 de junho.
• O empresário Car-
los Martins, lança
dia 13, no Barras-
hopping, a terceira
loja com a grife Uni-
versità, destinada ao
público universitá-
rio. Suas camisetas
têm dizeres e figuras
sobre as mais diver-
sas profissões. Os
cantores Renato
Russo, Robert Plant
e a modelo Sílvia
Pfeiffer já aderiram
à novidade.

Chegou: ontem ao Brasil a atriz,
cantora e escritora americana Shirley
MacLaine para apresentações de seu
musical em São Paulo, sexta-feira e
sábado, e no Rio, na próxima sema-
na. Bem humorada, Shirley, que este-
ve no Brasil pela primeira vez há três
anos, fez festa ao rever a amiga Ruth
Escobar e até arriscou algumas pia-
das. "Estou vendo que o Brasil mu-
dou. Vocês têm novo presidente e
novos escândalos", comentou.

.lií^Efe? ms**.
Internado: o cantor e composi-
tor Sérgio Sampaio (foto), no Hos-
pitai Quarto Centenário, no Rio.
Autor de sucessos gravados por
Maria Bethânia, Zizi Possi e Luiz
Melodia, o compositor está em es-
tado grave, com pancreatite.

URSULA RECTOR
Mônica, Marcus e Andréa comunicam o falecimento de sua MÃE e AVÔ no dia
4/5/94 em São Paulo Capital e convidam Amigos e Parentes para a Missa de
7o Dia a ser celebrada no dia 10/5/94, às 12:00 horas, na Capela da PUC-Rio.

CELINA DA COSTA TEIXEIRA DA SILVA

t
MISSA DE 7° DIA

Sua família agradece as manifestações de pesar recebidas por ocasião
de seu falecimento e convida parentes e amigos para a missa a ser
celebrada às 18:30hs do dia 12.05.94, quinta-feira, na Paróquia Jesus
Ressuscitado, Travessa da Amizade, n° 1 68, Vila da Penha.

SAMUEL SIAG Z"L
HASHKARÁ DE SHLOSHIM

a Joanna, Lea e Sérgio, Liana, Isac, Gabriela. Simone,
^f Y Débora, Bianca e Silvia (esposa, filhos, genro e
A j\ netas) agradecem as manifestações de carinho e

V convidam para a Hashkará de Shloshim a se realizar
amanhã, dia 11 de maio de 1994, às 20:00 hs, na Escola
Israelita Brasileira Eliezer Steinbarg, Rua das Laranjeiras. 405.

f
CELSO DELFIM BEBIANNO

(MISSA 7° DIA)
A família agradece a solidariedade recebida e convida para a Missa de 7o Dia a
realizar-se HOJE, ás 18h. na Paróquia Divina Providência — Rua Lopes
Quintas. 274 —Jardim Botânico.

MAGALI FRITZ BRAGA
A família agradece as manifestações de pesar pelo
seu falecimento ocorrido em São Paulo e convida para
a Missa de 7o Dia, no dia 11 de maio, quarta-feira, às
18:30h., na Igreja Nossa Senhora da Paz, Ipanema.

NAIR DURÃO
BARBOSA PRATA

tO 

Clube dos Decoradores, família e amigos convi-
dam para a Missa de 7° Dia de NAIR DURÃO
BARBOSA PRATA, a ser celebrada no dia 11 de
maio. quarta-feira, às 19:00 horas, na Paróquia da

Ressurreição, na Rua Francisco Otaviano. 99 — Copaca-
bana.

Avisos Religiosos e Fúnebres
589-9922/585-4320

De 2J a 5-1 das 8:00 às 19:00 horas

585-4476
6-' feira das 8:00 às 20:00 horas Sábados após 12:00 horas

Sábados de 8:00 às 12:00 horas Domingos e Feriados
Lojas de Classificados

De !•> a 6a feira
das 9:00 às 17:00 horas

JORNAL DO BRASIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

O REITOR da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
convida professores, alunos e funcionários para Missa
em sufrágio da alma da estimada PROFESSORA SO-
NIA COELHO DE MAGALHÃES GOMENSORO da
Faculdade de Economia e Administração, que será
realizada no dia 12 de maio de 1994, quinta-feira, às
12:00 horas, na Capela da Reitoria da UFRJ, Av.
Pasteur, 250 - Praia Vermelha.

JORNAL DO BRASIL

PREÇOS PARA AVISOS
RELIGIOSOS E FÚNEBRES

LARGURA ALTURA
DIAS ÚTEIS

URV
DOMINGOS

URV

5.1
5.1
5,1

10,7
10,7
10,7
10.7
10,7
10,7
1b,J
1b,J
1b,3
1bJ

3 cm
A cm
5 cm

cm
t m

r> cm
bem

cm
cm

•1 t 111
cm

bem
7 cm

b3„
8-1.'
1Ur,
126,
169,
211,
253
2%,
338,
253,
31b,
380,
¦1-13,

87,21
1 lb,J8
1-I5..15
174.42
232.5b
2')0.7U
34(1,84
¦Hlb.aB
465,12
348,84
436,05
523,26
b10.47

DEMAIS FORMATOS. CONSULTE-NOS

- De 2' a 5' feira das 8:00 às 19:00 horas.
61 leira ia 8:00 ás 20:00 horas

Sábado das 8:00 às 12:00 horas Tel: 589-9922

¦ De 2' a 5' feira após as 19:00 horas
- 6- leira após às 20:00 horas
, Sábados após às 12:00 horas,

Domingos e ferrados Tels.: 585-43201585-4476
Lojas de Classificados de 2' a 6' feira das 9.9) às 17:00 horas

DIIÜIIL até lOcm = 21.13 URVs o cm
DOMINGO: até lOcm - 29,0? URVs o cm

Capitão-de-Fragata (RRm)

FLÁVIO GONÇALVES
REIS VIANNA

ÍO 

GRUPO LIBRA cumpre o doloroso dever de comuni-
car o falecimento de seu importante colaborador, Co-
mandante REIS VIANNA, que por muitos anos prestou

relevantes serviços às empresas do Grupo, exercendo os
mais elevados cargos na Alta Administração. A infausta
ocorrência enluta a quantos com ele conviveram. O sepulta-
mento será às 16:00 horas de HOJE, saindo o féretro da
Capela "B" do Cemitério São Francisco Xavier, no Caju.
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O 
dia começa com tempo bom, mas pode mudar ao anoitecer. Segundo o'
Instituto Nacional de Meteorologia, a passagem de uma (rente fria pelo

litoral do Sudeste pode provocar aumento de nebulosidade e chuvas isoladas n
no fim do dia, principalmente no litoral sul do estado. A temperatura sobe um
pouco, variando de 15 a 27 graus nas serras, de 24 a 32 graus na Região dos"
Lagos e de 21 a 35 graus na capital. Os ventos passam de quadrante norte a
sul, com possíveis rajadas. A taxa de umidade relativa do ar fica em torno de
90% pela manhã, variando de 50% a 60% a partir da tarde.

AMERICA DO SULEl
nascente 06h16mirt

poente 17h21mln

nascente 06h04min

poente 17h22min

Fotos: Inpe.

/^rl Ir' * ^MH flaaMaüVaSafir^^^'**V*?!Í

10/5a18/5 18/5 a 25/5 Meteosat - 21 h (8/5) Uma Irenlo Iria com anuidade Iraca .
deve chegar hoje no litoral do Sudeste, provocando aumento do

Fonte: Observatório nebulosidade e chuvas isoladas em São Paulo. No restante da
Nacional regiâorpredomina tempo bom. A presença de uma linha de instabi-

lidado de no sul do pais mantém o tempo nublado com possibilida-.
de de chuvas em toda a região. .,,,

preamar
02h06rnin 1.2m

14h49min 1.2rn

baixamar

09h26min 0.2m

21h53min 0.3m

A previsão da Marinha para
hoje na orla do Rio è de céu
claro com névoa úmida pela
manhã, passando a parcial-
mente nublado. Os ventos
passam de nordeste a nor-
te, com velocidade de 10 a
15 nós. Mar de nordeste
com ondas de 1 m a 1,5m,
em intervalos de 4 a 5 se-
gundos. A visibilidade varia
de 4 km a 10 km pela ma-
nhã, passando para 20 km a
partir da tarde. Em Niterói, a
temperatura da água fica
em torno de 23 graus.

mmWÊmWSf^^iW^^^^

EU PiA •• \wÊ -
Meteosat - 15h (9/5) Permanecem as condições de chuva no
Amapá, Pará, Amazonas, Acre e Rondônia. Pode chover também no norte
e leste da reglôo Nordeste. O Centro-Oeste tem previsão de ceu claro com
formação de névoa seca. Temperaturas: 6o a 26° Sul; 12u a 32a Sudeste,
15° a 33" Cenlra-Oeste; 17" a 34" Nordeste: e 19° a 34" Norte.

Mangaratiba Própria

Grumari Própria

Recreio Própria

Barra Própria

Pepino Imprópria

Sio Conrado Imprópria

leblon Imprópria
Ipanema Própria

Copacabana Própria

Leme Imprópria

Urca Imprópria

Icarai Imprópria

Piratininga Própria

Itaipu Própria

llacoaliara Própria

Maricá Própria

Itauna Própria

Jaconè Própna

Araruama Imprópria

Cabo Frio Própna

Arraial do Cabo Própna

Búzios Própria

Rio das Ostras Própria

Fonte: Fundação Estadual do Meio
Ambiente (Boletim do 6/5/W)

Presidenta Dutra (BR 118)
Serviços de sinalização do Km
190 ao Km 290. Acostamento
interditado no Km 298 (SP-RJ).

Rio - Juiz de Fora (BR 040)
Trechos impedidos entre o Km
64 e o Km 73, nas faixas da
direita e da esquerda alterna-
damente. Interdição na faixa da
direita entre o Km 96 e o Km
100 (RJ-JP). Faixa da esquerda
impedida do Km 84 ao Km 88
(JF-RJ).
Rio-Santo* (BR 10I)
Pista com deformações e ondu-
(ações nos Kms 33 e 35. Acos-
tamento interditado nos Kms
44. 52. 59. 64. 175 o 208. Desvio
no Km 80 e no Km 136. Mâo
dupla no Km 82 (Santos-flio).
Meia pista no Km 175.

Rio - Campos (BR 101)
Trânsito normal.

Rio - TeroiòpolMt (BR 116)
Trânsito normal.
Fonte: DNEW DER.

Cidade Condições mau min Cidade CondkAsa max min

PortoVelho par/nublado 31 21 ^cejó nub/chuvas 29 50

Rio Branco nub/chuvas 32 22 Aracaju nub/chuvas 29 22

Manaus nub/chuvas 32 22 Salvador nubíchuyas 30 Jí
Boa Vista nub/chuvas 30 22 Cuiabá claro ¥.„..?.3
Belém nub/chuvas 31 22 Campo Grande par/nublado 34 ?0.,.

Macapá nub/chuvas 30 23 Goiânia claro S....;)í'"
Palmas par/nublado 33 21 Brasília claro 29 16

SáoLuis nub/chuvas 32 23 Belo Horizonte par/nublado 28 17

Torosina nub/chuvas 33 21 Vitória rar/nublado 31 23

Fortaleza nub/chuvas 31 22 São Paulo par/nublado 27 18

Natal nub/chuvas 31 23 Curitiba nublado 24 12

Joào Pessoa nub/chuvas 31 22 Florianópolis nublado ??.„„!?
Recilo nub/chuvas 31 22 PíD°,A!Ç8!p...,™,b.'i;* ,?.?...JZ

Cidade Condições max min Cidade Condições max min

Amsterdã nublado 19 04 Mcxjcn claro H..J?'

Atenas nublado 24 14 Miami nublado 31 23

Barcelona nublado 16 14 ^tontmjdéu claro 18 08

Berlim nublado 71 15 Moscou claro 14 06 _

Bruxelas daro 16 06 Nova Iorque nublado 17 09

Buenos Aires chuvas __ 16 J2 Pans .I*1?* 1L..ÇÍ
Chicago claro 19 12 Roma chuvas .?L„™
Frankfurt nublado 23 12 Santiago claro 21 M

Johanesburgo daro 24 07 São Francisco claro 19 12

Lima nublado 22 17 Sydney nublado 19 12

Lisboa nublado 22 17 Tóquio claro 24 17 n

Londres nublado 16 08 Toronto claro !.?.....?'
Los Angeles daro 21 14 Viena claro 5L.ÍS ..
Madri nublado 26 08 Washington nublado IL..?3.,,

Galeão Tempo bom. Névoa pela manhã.'

Santos Dumont Tempo bom. Névoa pela manhã. ^
Cumbica (SP) .....T.?.m.RR.!??m ,tí*v0.?.P.?.l.?..n?.?."M....
Conoonhas (SP) .ISÜ'.i!S.Í9.m:.ü'í.v0.?.H?.'.?. HlSSÜtn
Viracopos (SP) ^emR°. '50m- Visibilidade boa.

Confins (BH) Tempo bom, Visibilidade boa. ...

Brasília
Manaus

Tempo bom.
Par/nublado

Visibilidade boa
Chuvas á tarde.

Fortaleza
Recite

Par/nublado.
Par/nublado

Visibilidade boa
Possíveis chuvas.

Salvador

Curitiba
Porto Alegre

FonteiTasa

Par/nublado
Par/nublado
Tempo nübl. Possíveis chuvas

Visibilidade boa.
Névoa pela manhã.
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Sonhos impossíveis
LONDRES 

—O pesade-
Io da Fórmula l será

trocado a partir de hoje pelo
sonho da Copa do Mundo.
Que o time número l honre
a tradição do piloto do car-
ro número 2. Mesmo sem
receber dinheiro de nenhu-
ma das cervejarias de plan-
tão no Brasil, vou torcer pa-
ra que o futebol resgate um
pouco da tristeza acumula-
da no muro da curva Tam-
burello. Torceria para que a
Convocação do técnico Par-
reira incluísse alguém do
meu Santos do coração, mas
já fui avisado que este sonho
é impossível no momento.

E por falar em sonho im-
possível, me lembro de novo
da Fórmula l no período
cfS., depois de Senna. Não
faltam sonhos impossíveis
ria categoria mais cara e pe-
rjgosa do automobilismo.
Sonho que o presidente da
FIA, Max Mosley resolva se
olhar no espelho e renunciar
ao cargo. Sonho que Bernie
Ecclestone possa perceber
que nem a mídia e muito
menos os leitores são sacos
de mentira. Se o presidente
da Foca, vice-presidente da
FIA, fosse mais honesto em
suas declarações públicas a
F l ganharia mais torcedo-
res do que os que vai perder
com a morte de Ayrton.

Outro sonho impossível
seria o renascimento do po-
der brasileiro no automobi-
lismo já este ano, com uma
vitória de Christian Fitti-
paldi ou Rubens Barrichel-
Io. Não me entendam mal os

i meninos do Brasil quando

coloco suas vitorias na cate-
goria dos sonhos impossí-
veis. Eles sabem muito bem
que a safra de vitórias só
deve ser colhida em 1995.
Até lá dependemos outra
vez das glórias do futebol.

Tenho certeza de que Ru-
binho e Christian possuem
competência para substituir
Senna no futuro. Só quero
torcer para que eles tenham
capturado de Ayrton a von-
tade de vencer e a certeira
concentração nos momentos
infelizes. A pressão da mídia
e da indústria de patrocínios
do Brasil sobre os dois tende
a ser insuportável. Precisa-
reinos de Fittipaldi e Barri-
chello marcando pontos em
todas as corridas para que a
chama da F l se mantenha
viva no Brasil. Escrevendo
assim eu já estou depositan-
do minha cota de pressão
sobre a dupla de ex-inimigos
do kart brasileiro. Peço des-
culpas aos dois, mas agora
terão que amadurecer mais
rápido. E se souberem
transformar a pressão exter-
na em energia .competitiva,
talvez a principal virtude
Senna, não demoraremos a
beber o champanhe do pó-
dio de novo.

P.S. — Leonardo Senna
foi elogiadíssimo na mídia
inglesa pela postura digna e
elegante durante o funeral
do irmão. Endosso estes
elogios desejando a toda a
família de Ayrton um futuro
menos doloroso e toda a
sorte do mundo na condu-
ção dos negócios deixados
pelo tricampeão.

Berger pode não correr em Mônaco
Abalado com as mortes de ímola, piloto da Ferrari diz amanhã se participa do Gf

Revista publica 2ARAÚJO NETTO
Correspondente

ROMA — O piloto austríaco
Gerhard Berger ainda não sabe se
terá ânimo e condições psicológicas
para disputar domingo o GP de
Mônaco. Ontem, Berger repetiu
uma declaração feita domingo em
um programa da televisão austríaca
em que se voltou a discutir as pro-
váveis causas das mortes de Ayrton
Senna e Roland Ratzenberger:
"Não me sinto pronto para entrar
num carro de Fórmula l. Não te-
nho a menor vontade de voltar a
correr. Ainda não decidi se me ve-
rão ou não em Montecarlo, pois
nem sei como reagirei quando tiver
de guiar um carro da F l. Já até
falei com a Ferrari sobre isso".

Berger não esconde que sua dú-
vida foi provocada pelas tragédias
de ímola, em que perdeu em Senna
um dos poucos amigos que fez no
circo da F l e o jovem compatriota
Ratzenberger, que lhe dispensava o
respeito e a estima de um discípulo."Até o fim do ano passado não
estive ligado a Ayrton apenas por
defendermos a McLaren. Construí-
mos uma amizade, não só nos bre-
ves tempos de espera e tensão que
passamos nos boxes, como nas lon-
gas horas que vivemos nos hotéis do
mundo. Ainda não me refiz do cho-
que provocado pela perda desse
amigo, com quem nunca tive a me-
nor dificuldade de relacionamento.
Muito pelo contrário".

Amanhã, em entrevista coletiva,
Berger comunicará sua decisão de
correr ou não em Montecarlo. On-
tem à noite, a direção da Ferrari
confirmou já ter sido informada so-
bre a possibilidade de não contar
com o austríaco. No mesmo breve
comunicado, a Ferrari se diz pronta
a respeitar e considerar justa qual-
quer decisão que venha a ser toma-
da por Berger, no qual reconhece
um profissional dos mais corretos.

Uma das hipóteses que Berger
admitiu — caso decida a encerrar
definitivamente sua carreira — foi a
de se oferecer como coordenador e
porta-voz das reivindicações de to-
dos os pilotos da F l.

v. ^^PS^^H «_¦ í'1 Í^H BRÍ§&

? Mais de 80 mil pessoas já depositaram flores ao redor da McLaren
utilizada por Ayrton Senna em 92, que está sendo exposta na sede da
Honda em Tóquio, entre elas o embaixador Paulo Pires do Rio (foto).
Em Paris, vários fãs compareceram à missa realizada na igreja de Sào
Pedro. Estiveram presentes à cerimônia religiosa o embaixador Carlos
Alberto Leite Barbosa, além dos presidentes da Renault e da Elf.

Um Williams na pista
DIDCOT, INGLATERRA — A

Williams anunciou ontem, em sua
sede de Didcot, Inglaterra, que terá
apenas um carro competindo no GP
de Mônaco, domingo. De acordo
com o comunicado oficial, "em res-
peito a Ayrton Senna", morto no
circuito de Imola, durante o GP de
San Marino, dia Io de maio, "so-

mente o carro do inglês Damon Hill
competirá na prova do dia 15".

Em outro comunicado, a equipe
de Frank Williams afirma que os
estudos já realizados revelam que o
carro de Senna não sofreu "qual-

quer problema de peça ou sistema
defeituosos" no acidente que matou

o piloto brasileiro. "Mesmo assim,
as investigações continuam e seria
de grande ajuda se a Williams pu-
desse ter acesso aos destroços do
carro, que continuam retidos pela
justiça da Itália".

Para encerrar, o anúncio do
substituto de Senna será feito antes
do GP da Espanha, dia 29. no cir-
cuilo de Montmeló, na Barcelona.
Um dos mais cotados para assumir
o carro n° 2 da equipe é o italiano
Riccardo Patrese, ex-piloto da escu-
deria no período 88/92, que conta
com grande simpatia entre os mem-
bros do time inglês.

novas versões
BOLONHA, ITÁLIA — A revista

Auto and Sport que circula hoje traz
novas informações para a fogueira
de versões e boatos sobre o acidente
que matou Ayrton Senna. De acoí;-
do com um pequeno artigo que an,-!
tecipa as matérias da edição, "co-)
missários de ímola" afirmam que,
um pedaço da suspensão da Wi'^
liams teria atingido Senna na cabqVj
ça, provocando uma grave ferida nò}
piloto. Ainda na opinião da publí-,
cação, o fato é perfeitamente possi^
vel se forem recordados os sérios,
problemas que a equipe de Fraiilú
Williams teve de superar para adárj-
tar-se ao circuito, além de sua fragi-
lidade.

A revista também reproduz de-,
clarações de Senna, dadas dia 9 dé:
março, em Bolonha, consideradas,'
"premonitórias". "A 

pista de Imolai
não é mais como antes. Piorou, está-,
mais ondulada. Em um circuito as^
sim, com curvas muito lentas e mui-,
to velozes, é difícil conseguir-se utríaJ
perfeita aderência", afirmou o tri-
campeão. Auto and Sport lembra,
que Senna não criticou apenas o,
mau estado da pista, mas toda a.
dificuldade de se ajustar a suspen-y
são do carro. "As suspensões vão,
exigir muita atenção dos engènhei-V
ros, além de todas as peças, que.
deverão estar fortes o bastante para'
suportar o esforço", disse.

Para apoiar as declarações dos'
comissários de pista, Auto çtncISporlA
lembra que o asfalto de ímola fqj..
raspado, tentando tirar as imperfei-
ções do circuito — o que não conse-.,
guiu impedir, porém, os problemas',
de adaptação da Williams e a fragi-'
lidade do equipamento.

Briatorc — Em entrevista ao .,
La Repubhlica. de Roma. Flaviò, ,
Briatorc. diretor de Benetton, disse ,
que estão querendo tumultuar a F
1. tudo "porque em dez anos morre-
ram três pilotos*'. Ele disse que
quem entra num circuito sabe dos
riscos que está correndo, salientai!-':
do que ocorrem mortes cm vários,
outros esportes e, por hipocrisia,'
ninguém fala nada". ¦$

QUEM ASSINA O JB
SO TEM UMA DÚVIDA
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E home theaters para você assjstii;
i Copa de camarote

•A_fde-amaj^^j em clima*
" 5 nojÉM^àatevês

Quem assina ou renova a sua assinatura do Jornal do Brasil ganha uma assinatura de Ele ou
Casa Claudia, Basta escolher. Essa promoção vai até 30 de junho. E é, sem dúvida, um grande presente
para quem exige credibilidade e qualidade em tudo que lê.

PROMOÇÃO VÁLIDA SOMENTE PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO

JORNAL DO w * SIL
BBASTXi_ —¦

i 'am^ÈÊfÊL Hu^Í£m2_S_''

LIGUE E ASSINE. 589-5000 /
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Vasco não
pensa no
Santa Cruz

,::Com suas atenções totalmente
voltadas para o jogo contra o
Fluminense, domingo, que pode
lhe garantir o inédito tricampeo-
nato estadual, o Vasco enfrenta
esta noite (20h30), em Recife, o
Santa Cruz, pela segunda fase da
Copa do Brasil. De volta à lide-
rança do Estadual, seus jogado-
res. só vão pensar na partida de
hoje quando chegarem ao Arru-
dai Duas evidências: Jair testará
Sidnei na lateral-esquerda para
enfrentar o Fluminense na vaga
dei Cássio e Torres, Luisinho e
William, com contusões leves,
nem viajaram."Era até melhor não jogar
com o Santa Cruz. Mas também
não havia como adiar mais. E o
jogo será um duro treino para a
decisão com o Fluminense. O
mais importante é que voltamos
à liderança, por mérito nosso"',
disse o capitão Ricardo Rocha,
antes de iniciar uma série de
brincadeiras com os colegas.

t.Ciente de que esta é a semana
doitudo ou nada para o titulo —
e do que significará politicamen-
te-sua perda —, a diretoria do
Vasco planeja tentar tirar todas
as-ivántagens do Fluminense.
Além de articular a condenação
a Cláudio e Luis Antônio, expul-
sos no Fla-Flu, o Vasco tentará
cassar o eleito suspensivo que
permitiu a Branco e Jandir en-
írentarem o Botafogo (duas ve-
zes) e o Flamengo — se conse-
guir, os dois não jogam
domingo, embora o Fluminense
não perca os pontos que ganhou
já que a medida não é retroativa.

i Vasco: Carlos Germano, Pi-
mentél, Ricardo Rocha. Jorge
Luis e Sidnei; Leandro, França.
Giân e Yan: Hernandé e Valdir.
Santa Cruz: Isaias. Joquinha, Jli-
nior Cordel, Freitas é QÜiiilio;
Bianor, Williams, Arlan e Hená-
gio; Washington e Joãozinho. O
árbitro será Márcio Resende de
Freitas.

Fla-Flu faz a
! festa de Valdir
Foi um dia das mães inesque-

eivei. O artilheiro Valdir passou
o domingo com a mãe. dona
Waldíria, em sua casa no subúr-
bip de Santíssimo. Iniciado o
Fla-Flu. porém, abandonou o
clima de festa e deixou o nervo-
sismo tomar conta: "Ligava o
radinho no jogo mas não conse-
guia ouvir mais de dois minutos.
Ligava e desligava a toda hora".

Se os tricolores juram que dão
sorte contra o Vasco, a escrita de
Valdir é outra. Ontem ele não
escondia a expectativa pelo jogo
ao lembrar que. como Roberto
Dinamite, sempre deu sorte con-
tra o Fluminense. Em 93. foram
dois gols na vitória de 2 a 0 na
primeira partida final. Só este
ano foram três gols (dois na deci-
sàò da Taça Guanabara — 4 a 1
— e um no empate de I a i no
quadrangular). "Dou sorte con-
tra eles mesmo".

Ontem, antes do embarque
para Recife. Valdir deu contmui-
dade á nova profissão de garoto-
propaganda: gravou dois comer-
ciais para a empresa Argon. que
está lançando um prédio em
Campo Grande.

Dé não sabe
como armar
o Botafogo

O Botafogo está em apuros.
Sem Perivaldo. Eduardo e Rogé-
rio. afastados depois da goleada
sofrida contra o Fluminense, o
técnico Dé não sabe que time
escalar para o clássico de sexta-
feira, contra o Flamengo. O irei-
nador deve improvisar o zaguei-
ro André na lateral direita para
conter os avanços de Sávio. prin-
cipal arma ofensiva do Flamen-
go. "Mas estou como um cober-
tor curto. Se deslocar o André
para a lateral, vou trazer o
Márcio de volta á zaga. deixando
o meio-campo desguarnecido",
explicou. Roberto Cavalo ainda
sente dores no pé esquerdo e
continua fora do time. Se André
for confirmado na lateral. Dé de-
verá escalar Fabiano na cabeça-
de-área para conter o toque de
bola rubro-neuro.
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A dupla de ataque tricolor, Mário Tilico e Ézio (D), espera encontrar o Maracanã verde, vermelho e branco

Fluminense convoca a torcida
para lotar Maracanã domingo
¦ Jogadores querem ver vascaínos encurralados na arquibancada

Reza a lenda do futebol cario-
ca: a torcida do Fluminense só vai
na boa. Nas Laranjeiras, todos
acreditam que esta hora já passou— foi na vitória sobre o Flamengo
por 2 a 0, anteontem, que recolo-
cou o lime na disputa do título. O
clássico contra o Vasco é a ótima.
Desde ontem, foi lançada uma
convocação geral: 

"Quero ver o
Maracanã colorido de verde, ver-
melho e branco. Nossa torcida
tem a obrigação de encurralar a
do Vasco", exige o técnico Delei.

Jogador mais antigo do atual
elenco — há quatro anos é o arti-
lheiro do time —, Ézio acha que a
senha para a volta em massa dos
torcedores foi entregue no domin-
go. "Nos. os jogadores, calamos a
torcida rubro-negra. Na hora da

decisão, queremos o barulho en-
surdecedor do nosso lado", diz
ele, com a obstinação de quem
quer chegar aos 100 gols pelo Flu-
rriinensé ainda neste campeonato
— tem 97.

Faltando uma rodada para o
fim do Estadual, a contribuição
do Fluminense para o público to-
tal nos jogos do Maracanã, segun-
do um levantamento da Secretaria
de Esporte e Lazer, é de apenas
14,5%. Até o Botafogo tem um
índice maior— 16%. "Isso tudo é
passado. Pelo que tenho visto nas
ruas, tenho certeza de que nossa
torcida irá lotar o estádio", acre-
dita Luís Antônio.

Arbitragem - A diretoria tri-
color não fez comentários sobre a

escalação do árbitro Léo Feldman
para a decisão de domingo. O chi-
be tentou trazer Márcio Rezende
de Freitas, da Federação Paulista,
para trabalhar no jogo. "O Flumi-
nense não será o bobo da corte.
Nào vamos perder o campeonato
fora de campo", garante o vice de
futebol Alcides Antunes.

Miljanic — O Fluminense
convidou o ex-técnico da seleção
ioguslava, Miljan Miljanic, para
assumir o cargo de diretor geral
de futebol. A assinatura do con-
trato deverá acontecer após a
Copa do Mundo dos Estados
Unidos. "Ele é a pessoa ideal
para comandar o Vale da Laran-
jeiras, em Xerém", explicou um
animado Antunes.

Flamengo, distante do título,
analisa derrota e mexe no time

A derrota para o Fluminense
deixou o sonho do titulo distante
da Gávea, mas pelo menos serviu
para se tirar algumas conclusões.
Em meio ás indefinições causadas
pelo fracasso do esquema com três
atacantes (Sávio, Valdeir e Char-
les), que acabou sendo determinan-
te para a derrota, o técnico Júnior
começa a pensar nas modificações
que deverá fazer para o jogo contra
o Botafogo, em que só uma goleada
interessa ao Flamengo. Júnior pas-
sou o dia gravando um comercial
para a TV. em São Paulo, e retor-
no.ü à noite, para estar presente na
reapresentaçàõ dos jogadores, na
Barra da Tijuca. boje pela manhã,
quando tentará levantar o astral do
elenco.

As principais conclusões são as
seguintes:

I — As mudanças devem come-
çar pela lateral direita, com Henri-
que ganhando a posição. Charles
volta à reserva caso Fabinho seja
absolvido no julgamento da Fede-
ração, depois de amanhã. Lento e

Evandro Teixeira — 27/4/94

Nèlio volta a dar força do ataque

José Roberto diz que
vôlei da Grécia evoluiu
ESTER LIMA

ATENAS. GRÉCIA — Após 10
horas de viagem, a seleção brasi-
leira masculina de vôlei chegou
ontem á tarde a Atenas, onde en-
frentará sexta e sábado a seleção
grega pela segunda rodada da Li-
ga Mundial. Recebidos com flores
no aeroporto, pelos adversários
que se tornaram os mais perigosos
do grupo, já que venceram as
duas partidas contra os EUA. os
brasileiros foram questionados
ainda no aeroporto sobre o que
achavam das vitorias gregas. O
técnico José Roberto se disse sur-
preso, mas lembrou que no ano
passado, a Grécia já mostrava
evolução, apesar da inexperiência."Além do mais. eles não estão
pensando na Liga e sim no Mun-
dial que vão sediar em outubro".

Pouco depois de chegarem a
Atenas, os jogadores já estavam
no ginásio, onde fizeram um trei-

i no de recreação, com uma anima-

da pelada de futebol. A noite assis-
tiram na TV ao segundo jogo
entre Grécia e EUA. Carlão; com
febre, foi poupado.

Hoje de manhã, a professora
Sandra Caldeira chega a Atenas
com as fitas dos dois jogos, para
serem editadas e estudadas pela
comissão técnica, que depois as
mostrará aos jogadores. Ao che-
gar ao hotel os jogadores foram
surpreendidos com a presença da
seleção de futebol de Camarões,
que venceu a Grécia por 3 a 0.

Antes de sair de Varna. na Bul-
gária. ontem de manhã. José Ro-
berto se disse aliviado porque dei-
xou acertado alguns amistosos
para setembro. A seleção búlgara
irá ao Brasil e os brasileiros, na
passagem por Atenas, onde dispu-.
tarão o Mundial, voltam á Bulgá-
ria para mais uma série de jo-
gos.

sem força no ataque, o jogador terá
a sua última chance no meio-campo
se Fabinho for punido, até por falta
de opções, para a cabeça de área.

- O baixo rendimento de Mar-
qninhos poderá ser determinante
para que Júnior modifique o esque-
ma. A lógica indica que Valdeir
continua ria equipe, já que o Fia-
mengo precisa golear. Como Nélio
volta ao meio-campo. a barracão
deve sobrar para Marquinhos.

- A maior dor de cabeça de
Júnior está mesmo na zaga. Índio
fez excelente partida contra o Vás-
co e anulou Jardel. Sem índio, a
zaga voltou a falhar na derrota de
domingo, tanto por cima como por
baixo. A dupla de zaga formada
por Rogério (l,7.9m) e Gélson
(Í,80m) é técnica, mas tem baixa
estatura. índio volta aos planos do
treinador.

Arbitragem - A Federação in-
dicòu ontem o árbitro Carlos Elias
Pimentel para dirigir o jogo Fia-
mengo x Botafogo, sexta-feira á
noite, no Maracanã.

NY Knicks e
Suns iniciam
com vitória

NOVA IORQUE — O New York
Knicks começou com o pé direito as
semifinais da Conferência Leste da
NBA. Domingo á noite, derrotou o
Chicago Bulls por 90 a 86, marcai!-
do a primeira vitória na série me-
lhor de sete que será disputada. O
grande nome da partida foi o pole-
mico ala Anthony Mason, que ano-
tou uma cesta decisiva a 48 segun-
dos do final, quando os times
estavam empatados em 86 pontos.

Na Conferência Oeste, o Phoenix
Suns confirma sua boa campanha.
Também nó domingo, venceu o
Houston Rockets por 91 a 87, fora
de casa, marcando importante pon-
to para chegar á decisão. O jogo foi
decidido no último quarto, quando
os Suns marcaram 13 pontos sem
sofrer um sequer. O destaque foi
mais uma vez o ala Charles Barkley;
com 21 pontos e 12 rebotes.

FUTEBOL
INTERNACIONAL
OLDEMÁRIO TOUGUINHÓ

Seleção pensa nos US$
A CBF tem que se prepa-

rar para o diálogo que vai ter
com os jogadores sobre os
prêmios da Copa do Mundo.
Em 90 houve um sério pro-
blema na Granja Comary
quando a delegação cobriu
com a mão o emblema da
Pepsi no agasalho, para a fo-
to oficial. Agora, já estou sa-
bendo que alguns jogadores
começam a fazer contas so-
bre as prováveis comissões
nas vendas de publicidade
em torno da seleção. Estào
achando que os contratos da

CBF vão garantir uma boa
verba para o time. Um dos
argumentos é que, nos últi-
mos meses, tudo gira em tor-
no da seleção nos anúncios
da Copa e que, até agora, só
a Brahma os contratou. O
resto c só com a CBF. Pelo"
visto, a entidade terá que ter
muito cautela quando con-
versar com os jogadores na^
Granja, para evitar desgastes-;
que acabam influenciando -
no bom ambiente da delega- '

ção. O que é ruim para to-
dos. '\

Arquivo
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Os jogadores cobriram com a mão o emblema do patrocinador

La Coruíía «píer mais mulher no futebol
Dependendo de uma vitó- nossa parte. Dos 500 novos

ria para chegar pela primeira
vez em sua história ao título
de campeão espanhol, o pre-
sidente do La Cortina, Au-
gusto César Lendoiro, quer"mais mulheres no futebol".
Segundo o animado dirigen-
te, a participação feminina
deve ser estimulada no espor-
te: "E já estamos fazendo a

sócios que recebemos no mês
de abril, 300 são mulheres",
explica o cartola, que não diz
se quer que as espanholas
compareçam aos estádios
com ou sem os maridos. "O
importante é a presença da
mulher rio futebol, chega de
machismo", alerta.

As filhas Jennifer (E) e Kelly jazem de Pele um pai 'coruja'

Família de Pele cada
O que mais animou Pele a se

casar novamente foi o bom re-
laionamento de suas filhas
Kelly Cristina e Jennifer. com
Assíria. Desde que comentou
com a família a seriedade de
seu namoro, que as filhas de-
ram o maior apoio ao pai. A
verdade é que o Rei se orgulha
das filhas e já está ficando pai
coruja com as defesas de Edi-
nho. no Santos. O ex-jogador

vez está mais unida
chega amanhã de Nova Iorque.
Segunda-feira viaja para Tó-
quio. participa de uma reunião
como membro do Comitê Or-
gánizador da Copa de 2002.
Depois de levar um Mundial
para os EUA, a mela de Pele é
fazer o mesmo no Japão, que
sediará a primeira copa do pró-
ximo século. E ele ainda quer
diminuir as viagens. Como?

Bebê francês tira a mamãe da seleção
Qldeniário Touguinhó

Corine. jor-
nalista france-
su que apren-
deu português
muito mais pa-
ra cobrir a se-
leçào brasilei-
ra, visitou a
delegação que
foi a Paris en-
freritar o PSG.
Ela, que sem-
pre vem ao
Brasil fazer
matérias para
jornais da Eu-
ropa. esteve no

Para Corine. seleção agora só com o bebê

hotel Concorde Lafayetle para di-
zer que nào queria entrevistas,
mas apresentar sua filha de seis
meses. Com Leonardo, disse que
não tinha mais tempo de trabalhar
depois que a filha nasceu. E o

jogador respondeu sorrindo:
"Nisso estamos melhor do que os
franceses. Minha irnià acaba de
ter trigêmeos e sonha com outra
gravidez. Mamãe dá apoio total".

FAIR-PLAY
O francês Cantnna consegui! ser o jogador

mais respeitado oo futebol Inglês, (aso ru-
ro. Eles nunca valorizam estrangeiro.

"Com Romário no aiaque qualquer um
é campeão": Hiddinkk éx-técnico do l'SY.
agora no Valencia.

Os argentinos devem colocar uni médico
especializado em drogas para ajudar (anui-
gia e Maradona duranie a (opa.

O FBI quer llclia policial completa de

iodos turistas colombianos c asiáticos que
forem âCopa.

O FBI quer também ficha de touos jorna-
listas que vão cobrir a Copa.

Os presidentes Hush, Reagán e Ford
sofreram atentados. Os presidentes Lin-
colil c Kennedj foram assassinados. Onde
estava o FBI?

O livro As Copas que eu vi, sobre os
mundiais de 58 a 90, já está nas livrarias.
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Reza a lenda do futebol cario-
ca: a torcida do Fluminense só vai
na boa. Nas Laranjeiras, todos
acreditam que esta hora já passou— foi na vitória sobre o Flamengo
por 2 a 0, anteontem, que recolo-
cou o time na disputa do título. O
clássico contra o Vasco é a ótima.
Desde ontem, foi lançada uma
convocação geral: 

"Quero ver o
Maracanã colorido de verde, ver-
melho e branco. Nossa torcida
tem a obrigação de encurralar a
do Vasco", exige o técnico Delei.

Jogador mais antigo do atual
elenco — há quatro anos é o arti-
lheiro do time —, Ézio acha que a
senha para a volta em massa dos
torcedores foi entregue no domin-
go. "Nós, os jogadores, calamos a
torcida rubro-negra. Na hora da

^asco não
pensa no
Santa Cruz

Com suas atenções totalmente
Voltadas para o jogo contra o
Fluminense, domingo, que pode
lhe garantir o inédito tricampeo-
nato estadual, o Vasco enfrenta
esta noite (20h30), em Recife, o
Santa Cruz, pela segunda fase da
Copa do Brasil. De volta à lide-
rança do Estadual, seus jogado-
res só vão pensar na partida de
fibje quando chegarem ao Arru-
dít. Duas evidências: Jair testará
Sldnei na lateral-esquerda para
enfrentar o Fluminense na vaga
dj Cássio e Torres, Luisinho e
William, com contusões leves,
nem viajaram."Era até melhor nào jogar
com o Santa Cruz. Mas também
nào havia como adiar mais. E o
jogo será um duro treino para a
decisão com o Fluminense. O
ináis importante é que voltamos
à1 liderança, por mérito nosso",
disse o capitão Ricardo Rocha,
antes de iniciar uma série de
brincadeiras com os colegas.

Ciente de que esta é a semana
clb tudo ou nada para o título —
e do que significará politicamen-
tá' sua perda —, a diretoria do
Vasco planeja tentar tirar todas
as vantagens do Fluminense.
Além de articular a condenação
a Cláudio e Luis Antônio, expul-
sós no Fla-Flu. o Vasco tentará
cassar o efeito suspensivo que
permitiu a Branco e Jandir en-
frentarem o Botafogo (duas ve-
zCs) e o Flamengo — se conse-
guir, os dois nào jogam
domingo, embora o Fluminense
não perca os pontos que ganhou
já que a medida não é retroativa.

Vasco: Carlos Germano. Pi-
mentel, Ricardo Rocha, Jorge
Luis e Sídnei; Leandro. França,
Gian e Yan; Hernande e Valdir.
Santa Cruz: Isaías, Joquinha, Jú-
nior Cordel, Freitas e Quinho;
Bianor, Williams, Arlan e Hená-
gio; Washington e Joãozinho. O
árbitro será Márcio Resende de
Freitas.

Dé não sabe
como armar
o Botafogo

Sem Perivaldo, Eduardo e
Rogério, afastados depois da go-.
leada sofrida contra o Fluminen-
sé, o técnico Dé não sabe como
escalar o Botafogo para o jogo
de sexta-feira, contra o FÍámeii-
go. Improvisar o zagueiro André
na lateral direita, para conter os
avanços de Sávio, é uma opção."Mas se deslocar o André para a
lateral, vou trazer o Márcio de
volta à zaga, deixando o meio-
campo desguarnecido", explicou.
Roberto Cavalo ainda sente do-
res no pé esquerdo e continua
fora do time. Se André for con-
firmado na lateral. Fabiano deve
entrar na cabeça-de-área.

Novos preços — A Federa-
ção manteve o preços dos ingres-
sos para Botafogo x Flamengo,
mas aumentou os de Vasco x Flu-
minense, no domingo. A cadeira
especial passa de CRS 30 mil para
CRS 50 mil; a arquibancada, de
CRS 6 mil para CRS 10 mil. A
geral permanece CRS 2 mil.
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A dupla de ataque tricolor, Mário Tilico e Ézio (D), espera encontrar o Maracanã verde, vermelho e branco

Fluminense convoca a torcida
para lotar Maracanã domingo
¦ Jogadores querem ver vascaínos encurralados na arquibancada

decisão, queremos o barulho en-
surdecedor do nosso lado", diz
ele, com a obstinação de quem
quer chegar aos 100 gols pelo Flu-
minense ainda neste campeonato
— tem 97.

Faltando uma rodada para o
fim do Estadual, a contribuição
do Fluminense para o público lo-
tal nos jogos do Maracanã, segun-
do um levantamento da Secretaria
de Esporte e Lazer, é de apenas
14,5%. Até o Botafogo tem um
índice maior — 16%. "Isso tudo é
passado. Pelo que tenho visto nas
ruas, tenho certeza de que nossa
torcida irá lotar o estádio", acre-
dita Luís Antônio.

Arbitragem - A diretoria tri-
color não fez comentários sobre a

escalação do árbitro Léo Feldman
para a decisão de domingo. O chi-
be tentou trazer Márcio Rezende
de Freitas, da Federação Paulista,
para trabalhar no jogo. "O Flumi-
nense não será o bobo da corte.
Não vamos perder o campeonato
fora de campo", garante o vice de
futebol Alcides Antunes.

Miljanic — O Fluminense
convidou o ex-técnico da seleção
ioguslava, Miljan Miljanic, para
assumir o cargo de diretor geral
de futebol. A assinatura do con-
trato deverá acontecer após a
Copa do Mundo dos Estados
Unidos. "Ele é a pessoa ideal
para comandar o Vale da Laran-
jeiras, em Xerém", explicou um
animado Antunes.

Flamengo analisa erros é mexe
na equipe para o jogo decisivo

A derrota para o Fluminense, se
não deixou o sonho do título dis-
tanto da Gávea, pelo menos serviu
para se tirar algumas conclusões.
Em meio às indefinições causadas
pelo fracasso do esquema com três
atacantes (Sávio, Valdeir e Char-
les). que acabou sendo determinan-
te parti a derrota, o técnico Júnior
começa a pensar nas modificações
que deverá fazer para o jogo contra
o Botafogo, em que só uma goleada
interessa ao Flamengo. Júnior pas-
sou o dia gravando um comercial
para a TV. em São Paulo, e retor-
noti á noite, parti estar presente na
reãpresentação dos jogadores, na
Barra da Tijuca, hoje pela manhã,
quando tentará levantar o astral do
elenco.

As principais conclusões sào as
seguintes:

1 — As mudanças devem come-
çar pela lateral direita, com Henri-
que ganhando a posição. Charles
volta à reserva caso Fabinho seja
absolvido no julgamento da Fede-
ração; depois de amanhã. Lento e

Evandro Teixeira -
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Nélio volta a dar força do ataque

ONTEM NA GÁVEA
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Oparin, G.Guimarães Vencedor (8)15 lhe-
xata (5-8)35 Placès (8)12 (5)17 Exata (8-
5)56 Trifeta (8-5-3)139 Quadrifeta (8-5-3-
6)367 Tempo: 103s4/5
7" Páreo: 1° Obigny, R.Ferreira 2o Alta
Tracion. M.Cardoso 3" Jouissant. J.Leme
4o Danbeaten, M.Almeida Vencedor (3)65
Inexata (3-5)103 Placès (3)29 (5)18 Exata
(3-5)159 Trifeta (3-5-1)628 Quadrifeta (3-5-
1-4) 1.307 Tempo: 77s
8o Páreo: 1° Boy-Leonard, L.A.Alves 2o
Big Brother, C.G.Netto 3o Guadalupana,
ER.Ferreira 4o Goianobil. R.L.Sant Ven-
cedor (3)18 Inexata (2-3)20 Placès (3)12
(2)12 Exata (3-2)39 Trifeta (3-2-4)319 Qua-
drifeta (3-2-4-5)715 Tempo: 75s4 5
9" Páreo: 1" Diamond Lark. M.Almeida 2°
Esbrazeada. R.G.Amo 3" Younkcr,
P.Chandelier 4" Night Fire, W.F.Coul
Vencedor (7)10 Inexata (5-7)84 Placès
(7)10 (5)15 Exata (7-5)87 Trileta (7-5-3)434
Quadrileta (7-5-3-1 )595 Tempo: 74s3/5
10" Páreo: 1° Itunim, J.Henrique 2° Bijou
Meistcr. F.A.Marques 3° Geton, N.Souza
4° Franco Favorito, O.Per.Filho Vencedor
(6)305 Inexata (3-6)686 Placès (6)175 (3)26
Exata (6-3)1.809 Trifeta (6-3-4)14.675 Qua-drifeta (6-3-4-9)74.187 Tempo: 79s4/5
IIo Páreo: 1" Gipsy Jead, J.Ricardo 2°
Heresa. M.Aurélio 3° Mister Keép, M.Al-
meida 4° Gamo-Rei. R.G.Amor Vencedor
(8)33 Inexata (2-8)122 Placès (8)15 (2)25
Exata (8-2)192 Trifeta (8-2-3)421 Quadrife-
ta (8-2-3-4)3.703 Tempo: 103s2/5

sem força no ataque, o jogador terá
a sua última chance no meio-campo
se Fabinho for punido, até por falta
de opções, para a cabeça de área.

2-0 baixo rendimento de Mar-
quinhos poderá ser determinante
para que Júnior modifique o esque-
ma. A lógica indica que Valdeir
continua na equipe, já que o Fia-
mengo precisa golear. Como Nélio
volta ao meio-campo, a barracão
deve sobrar para Marquinhos.

3 - A maior dor de cabeça de
Júnior está mesmo na zaga. índio
fez excelente partida contra o Vas-
co e anulou .lardel. Sem índio, a
zaga voltou a falhar na derrota de
domingo, tanto por cima como por
baixo. A dupla de zaga formada
por Rogério (l,79m) e Gélson
(l,80m) é técnica, mas tem baixa
estatura. índio volta aos planos do
treinador.

Arbitragem - A Federação in-
dicou ontem o árbitro Carlos Elias
Pimentel para dirigir o jogo Fia-
mengo x Botafogo, sexta-feira à
noite, no Maracanã.

José Roberto
diz que vôlei
grego evoluiu
ESTER LIMA

ATENAS — Após 10 horas de
viagem, a seleção brasileira masculi-
na de vôlei chegou ontem à tarde a
Atenas, onde enfrentará sexta e sá-
bado a seleção grega pela segunda
rodada da Liga Mundial. Recebidos
com flores, os brasileiros foram
questionados ainda no aeroporto
sobre o que achavam do time da
casa, que bateu duas vezes os norte-
americanos, na primeira rodada.

O técnico José Roberto Guima-
rães lembrou que no ano passado a
Grécia já mostrava evolução, apesar
da inexperiência: "Além do mais;
eles não estão pensando na Liga e
sim no Mundial que vão sediar em
outubro". Hoje a professora Sandra
Caldeira chega a Atenas com as
fitas dos jogos contra os norte-ame-
ricanos para serem estudadas pela
comissão técnica, que depois as
mostrará aos jogadores.

FUTEBOL
INTERNACIONAL
OLDEMÁRIO TOUGUINHÓ

Seleção pensa nos US$
A CBF tem que se prepa-

rar para o diálogo que vai ter
com os jogadores sobre os
prêmios da Copa do Mundo.
Em 90 houve um sério pro-
blema na Granja Comary
quando a delegação cobriu
com a mão o emblema da
Pepsi no agasalho, para a fo-
to oficial. Agora, já estou sa-
bendo que alguns jogadores
começam a fazer contas so-
bre as prováveis comissões
nas vendas de publicidade
cm torno da seleção. Estão
achando que os contratos da

CBF vão garantir uma boa
verba para o time. Um dos
argumentos é que, nos últi-
mos meses, tudo gira em tor-
no da seleção nos anúncios,
da Copa e que, até agora, só
a Brahma os contratou. O
resto é só com a CBF. Pele
visto, a entidade terá que ter"
muito cautela quando con-'
versar com os jogadores na-
Granja, para evitar desgastes',
que acabam influenciando
no bom ambiente da delega-,
çào. O que é ruim para to-
dos.

Arquivo'
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Os jogadores cobriram com a mão o emblema do patrocinador

La Coruíía quer mais mulher no futebol
Dependendo de uma vitó- nossa parte. Dos 500 novos

ria para chegar pela primeira
vez em sua história ao título
de campeão espanhol, o pre-
sidente do La Cortina, Au-
gusto César Lendoiro, quer"mais-mulheres no futebol".
Segundo o animado dirigen-
te, a participação feminina
deve ser estimulada no espor-

sócios que recebemos no mês
de abril, 300 sào mulheres",
explica o cartola, que nào diz
se quer que as espanholas
compareçam aos estádios
com ou sem os maridos. "O
importante é a presença da
mulher no futebol, chega de

te: "E já estamos fazendo a machismo", alerta.

íL 21 1
As filhas Jennifer (E) e Kelly fazem de Pele um pai 

'coruja'

Família de Pele cada
O que mais animou Pele a se

casar novamente foi o bom re-
laionamento de suas filhas
Kelly Cristina e Jennifer, com
Assíria. Desde que comentou
com a família a seriedade de
seu namoro, que as filhas de-
ram o maior apoio ao pai. A
verdade é que o Rei se orgulha
das filhas e já está ficando pai
coruja com as defesas de Edi-
nho, no Santos. O ex-jogador

vez está mais unida
chega amanhã de Nova Iorque.
Segunda-feira viaja para To-
quio, participa de uma reunião
como membro do Comitê Oi-
ganizádór da Copa de 2002.
Depois de levar um Mundial
para os EUA, a meta de Pele é
fazer o mesmo no Japão, que
sediará a primeira copa do pró-
ximo século. E ele ainda quer
diminuir as viagens. Como?

Bebê francês tira a mamãe da seleção
Oldemário Touguinhò

Corine, jor-
nalista france-
sa que apren-
deu português
muito mais pa-
ra cobrir a se-
leção brasilei-
ra, visitou a
delegação que
foi a Paris en-
frentar o PSG.
Ela, que sem-
pre vem ao
Brasil fazer
matérias para
jornais da Eu-
ropa. esteve no
hotel Concorde Lafayette para di-
zer que não queria entrevistas,
mas apresentar sua filha de seis
meses. Com Leonardo, disse que
não tinha mais tempo de trabalhar
depois que a filha nasceu. E o
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Para Corine, seleção agora só com o bebê

jogador respondeu sorrindo:
"Nisso estamos melhor do que os
franceses. Minha irmã acaba de
ter trigêmeos c sonha com oulra
gravidez. Mamãe dá apoio total".

FAIR-PLAY
O francês Cantona consegue ser o jogador

mais respeitado no futebol Inglês. Caso ra-
ro. Eles nunca valorizam estrangeiro.

"Com Romário no ataque qualquer um
é campeão": Hiddinkk ex-técnico do PSV.
agora no Valencia.

Os argentinos detem colocar um médico
especializado em drogas para ajudar Canni-
gia e Maradnna durante a Copa.

O FBI quer ficha policial completo de

todos turistas colombianos e asiáticos que
forem á Copa.

O FBI quer lambem ficha de todos jorna-
listas que vão cobrir a Copa.

Os presidenles Bush. Reagan e Ford
sofreram alentados. Os presidentes Lin-
coln e Kennedy foram assassinados. Onde
estava o FBI?'

O livro As Copas que eu vi. sobre os
mundiais de 5N a 'lll. já está nas livrarias.
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Parreira anuncia os 22 da Copa |
Torcedor conhece hoje, às 16 horas, a relação dos jogadores brasileiros que tentarão a conquista do tetra

... ... ..• i r.  _-i.:_ 1¦A partir das 12 horas de hoje,
num luxuoso salão do Hotel Inter-
continental, o técnico Carlos Alber-

-to Parreira começa a viver sob os
olhos de 150 milhões de técnicos de
futebol no Brasil. Quando anun-
ciar. às 16h, a relação dos 22 con-
vocados para a Copa dos Estados
Unidos — de 17 de junho a 17 de
julho —, Parreira dará o pontapé
inicial para buscar de um título per-
seguido desde 1970. quando o Bra-
sil obteve o tricampeonato.

Na relação que Parreira divulga-
rá hoje nào haverá muitas surpre-
sas. Ninguém tem dúvidas da pre-
sença de Taffarel, Ricardo Rocha,
Ricardo Gomes, Branco, Mauro
Silva, Dunga, Bebeto e Romário,
entre outros. As dúvidas de Parrei-
Ta se concentram na defesa. Três
jogadores — Mozer (Benfica),
Márcio Santos (Bordeaux) e Aldair
(Roma) — disputam duas vagas.
Mas o jogador do Benfica está pra-
^^^S&SSSSSa^iW^IS^^íS^^^^^^^^Êw^

CERTOS
Taffarel Reggiana
Zelti S.Paulo
Gilmar Flamengo

' Jorginho Bayern Munique
Cafu S.Paulo
Ricardo Rocha Vasco
Ricardo Gomes PSG
Branco Fluminense
Leonardo S.Paulo
Mauro Silva La Coruna
Dunga Stuttgart
Rai PSG
Zinho Palmeiras
Paulo Sérgio Leverkusen
Bebeto La Coruna
Romário Barcelona
Mazinho Palmeiras
Viola Corinthians
Ronaldo Cruzeiro
Muller S.Paulo

AS DÚVIDAS
Mozer Benfica
Aldair Roma
Márcio Santos Bordeaux

ticamente garantido. Resta saber
como está fisicamente.

Anunciada a convocação, o pró-
ximo passo será a apresentação,
marcada para o dia 17 na Granja
Comary, em Teresópolis. O embar-
que para os Estados Unidos acon-
tecerá no dia 25.

Estilo — Acusado durante um
bom tempo de defensivismo. Par-
reira demolirá esta tese quando
anunciar a relação. Cinco dos seus
22 convocados atuam no ataque:
Bebeto, Romário, Muller, Ronaldo
e Viola, numa prova de que adota-
rá no Mundial um estilo ofensivo.

O presidente da CBF, Ricardo
Teixeira, anunciou ontem que só
pagará prêmio se o time for à final e
que o chefe da delegação será Mus-
tala Conturse, presidente do Pai-
meiras. Ficou definido também que
os vôos internos da seleção serão
todos pela Varig.

ArteJB

A PROGRAMAÇÃO
17/5 — Apresentação

• 1875 — Exames médicos e testes f
(físicos
125/5 — Embarque para os EUA í

I
(26/5 — Chegada a São Francis-1

co, com viagem de 35 minutos paraf
I Los Gatos (Hotel Vila Felicce)

127/5 — Inicio dos treinos na Uni-1

| versidade de Santa Clara

| 03/6 — Viagem para o Canadá f
'05/6 Amistoso com o Canadá

ÍÍ2/6
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¦i06/6 — Treino em Santa Clara
*

| 07/6 — Amistoso em San Diego I
':

|08/6 — Retorno para Los Gatos lví (
g-.11/6 — Amistoso em Fresno

Volta para Los Gatos

20/6 — Estréia contra a Rússia j
| no Stanford Stadium, em Palio Alto í

124/6 — Jogo contra Camarões,
no Stanford Stadium, em Palio Alto

25/6 — Viagem para Detroit
_2SIB——Jogocorttra Suécia
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Jnos Estados Unidos

Camarões bem
Com uma atuação das maíS™

convincentes, apesar de não con-4
tar com todos os seus titulares,
seleção de Camarões — seguní
adversária do Bnsil no Mundií
— derrotou a da Grécia por 3 a 0,
ontem, em Atenas, num triangi|-
lar que conta ainda com a partici-
paçào da seleção da Bolívia. Çf&f\'
gols foram marcados por Mfedtboiv
(26m) e Tataw (45m), no primeiroi
tempo, e por Loga (25m), no se'> iò

$

gundo tempo. ffiOU
."i.n

I Sem anúncios lJC:T(
112 tm :

: A Fifa ratificou ontem, emi;:«b
• Zurique, a proibição de pubrici-riríiõ.! |
jdade nos uniformes das seleções:! v;v
jque participarão do Mundial doso oj>
i Estados Unidos, o mesmo aconJ'f: -,!j

jtecendo em relação aos árbitros'¦èV,í;»;
¦seus auxiliares. Segundo a ent'i-T:,i!'
Idade, nos uniformes sào permiti-'!''1"'
= dos apenas o emblema de cada-''',,".
: entidade nacional e o logotipo; ,
: do fabricante da vestimenta. Icid

Colômbia 0^;j
Após quatro meses longe dos:)

campos, recuperando-se de contu-n>?/
sào, o lateral-csquerdo Dieg*b!i'-"'
Osório voltou a atuar e já ffflno'J
incluído na lista de Francisco Má- *f
turana, o técnico da seleção efíf"''','
Colômbia, para os amistosos coii-^
tra Parina e Bavern Munique. A '
ultima vaga para a Copa ser do(,.
goleiro José Maria Pazo. ija-mfl

n

OCí!
iBilní

Bebeto, titular absoluto do ataque para a Copa, foi o mais votado em São Paulo na seleção do povo

O povo vota
A seleção do povo, apurada pé--

Ia emissora Rede Cultura a partir'
de uma eleição na qual foram'
computadas 166.323 cartas de te-f
lespectadores, é a seguinte: Zetti,,'
Jorginho, Ricardo Rocha e Leo;
riardo; Mauro Silva, César Sam- -
paio, Cafu, Mazinho e Zinho; Be.-,:
beto e Romário. .. m

Michel Filho
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Sonho de Stoichkov é jogar no Vasco

¦Romário descansou na praia e admitiu voltar com Stoichkov em 96

¦ Revelação
é feita por
Romário
Embora 

seu Edevair seja tor-
cedor do América, as fotos

que emolduram as paredes de sua
casa revelam uma relação muito
forte com o Vasco, conseqüência
dos cinco anos em que seu filho
jogou em Sào Januário. Romário
ainda mantém forte ligação com
os vascaínos e foi em nome dela
que ele revelou ontem, durante o
café da manhã com o pais, um
projeto, no mínimo, curioso: tra-

zer o búlgaro Hristo Stoichkov pa-
ra jogar no clube que o projetou
para a fama."Ele quer jogar no Brasil quan-
do acabar o contrato dele com o
Barcelona e pediu para eu trazer
ele para o Vasco. Nossos contratos
acabarão em 96 e poderemos até
jogar juntos novamente, quem sa-
be?", anunciou o artilheiro do
Barcelona, assumindo a afinidade
com o parceiro de clube. Stoich-
kov e sua mulher Mariana são pa-
drinhos de Romário Filho e o búl-
garo é, além disso, protetor do
baixinho. "Lá, todo mundo tem
medo dele. A imprensa, então, se
vê que ele está por perto nem se

aproxima. Ele olha de cara feia e
todo mundo sai", ri.

Romário acha que o Deportivo
La Coruna de Bebeto, Mauro Sil-
va e Donato tem 70% de chances
de conquistar o título espanhol
mas ainda acredita no tetracam-
peonato do Barcelona. "Temos de
nos preocupar em fazer a nossa
parte e vencer o Sevilha. Vamos
ver se o Valencia tira um ponto do
Deportivo", explicou.

Sobre sua liberação para a sele-
ção brasileira, Romário disse que
deverá chegar ao Rio no dia 20
(sexta-feira), apresentando-se à co-
missão técnica no dia seguinte."Decidimos o Campeonato Euro-

peu com o Milan no dia 18 (qúar-
ta-feira), viajo de volta no dia 19 c
chego no dia 20".

Edmundo — Ontem pela ma-
nhã, Romário encontrou-se na
praia da Barra da Tijuca com o
amigo Edmundo, atualmente no
Palmeiras. Edmundo, cujo passe
pertence à Parmalat, que patroci-
na o time paulista, viajou ontem à
noite para reforçar o Parma, da
Itália, no amistoso contra a sele-
ção colombiana. Há 13 dias afãs-
tado do time palmeirense, por ter
brigado com o técnico Vanderlei
Luxemburgo, Edmundo poderá
ser vendido após à Copa do Mun-
do, por USS 4 milhões.
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3x1 Iugoslávia Ç.?.rJ°S

2x1 Tchecos 9.^.r.\?.f.  I
3X0.EÚA Carlos  |
3x1 Finlândia Sérgio

P^7..y!Mu.?í....... Ç£í!2S  1
1x1 Inglaterra ÇHlSS

IxOMilan Taffarel

5x0 México Ç.a.í!°5  1
IxOEUA P.i![T!ar.

2xOFrança Iaííar.S(  1
4x2Costa Rica Ç.a.r!°5

1x2IJruc|uai 9)\T.W..  I
•?í?..*!SÍ]I?S/?ía.... Taffarel  S

1x1 Argentina Iaííar.S(  1
2x2 Polônia Zetti

2xOEUA I3!!.3.1:?.!

3x3 Alemanha I.a!!.a.r.?.!
1x1 Inglaterra Iaíía.r.?.(

0x0 Peru ' , Taffarel

2x3 Chile Ç.a.r!°£

3x0 Paraguai _. zettj
1x1 Argentina Zetti
2x0 Paraguai Taffarel

0x0 Ecjuador Taffarel
0x2 Bolívia Ia!!.a.r.?i...
5x1 Venezuela Taffarel

1x1 México Taffarel
1x1 .Uruguai Iaíí.a.r.?.!...........
2x5 Ecjuador Taffarel
6xOBplíyia Taffarel
4x0yenezuela Taffarel

2x0[Uruguai Taffarel
1x2 Alemanha. Ronaldo

.l.xO.México Taffarel
2x0 Argentina zetti

OxOParisSG Taffarel

3x0 Islândia zetti

¦ -

Winçk/Çafu

Giba

Winck/Cafu
Winck/Charjes

Winçk

Winck/Charles
Jorginho

Winçk

Cafu
Jorginho

Winck/Charles
Winck/VItor

Jorginho
Cafu

Winck/VItor.,
Winck
Jorginho
Jorginho

Cafu
Cafu
Cafu
Cafu
Jorginho/Cafu
Jorginho
Cafu
Jorginho
Cafu
Jorginho
Jorginho
Jorginho
Jorginho
Jorginho
Jorginho
Jorginho

Cafu

Cafu
Jorgmho/Cafu _

Antônio Carlos#
Antônio Carlos

Antônio Carlos
Marcelo

Célio Silva
Mozer

Mozer

Antônio Carlos^
Antônio Carlos
Ricardo Rocha
Válber

Válber

Paulão

CélioSilya
Antônio Carlos
Júlio César
Júlio César
Válber
Antônio Carlos
Antônio Carlos
Antônio Carlos
A.n.t.?.n.'.0..Ç.ar.!0,?..
Ricardo Rocha
Válber

Válber

Ricardo Rocha
Ricardo Rocha
Ricardo Rocha

Márcio Santos
Ricardo Rocha
Ricardo Rocha

.R.i.c.a.'!S9.??.?.<r.h,a..
Ricardo Gomes
Ricardo Rocha
Rocha/Mozer
Ricardo Rocha

Aldair

TODOS 0$ TIMES PARREIRA
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Márcio Santos !rj.r.a. Maljro Silva  Rai

Ronaldo Ljra WaH.r.?..?!!y.a. í?.?.1.
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Mercado se frustra com
indefinição das regras de política monetária e cambial derruba as bolsas e as esperanças de os preços das ações se recuperarem

Luis Morier

CFUSQJINA ALVES E
VICENTE NUNES •«-.....

de

Ilustração geral. Esse
foi çíclima que dominou
as negociações de ontem
nas bolsas de valores,
após as 11 horas, quando
o governo confirmou para
jultio a entrada em circulação do
real,nmas nào definiu qualquer re-
gra; pára a economia com a nova
moeda. "Cada vez mais a expecta-
tiva 'do mercado é de que o plano
é temporário, de seis meses, para
entàtvvir uma quarta fase no ano
que' -vem", afirmou o diretor do
Bando Garantia, Cláudio Had-
dad, .frisando a importância de
que oi governo defina o mais rápi-
do -possível as regras de política
monetária e cambial da nova'fftoeda. Haddad prevê ainda que
pode haver reajustes de preços an-
tes da virada para o real.

(Xyice-presidente do Banco
Mercantil de São Paulo, Raul Pe-
reirã Barreto, disse que o mercado
confirma à espera das definições."As!'b'olsas estão re-
fietindo a frustração
da paralisia nas pri-
vatizações e na re-
fontia constitucio-
nal"r„idisse Barreto."Foi como se o
governo tivesse der-
ramado uma ducha
de água fria sobre as
últimas esperanças
do mercado de ver
os preços das ações
recuperarem o fole-
go";:emendou o
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analista de investi-
mentes da Correto-
ra Atlântica, Fer-
nand'ò Buarque,
sobre o comporta-
mento do mercado
diante do anúncio
do rfal.

Incertezas —
'"Todos estavam es-
perando que, desta
vez,; prevalecesse o
bom senso do governo em fazer o
paísisair desse clima de inseguran-
ça. Mas não foi o que aconteceu, e
as incertezas mais uma vez derru-
barám as bolsas", acrescentou o
analista da Corretora Máxima.
Guilherme Watts.

A confiança de que o governo
pudesse definir, junto com a data
da criação da moeda, as políticas
cambial e monetária no pós-real,
fez com que as bolsas de valores
abrissem o dia em alta. E foi ass-
sim que o mercado se comportou
até 11 horas, quando teve início o
pronunciamento do presidente da
República, Itamar Franco, em ca-
deia.de rádio e televisão. Ele con-
firmou Io de julho como a data de
entrada em circulação do real,
mas não esclareceu qualquer ou-
tra dúvida do mercado. Ainda
restou a esperança de que a equi-
pe econômica pudesse divulgar
mais. novidades. Mas, em pouco
tempo foi aumentando o desa-
ponüimento. E veio a queda das
bolsas.

"Janta indefinição só contri-
buiuj para que o mercado inter

"Expectativa
do mercado é

de que o
plano é

temporário,
de seis
meses"
Cláudio
Haddad

pretasse que a cândida-
tura do ex-ministro Fer-
nando Henrique Cardo-
so à Presidência da
República foi mais uma
vez prejudicada, aumen-
tando as chances do can-

didato do PT, Luís Inácio Lula da
Silva, sair vitorioso nas próximas
eleições. Com isso, as bolsas des-
pencaram", disse o adminstrador
de carteiras de investimento do
Banco Arbi, Ilton Santos Almei-
da. Para piorar a situação, as ta-
xas de juros voltaram a subir nos
Estados Unidos e o índice Dow
Jones, da Bolsa de Nova Iorque,
cedeu. Isto, mesmo com os invés-
tidores estrangeiros estando de
fora do mercado acionário há cer-
ca de um mês.

Pregões — No Rio, o IBV
fechou o dia com desvalorização
de 3,9%, e o movimento financei-
ro alcançou CRS 80,7 bilhões,
graças a duas operações diretas de
grande porte fechadas pelas cor-
retoras Bozano.Simon sen e Pebb,

envolvendo ações
preferenciais da Pe-
trobrás e da Eletro-
brás. Tanto foi que
esses dois papéis li-
deraram o ranking
dos mais negociados
no dia no pregão ca-
rioca. Em São Pau-
Io, o índice Bovespa
recuou 5,8%, com
CRS 236,8 milhões.
As perdas em dólar
do IBV, no ano, já
alcançam 18,60% e
as do Ibovespa
16,26%. No merca-
do futuro — no qual
os investidores após-
tam na alta ou na
baixa do mercado
acionário durante
determinado perío-
do — os pessimistas
venceram e o Ibo-
vespa caiu 2,77%.
As projeções sào de

que o mercado suba apenas
13,24% até a primeira quinzena
de junho.

Na avaliação de Fernando
Buarque, da Corretora Atlânti-
ca, não há perspectivas de as
bolsas recuperarem as forças en-
quanto o país estiver mergulha-
do em tantas dúvidas. "A situa-
ção está tão difícil que não
temos nem como correr atrás de
novos clientes. O que vamos di-
zer para convencê-los a comprar
ações nesse momento?", indaga
Buarque. Para o diretor do Ban-
co Patente, o país não agüentará
conviver com esse clima de frus-
tração por muito mais tempo. ¦
"Não se sabe qual a política
cambial nem a econômica. O
processo de revisão constitucio-
nal acabou e o programa de pri-
vatização parou. Só há notícias
ruins no pais", disse Barbosa.

Em Brasília, o assessor especial
do Ministério da Fazenda Edmar
Bacha disse que o mercado se
acalmará nos próximos dias,
quando forem divulgadas as re-
gras da nova moeda.
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No pregão, a esperança dos investidores de uma retomada dos preço* deu lugar ao desapontamento depois do pronunciamento do presidente
ArieJB

Preocupação
é com fuga
de capitais

A falta de definições sobre o
real e a percepção de que o gover-
no nào sabe ainda ao certo como
administrar a próxima — e princi-
pai — fase do plano nào é o único
fator que está provocando a que-
cia nas bolsas e desanimando mer-
cado e empresários. Acrescenta-se
a isso a avaliação de que o gover-
no nào conseguiu equilibrar suas
contas e que os gastos com pes-
soai e previdência previstos no or-
çamento estão substimados em
USS 10 bilhões.

O cenário político também
preocupa, como avalia o ex-se-
cretário do Tesouro, Luís Antò-
nio Gonçalves. A inércia na can-
didatura de Fernando Henrique
Cardoso, e a apatia do executivo
para enfrentar o Congresso, aca-
bam por fortalecer a candidata-
ra de Luiz Inácio Lula da Silva.
Isso tudo ajuda a afastar investi-
dores. Por enquanto, o capital
externo nào está entrando nas
bolsas. A preocupação é se ele
começara sair do país.
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1 El 1 h (pronunciamento do presidente Itamar) rH 1 h30 (coletiva do

I ministro Ricupero) Kl4h30 (bolsa de NY cai temendo a nova alta dos juros.
reflexo no Brasil) u.|6h (boatos sobre novo crescimento das intenções
de voto para Lula)

Fonte: Bolsas do Rio e de Sào Paulo

BC faz leilão
hoje em clima
de insegurança

Num clima de muita inseguran-
ça, estimulado pela indefinição do
próprio governo em divulgar as re-
gras para o funcionamento da eco-
nomia após a entrada em circula-
ção do real, em Io de julho
próximo, o Banco Central irá reali-
zar hoje um megaleilão de 13,8 bi-
Ihões de BBCs (Bônus do Banco
Central). Entre os operadores, há a

certeza de que apenas os papéis
com primeiro vencimento — 8 de
junho — sejam vendidos. Mas com
um prêmio extra.

Quer dizer: o mercado deverá
exigir taxas maiores para comprar
os BBCs, por não saber ao certo
qual é, atualmente, o juro real e a
inflação. A idéia é a de que a taxa
fique entre 56,10% e 56,45% de
overnight. Ontem, o BC admitiu
nova alta da inflação, ao cotar a
URV de hoje em CRS 1.459,76. Até
sexta-feira as projeções apontavam
para inflação de 43,01% e, agora,
apontam para 43,46%.

No mercado de títulos públicos,
o dia foi de estabilidade, com ó
Banco Central fazendo apenas uma
intervenção no sistema: tomou di-
nheiro emprestado dos bancos por
um dia à taxa over de 52,97%.
Caso esse patamar de juros conti-
nue até o fim do mês, o rendimento
efetivo do overnight ficará em
46,93%, com ganho real de 2,41 %.

O dólar no paralelo fechou a
CRS 1.355 para compra e CRS
1.385 para venda e no comercial, a
CRS 1.435,50 (compra) e CRS
1.435,90 (venda). O grama do ouro
foi negociado a CRS 17.255.

Mais real nas página 3,4,5,
6 e 8. E na página 2 a queda

das bolsas internacionais.
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| Importado da França.
1 Luxo, conforto e design.

Ar, direção hidráulica e vidros elétricos. Eleito o melhor
carro médio entre os importados.
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Peugeot 405
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Quando o funcionário está bem,
II

Marmittri R. **3sdnterna.:lü^^ 8fas
déín^Sáriftària erA_nb>enl--l-efnpfes_K:8ente/V3B--SS

A SAÚDE
VAI
ADRESS,
OBRIGADO^

A tranqüihaace que vaè precisa para a saúde da sua empresa.

Rio (021)224-8181
SP (01 1)223-5066m adress

SISTEMAS DE SAÜDE
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Cercado se frustra com anúncio do real
,0

¦ Indefinição das regras de política monetária e cambial derruba as bolsas e as esperanças de os preços das ações se recuperarem
Essa preocupação é com-CRISTINA ALVES,

CONSUELO DIEGUEZ E
VICBífcíTE NUNES

Frustração geral. Esse
foi o-.elima que dominou
as negociações de ontem
nas bolsas após às llh,
quando o governo con-
firmou para Io de julho a entrada
em circulação do real, mas nào
definiu qualquer regra para a eco-
nòrriia com a nova moeda. "Cada
vez mais a expectativa do merca-
do ede que o plano é temporário,
de sçis; meses, para então vir uma
quarta fase no ano que vem",
afirmou o diretor do Banco Ga-
rantia'Claudio Haddad frisando a
importância de que o governo de-
fina |6"'mais rápido possível as re-
grasiclè política monetária e cam-
bialjda nova moeda. Haddad
prevê ainda que pode haver rea-
justes de preços antes da virada
para o real.

Ovice-presidente do Banco
Mercantil de São Paulo, Raul Pe-
reira,Barreto, disse que o mercado
contin.ua à espera das definições."As bolsas estào re-
rietiriqo a frustração
da paralisia nas pri-
vatizações e na re-
forma constitucio-
nal'1', afirmou
Barreto.

Incertezas — A
confiança de que o
governo pudesse de-
finir,,junto com a
data,da criação da
moeda, as políticas
cambial e monetária
no pós-real, fez com
que as bolsas abris-
sem em alta. E foi
asssim que o merca-
do se comportou até

1 lhrquando teve
início o pronuncia-
mento do presidente
Itamar Franco, em
cadeia de rádio e te-
levisào. Ele confir-
mou Io de julho co-
mo, a data de
entrada em circulação do real,
mas [não esclareceu qualquer ou-
tra dúvida do mercado. Ainda
restou a esperança de que a equi-
pe econômica pudesse divulgar
mais novidades. Mas em pouco
tempo foi aumentando o desa-
pontamento. E veio a queda das
bolsas.

Al falta de definições serviu pa-
ra reforçar a convicção do merca-
do de que a equipe econômica, na
verdade, ainda não tem claro co-
mo irá administrar a próxima — e
principal — fase do plano econô-
mico. E essa hoje se transformou
na njaiór preocupação dos agen-
tes econômicos. A paralisia do
governo, na avaliação do ex-se-
crctário do Tesouro Luís Antônio
Gonçalves tem como efeito o en-
fraqueçimento da candidatura de
Fernjkndo Henrique Cardoso, ao
mesirjo tempo que contribui para
aumantar as chances do cândida-
to do PT. Luiz Inácio Lula da
Silva!"

E |ssa percepção acaba provo-
candi uma fuga das bolsas para
outrap aplicações de risco menor.r

Luís Morier
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; "Expectativa
I do mercado é
| de que o plano
i é temporário,
\ de seis meses"

Cláudio
Haddad
Banco

Garantia

partilhada pelos investi-
dores estrangeiros, que
também começam a se
afastar do mercado bra-
sileiro. Por enquanto, o
que está se registrando é

uma paralisia na entrada de re-
cursos externos. O risco maior é
se esse capital começar a sair do
país.

Para piorar a situação, as taxas
de juros voltaram a subir nos Es-
tados Unidos e o índice Dow Jo-
nes, da Bolsa de Nova Iorque,
cedeu. Isto, mesmo com os invés-
tidores estrangeiros estando de
fora do mercado acionário há cer-
ca de um mês.

Mas a frustrante solenidade do
anúncio do real foi apenas mais
um agravante no quadro de incer-
tezas. Outros fatores contribuem
para indicar ao mercado que a
transição para o real está mais
difícil do que se esperava. Uma
grande preocupação é com a ava-
liação de que o equilíbrio orça-

mentário não está
ocorrendo.

A avaliação é de
que os gastos com
pessoal e previdèn-
cia foram subesti-
mados em cerca de
USS 10 bilhões.
Além disso, a comis-
são do orçamento já
está fazendo altera-
ções na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias
que aumentarão os
gastos do Tesouro,
que elevarão os gas-
tos do governo em
USS 1,4 bilhão.

Pregões — No
Rio, o IBV fechou o
dia com desvaloriza-
ção de 3,9%, e o
movimento financei-
ro alcançou CRS
80,7 bilhões, graças
a duas operações di-
retas de grande por-

te fechadas pelas corretoras Boza-
no,Simonsen e Pebb, envolvendo
ações preferenciais da Petrobrás e
da Eletrobrás. Tanto foi que esses
dois papéis lideraram o ranking
dos mais negociados do dia no
pregão carioca. Em São Paulo, o
índice Bovespa recuou 5,8%, com
CRS 236,8 milhões. As perdas em
dólar do IBV, no ano, já alcan-
cam 18,60% e as do Ibovespa,
16,26%. No mercado futuro —
no qual os investidores apostam
na alta ou na baixa do mercado
acionário durante determinado
período —, os pessimistas vence-
ram e o Ibovespa caiu 2,77%.

Em Brasília, o assessor especial
do Ministério da Fazenda Edmar
Bacha reagiu de uma forma con-
traditória. "Não nos regulamos
por mercados especulativos", dis-
se Bacha, para mais adiante escla-
recer que nos próximos dias o
mercado ficará calmo por conta
da definição das regras do real.

'':'," Vi'-'"¦'?< ''' -l^^KíK i»l'^bbbKl Mmmv J^SmmmmÈL 
fmwt ;''a8Jsíí'.' 

^-^jfcilSf- *áw 'K-1 .'.., ¦, jSL .,í*. íy: /jJA ¦ ?¦*&?» ii . &J&ri£

i:< • '¦'¦/.-"¦."^¦bbb» ^ -v '¦¦•'• ¦'¦•'V .a,'. %. ¦¦.<!.. :. • . i^^Mmmm^'-'-'dmm^ mmÊ .M^mu mmtMmSMm cMmMmmmt ^m '¦ •mw.^ÍjSa%Mmwr^ *Sa*Wfc52^M ¦BBBBb.H&tlixi^fl Ki& ¦JMv!'. '¦' ','.'-'}. fir* BBHxP^V - • ¦ ,..•- I
BPiTtSj. * *"t~* Tc5*ffyT ' B^^fc ^ ¦'"¦'¦ w lBÉfaÍí3P* at ''" TBaaa» ¦aKaaâ^aa»^ JaB W^T I ^Baaaaaaar^ ^»a^»«r '^^aaW nWk T» . i!t^ wéWr^ú/ '- '^ . T3|fl ^kmw WlaB&lAmm HR- 'à^F,¦,,' ¦-¦'"flBK -i *3> J+£- '\

fc^^^^^W ^^iJLllMfcBaaaatLjdwRjB > *Ã." í»i*l a^iaaaaaft Hr '^iwÍ B^^MiB J^ 1 «H Kw»T^fc. flíA a»^^Ljf -£%?£^ I^Lafl ^ifflL JÍ^HW^ *^'Í JHHHk_k 
''^B^Laft* 

>"'^

¦aaaP^* \W\ W, «JrrliÜaH mmmm^rWfW^^wl^^ 
'"* 

- ¦ Efj»aaaaaah BffVa»! BWfcSll^Baaaaaar ^ffllfflSH ¦afJrVpflSj*& mF JH ¦aaaaaaak ,?^Efe ^SflnJlffigÍffiaTlLJÉaMaaB ¦aB^MfflJBJIffiP^B

jg;. ,i$t .^Stei r--*- y^y^S^/L—W WÊÊ- ^^mwtmlmmmf^mílm^".É ^HBf /¦ÍbErStoÍ^^^'^'^' wBíiSiaíífcaaafflSRS^^^J^^S^^P"' t* - ' ¦''¦¦"'' ''¦^.''•'"'-V^í^K^ VT-^^Bt'-'- ' 
j^^F^ 

*

1 lV»fl*: ' liltffltr i'i Xmlim jjfaartteff?aMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaT^ 
'V. l&at < : tSPO Wmmmmmi,j 7?3BV «ra>if -«WaT ill^B^2w'{:*.-.;iíGiim»fJfc*4BHB HH 

'aHSP . *Êt . Jam% .,.,.,„..'No pregão, a esperança dos investidores de uma retomada dos preços deu lugar ao desapontamento depois do pronunciamento do presidente
Arte JB PT e PPRA DERRUBADA DAS BOLSAS

BtfatwatiiBiaíMatwat^^^ - -i. twfâuvnw

i

Horário IBV Variação Ibovespa Variação
(pontos) (%) (pontos) (%)

lÒri 55.819 -t-2,5 15.349 -M,6
lbh30 
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"!11 h (pronunciamento do presidente Itamar) 11 h30 (coletiva do
ministro Ricupero) BI 4h30 (bolsa de NY cai temendo a nova alta dos juros
reflexo no Brasil) i I6h (boatos sobre novo crescimento das intenções
de voto para Lula)

Fonte: Bolsas do Rio e de São Paulo

BC faz leilão
hoje em clima
de insegurança

Num clima de muita inseguran-
ça, estimulado pela indefinição do
próprio governo em divulgar as re-
gras para o funcionamento da eco-
nomia após a entrada em circula-
ção do real, em Io de julho
próximo, o Banco Central irá reali-
zar hoje um megaleilào de 13,8 bi-
lhões de BBCs (Bônus do Banco
Central). Entre os operadores, há a
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certeza de que apenas os papéis
com primeiro vencimento — 8 de
junho — sejam vendidos. Mas com
um prêmio extra.

Quer dizer: o mercado deverá
exigir taxas maiores para comprar
os BBCs, por não saber ao certo
qual é, atualmente, o juro real e a
inflação. A idéia é a de que a taxa
fique entre 56.10% e 56,45% de
overnight. Ontem, o BC admitiu
nova alta da inflação, ao cotar a
URV de hoje em CRS 1.459,76. Até
sexta-feira as projeções apontavam
para inflação de 43.01% e. agora,
apontam para 43,46%.

No mercado de títulos públicos,
o dia foi de estabilidade, com o
Banco Central fazendo apenas uma
intervenção no sistema: tomou di-
nheiro emprestado dos bancos por
um dia á taxa over de 52.97%.
Caso esse patamar de juros conti-
nue até o fim do mês, o rendimento
efetivo do overnight ficará em
46.93%, com ganho real de 2,41 %.

O dólar no paralelo fechou a
CRS 1.355 para compra e CRS
1.385 para venda e no comercial, a
CRS 1.435,50 (compra) e CRS
1.435,90 (venda). O grama do ouro
foi negociado a CRS 17.255.

devem apoiar
o programa

BRASÍLIA — Mesmo os parti-
dos mais críticos ao programa
econômico, como o PT e o PPR,
nào pretedem impor obstáculos à
aprovação da medida provisória
que criou o real. O líder do Parti-
do dos Trabalhadores na Cama-
ra, deputado José Fortunatti (PT-
RS), disse, no entanto, que o par-
tido está preocupado com a
possível utilização eleitoral do
programa de estabilização econô-
mica por parte do governo.
Mesmo não fazendo oposição ra-
dical ao Real, Fortunatti lembrou
que o PT vai cobrar, no Congres-
so, as perdas salariais decorrentes
da introdução do plano. Para o
deputado Amaral Netto (PPR-
RJ), o governo só poderá adotar
o real como moeda quando a
URV estiver totalmente dissemi-
nada na economia, pois, caso
contrário, "o plano pode perder
sua substância." Mas, adiantou,
numa situação como a atual vivi-
da pelo pais, de completa desor-
ganização da economia, alguma
coisa precisava de ser feita.

Mais real nas páginas 3, 4,
5,6 e 8. E na página 2 a

queda das bolsas
internacionais.

Caderno

Viagem
4a-feira
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.Importado da França.
).uxo, conforto e design.
¦Ar, direc3o hidráulica e vidros elétricos. Eleito o melhor
carro médio entre os importados.

Tetra campeio do Rallye
Pnris-Dak.tr. Resistente.Vel02. Econômico.

Motor 1.6, 1.8 e 2.0 com injeção eletrônica.
Freire ABS e Sistema Integrado de Estabilidade (SIEI.
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Peugeot 405
a partir de
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|PEUGEOT C'EST MO]

tMAbunusA [5j narcar

f
Matriz: Av. Min. Ivan Lins, 304 - Barra da Tijuca

Tels.: Barra da Tijuca 493-9292 - Barra-free Shopping 325-1247 / 325-5691 - Rio Sul 295-2191.
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Mareprwh tfc Nascirriento. ruritíonáiía <tá ABES - Ass. fras
i; de tng.;Sár»tàriB ç/\rnt?^tí- empresíK;6erite/OfiESS

Quando o funcionário está bem,
I!A SAÚDE
VAI
ADRESS,
OBRIGADO.

A íanqúiliaade que você precisa para a saúde da sua empresa

Rio (021)224-8181
SP (01 1)223-5066

adress
SISTEMAS DE SAÜDEm
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Bolsa de Nova Iorque cai
com medo de alta nos juros
¦ Queda de 40,46 pontos reflete também no Japão e na Europa

NOVA IORQUE — O índice Dow
Jones da Bolsa de Nova Iorque
abriu a semana com um forte recuo
de 40.46 pontos, no nível de
3.629.04, devido à convicção dos
investidores de que o Federal Re-
serve Board (FED) promoverá um
novo aumento nas taxas de juros!
Logo na abertura do pregão, pela

jiíànhã, o índice acusava baixa de
24,69 pontos e, à medida em que os

'"negócios avançavam, a perda se"ampliou.
" ""Como 

reflexo indireto das incer-
- tezas no mercado de câmbio — des-
de que o FED e os bancos centrais
da Europa e do Japão deflagraram
uma ação conjunta de USS 5 bi-
lhòes para frear a queda do dólar
na semana passada —, as principais
bolsas do mundo também fecharam
em queda, Tóquio encerrou com
menos 75,51 pontos, Paris (-18,80),
Frankfurt (-18,14) e Londres (-8,2).

Com as bolsas em queda, o mer-
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cado de ouro viveu üm dia de gran-
des avanços, com altas generaliza-
das nas principais capitais. O índice
Handy and Harman, de Nova lor-
que, apresentou a maior variação
(+7,60), seguido de perto por Paris
(+7,52%), Zurique ( + 7,25%) e
Londres (+6%).

Estopim — A divulgação, na
sexta-feira passada, da notícia de
que o índice de desemprego nos
Estados Unidos caiu 0,1% em abril
foi o estopim que detonou o pessi-
mismo entre os investidores. Segun-
do os analistas, a criação de 267 mil

postos de trabalho no mês passado
é um indicador claro do reaqueci-
mento da economia norte-america-
na, abrindo brecha para uma nova
alta de juros deflagrada pelo FED,
para deter uma possível escalada
dos preços. Ainda conforme os
analistas, uma nova alta nas taxas
de juros frearia o ritmo de cresci-
mento econômico projetado para
este ano (3%). A medida serviria
também para respaldar as cotações
do dólar, outra preocupação atual
da equipe econômica do presidente
Bill Clinton.

INDICADORES INTERNACIONAIS ! <

BOLSAS
Fachamanto Variação

Tóquio(Nikkei).

.í!:..!P.ÍSyS..(P.:.J.0.nS.?!..
|Lp^™jÍFTCE-1WJ['
_Frankfart|jpAX^M)|"
Hong Kong
(Hang:Seng)

Fonte: Aqóncías As 12h locais

MOEDAS

,19.786,96
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8.421,70

&wm/:; Orttam
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Marco

i Franco
Franco suíço

j Übra
; 

'.ü.ra__,_____________________

i Dólar canod.

: Florim

| Coroa sueca

Escudo

s Pesota

: Cruzeiro real

| Peso argentino

| Peso uruguaio

Fonte: Agências

102,73

MS7Ò'

0,668'_,w''
"AJÊ91

um"

1.13^97...
1.174,3<)

0*999ijii

Anterior

102,M'Í','664"
t«Ü"

...TW.
0,670

TsSmo'
1.885

IffaMÍl171.40

13M5
unso"

üü"

§76,51$

Aím/l.
¦198,57

Recordada
alta am 93/94

20.677,77

I.3..978_36__
...M$M..
...i-!^M..
12.201,09

ti Racoi

J baixa
Recorda da

am93

16.078,71

Ai-WM...

5.437,80

COMMODITIES

OURO
(USS/
ònça-troy) Ontem

; Nova Iorque

i Londres

| Zurique

j; Hong Kong

Fontst Aguncias

Ontem

381,00

380,75

380,68

381,50

381,35

(U3$/tondta«J«)

Café*

Trigo (mal)

Açúcar (jul)

Cacau (mal)

Suco de laranja (mai)

Soja em grão (mai)"

Fonte: UPI (Chicago); AP (Londres); (') Arábica brasileiro {*') bushel

107,50 103,00

319 3/4 323,00

11.94 11i72

1.200 .Í.Í90

94.95 9^55
6631/2 667'3/4

Ant__} I-

374,40""374,75

.£?#.?..
374,25

£;..íW.

372^5

Anterior

'.i;o

PETRÓLEO
<US8/
Wü)

Londres

Ontem Anterior

16,45 16,40

Fonte: óleo cru tipo Brent para entrega
em maio. Agências

I | A cotação do café batcu_.ir}ntem
novo recorde de alta, com a maioV
elevação dos últimos cinco anos, devido
às pequenas reservas e aos movimentas
especulativos. A onça-troy do tipo ará-
bica brasileiro subiu USS 4,50 só ontem
no mercado de commodities denLoi)-
dres, passando para USS 107,50,

NENHUM OUTRO INVESTIMENTO RENDE TANTO FORA DA ESTRADA.
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LAND-'ROVER
LAND RIO

SEU REVENDEDOR EXCLUSIVO
LAND ROVER NOTÈIOJ •'

AV. DAS AMÉRICAS, KM2 - BARRA
Tel.: 494-2422 imfunteaomismindonça)
2a a 6a até 20:30 h • Sáb. atél 8 h • Dom. até 16 h

3

SulEB
O DIA A DIA

+1,67%
Dólar
Comercial

\É_^.84%S_5^+Í,80%\J •3,92%I
mm Dólar fmmmu Ouro ^0_B_^^

(EmCR$)

13,51 ^

111 M
II 111
li li

1.435,90

mi

05/05 06/05 09/05

(EmCR$)

1.330,00
1.360,00

1.385,00

05/05 06/05 09/05

(Em CRS)

16,400,00
16,950,00 17255,00

05/05 06/05 09/05

(Em pontos)
54051 54.468

BÜf 52.322

Ul
05/05 06/05 09/05

Fonte: Andima/Casas de Câmbio Fome: BM&F FoMeüVFU

INFLAÇÃO

IGPM/FGV
'Janeiro 

.^^^^

Fevereiro

Março

Abril

Acumulado no ano...

Em 12meses

INPC/IBGE
Dezembro

Janeiro
Fevereiro

Março

Acumulado no ano...

Em 12 meses

390?
4078
45,71
¦1091

301,98
397087

37,73
41,32
¦1057

4308
186.24

3469,62

INDICADORES

40.30

38,19

41.94
¦16,22

302.39

305948

FIPE/IPC
_. J<1 nClfP-n—-'m.»r'
Fevereiro

Marco

Abril

Acumulado/ano

Ern 12 meses....,'....

DIEESE/ICV
Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Acumulado/ano

Em 12 meses

/o

4648
40.10
4550
•1826

342,69
442694

INDICADORES
BTNOòrS CRS776.8I41'

BTN0905 CRS 785 6990

BTN 10.05 CRS 799.9192

UPÇ (2a trimestre).... CRS 7.121,30

UPF CHS6569.26

Ufir 0205 CRS 74063

Utir drarfa «MB CRS8I4.47

N1 IndJGPM Abril.... 10.722,642"

IBA/CNBV nd

l-SENN 53,198ponlos

DER Acumulado de

150891 aOt 0594 4,033,872512
' atualizado pela TR acumulada
" Base Dezembro 92 100

Inicio em 01.03.1994

Var. Var.
dia(%) Ac.

05.05 1.389,94 1,636491114,7324
06.05 1.412,74 1,640358118,2548
09.05 1,435.92 1,640783121,8359
10.05 1.459.76 1,660260125,5190

TR dia 07 04 a 07.05. .49,61%
TR dia 08 01 a 08 05 46,49°!,
TR dia 09.01 a 09 05. 43.72%
TR dia 10.04 a 10.05. 46.28'/,

H
(fatores para contratos de seguros ¦
Fenaseg)'
dia 06 05 6.07920042
dia 07.05 6.15266204
dia 0905 6.19333216
dia 10.05 6,30542925

SALÁRIO MÍNIMO I I ALUGUEL
Fevereiro CRS 42.829,00

Março 31.03 CRS 60322.73

Abril 30.04 CRS 85.776,78

Maio 10.05 CRS 94.577.85

3% 6%
Janeiro  36,0346 36,3605
Fevereiro  49,0466 49,4037
Março  36.5760 36.9031
Abril  41.3978 41,7365
Maio  46.6407 46.9920

Fevereiro dia 0102 42,1472%

Marco dia 01,03.... 405593%

Abril dia01.0-1 425592%

Maiodia0l.05 466999%

Dia 1005 47,0114%

Falor de Correção

Residencial

IPCA

Comercial

Março Abril

Anual 31,6018 35.4483
Semestral 6.6815 /.0292
Quadrimestral 3,6769 3,8719

IGP IQRM
Maio Maio

Anual 439670 40,7962
Semestral 7,7946 7,5702
Quadrimestral 4.1779 4,0198
Trimestral 2,9383 2,8905
Bimestral 2,0632 2.05,32

BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS CONTRIBUIÇÕES AO INSS • Competência de Abril

Volume Geral
Contratos Números de [ Contratos I Volume I Participação I
em aberto negócios | negociados | (CRS) (%) I

Autônomos, Empresários e Facultativos

Classe
Número mínimo de

meses de permanência
em cada classe

Salário
base
URV

Alíquotas
%r

A pagar
URV

Ouro 41-!;56L. ..J01..
índice 18 377 3.415

Cale Si:.'.!;?. Pi.
Çíinibio 170641 314
Dl .?5S;7.?.?. !.:!*.
IGPM 0
Total 1.71J.702 5.b72

17 603 1!;355;4.?5|53 1.22

J)2.790 276 174.975 000 8,02
12 038 54.224.099:7; 158
53 195 -504.955.888 opq : 14.67

l">-M3 ' ifc. S?8 51o 600 74.51
0

M.li:'l 3.441.688.105.224 100.00

Ouro/disponível

Alô 12
Mais de
Mais de
Mais de
Mais de
Mais de
Mais de
Mais de
Mais do
Mais de

12 até 24
24 alô 36
36 até 48
48 até 72
72 até 108
108 até 144
144 alô 204
204 até 264
264

64,79 10.00
116,57 10.00
174.86 10.00
233.14 20.00
291.43 20.00
349,72 20.00
408.00 20.00
466.29 20.00
524,57 20.00
582.86 20.00

6.48
11,66
17,49
46.63
58.29
69,94
81,60
93,26

104.91
116.57

Valor do contrato: 250g.

Veto. Contr. Negócios

cotaçôei em ciumim. reais por gr.mt. Assalariados, Domésticos e Trabalhadores Avulsos
Abort. | Mínimo | Máximo | Últ. I Oscilação

'64 17.290.00 17 230.00 17 300.00 17.255.00 -1,8

Ouro/Mercado de opções sobre disponível
Valor do contrato: 250g.

Veto. Exerc. I Contr. Neg.

Colações em cruzeiro* reais por grama

Abert. í Mfnlmo I Máximo I Últ.

MaOI 17.000,00  606 > 2.400,00 2.400.00 2 400,00 2 400,00
Map2 !.?;S.°M9. Kl .... 1-350.00 1.000.00 1.350.00 1.000.00
Ma05 j2_S.OOQ.0ip 606 15.00 16.00 15.00 16.00
Maffi 17.000.00 606 0.50 0,50 0.60 0.50

Mercado Futuro/Índice
Valor do contrato: Cfl$50,00 p/porrtoa Cotaeów err» mirneroa de^ponlo»

.. Veto. I Contr. I Negócios I Abert. I Mínimo I Máximo I Último I

M.1Í4 32.790 3.405 18500 ,!6;600 18.500 16.750 :

Mercado Futuro/Café Cambial
Valor do contrato: 100 aacaa da 60 kg, Uq. Cotações em pontoi d» Indica pt saca

¦\ Mai4 10 125.00 125.00 125,00 125.00

Jul4 3 737 146 116.50 115.00 117,90 117.90 i'

Mercado de Opções/Café Cambial
Valor do contrato: 100 sacas de «30 kg fiq. Cotaçòa» am pontos/por saca da 60kg llq.

Jn68
50.00
52.00

64 40
62.40

6440
62.40

64.40 64.40
62.40 62.40

Mercado Futuro/Soja Cambial
Valor do contrato: 30 ton. métricas Cot. am pontos p/80 kg am gr aos

Mercado Futuro/Câmbio
Dotar - Valor do contrato: USS 8.000
Jn53 60.00 497
Jn69 140.00 497

Cotações am cruzeiros reais por dólar
56.00 56.00 57.90 57.90
0.10 Ó.10 Õ. 10 0.10

Mercado Futuro/Dl • Depósito Interfinanceiro de 1 dia
Valor do contrato: SeUOuUNov. õ CRS 3 milhOes Cotações em pontos de P.U.
Oeterribro »m diante * CRS S milhões

Ju"" _, I7&SÒ3 1445  73190 73 100 "J.260 SS.IO

IGPM
Valor do contrato: CoUçáo a tuturo x CRS 4 mil

Abr4 nd nd nd nd nd nd

Salário de contribuição (URV)
Alíquota (%)
para fins de

recolhimento ao INSS

Alíquota (%)
para determinação da

base de cálculo do IRPF

ató 174.86

do 174,87 até 291.43

de 291.44 até 582,86

7.77

8.77

9.77

_B.00
9.00

10.00

Obs: Percentuais incidentes de forma não cumulativa.
Contribuição do empregador domêslico: 12r ó do salário pago. respeitando o teto acima.
As contribuições da empresa, inclusive a rural, não estão sujeitas a limito de incidência.

Prazos para pagamento: ató OT/06, sem correção; alé 07/06 converter em quantidades de Ufir do dia 01/06 e
multiplicá-las pela Ufir do dia do pagamento; apus 07/06 acrescentar multa o juros - Autônomos, Domésticos,
Empresários e Facultativos: aplicar o método acima, muda apenas a data de 07/06 para i5/06.

RENDIMENTOS DA POUPANÇA
MÔsdo Mnto
10 47.0114
11 49.6244
12 49.5339
13 .: 49.2425
14 48.7400
15 '. 45.7149
16 42.7100
17 45,2727

10 47.6656
19 47.2928
20 46.2676
21 45.0139
22 45,0139
23 42.6497
24 45.1622
25 47,7149
26 47.8556

27 47.5842
28 47.3129

Junho
01 47,1722
02 49.9661
03 48.0466
04 48.6596
05 46.3079

IMPOSTOS, TAXAS E ÍNDICES
Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Unif'uierj'^

Üiinit

[ypFSJ
Ulir

ÚT

3.539.67

6.075.23

.ÍA.ÍM..
A.iWài...80.00"

4.755.04

8.304.19

8.800.00

2.348.23

187.77

112.00

6.698.79

lV.556.96^

12.240.00

3.321.3^

261.32

160.00

9.290,19

16.144.89

Í7.232.0ÇÍ

4645.23^

365.06

224,00

13.134,64'"2X189.06'

MAiA.bA...
6.589,26

524,34

320.00

19.057,80

A.MAziM.'26.6ÍjJRy;'

9.618.34

740.63
460,00

* A partir desse mês fixada em URV.

IR na Fonte (Maio)
Base de cálculo (CRS) I 

Parcela a deduzir (CRS) \ Alíquota % 
j

Atè 740.630.00 isento —

De 740.630,00 a 1.444.228.50

De 1.444.226.50 a 13.331.340.00

Acima de 13.331.340,00

740.630.00__

1.047 991.45

3.995.698,85

15.0

26.6

35,0

Deduções
ai CRS 29*625.20 por cada dependente, b) Faixa adicionai de CRS 740630.00 para aposentados,
pensionistas e transferidos para a reserva remunerada com mais de 65 anos. cl Valor integral das
pensões judiciais d) Contribuição Previd€ínciària oficial valor integral.

Fonto Secretaria de Receita Federal

TAXAS ANDIMA
Taxas médias de
Financiamento
(por um dia útil)

Taxa over

\ (%a.m.)
Rent.

dia.(%)
Rent.

sem.(%)
Rent.

mês (%)
Proj.

mês (%)

...Ttoiloi .PúMiçoa.Feierai» SZ.98 1,77 1,77 11,05
HOTM0NEY 53,27 ' 1,78 1,78 1111

Dl-Over 53,14 t,77 1,77 11,07

LFTE 53,25 1,78 1,78 11,10

Mercado Futuro
de Dl (3)

P.U. em
CRS

Taxa over
(%a.m.)

Rent.
dia. (%)

Dl OVER FUT.

junho/34
julho/94
Dl URV/junho/34

73.235

98.161.43

55,48

3,28

1,85

0,11

A partir de 17/10)91, a Circular n. 2063 do Banco Central, permite a realização de opeiaçòes compromissadas com pessoas Rsfo&fc

jurídicas não financeiras apenas com títulos públicos de 30 dias.

Indicadores
UFIR rnaio/94 (2) 02/05
UFIR diária 10/05
URV 10/05

...,G.P:M..F.Mfi'.n?..r™Í9/.?4.....
I CÂMBIO

US» Comercial (2)
compra
venda
US» Flutuante (2)
compra

USSPoraleloRJ(1)(0)

Preço CRS
/Índice

venda
US$ BM&F-Comercial(3)
junho/94
julho/94
US« BM&F-Flutuante (3)
|unho/94

IAÇOES

ISENN(4)
IBVRJ (4)
IBOVESPA(S)

...!BpyESPA.Fu1u.ro.rn)>i«/94.(3),.i
lOUROSPOT

SIN0-Fech.(1)
BM&F-Foch.
COMEX-MeapreataiteC)
COMEX-junho/94 0

740,63
814,47

1.459,76

1.435,52
1.435,54

1.411,00
1.411,50

1.375,00
1.385,00

1.921,230
2.820,000

.1,900^00...
índice

53.198
52.332
14.217

18,100,.,
Preço CRS/

Grama
17.255,00
17.255,00
17.299,15
17.349,07

Var.
Dia(%)

1,59
1,63
1,66

1,64

1,77

1,84

Var.
dia|%)

•2,71
-3,92
¦5,87

Var"

dia(%)
1.80
1,80

Var. Var. Proj,
Som|%) Mes(%) Mo«P4)

1,59 1,59 4Í/4"'
3,29 11,77 42,00
3,33 12,06 ÍSM

¦"•"¦ Stltí"'

1,64

1,77

10,23

10,66

10,80

Var.
sem(%)

•2,71
•3,92
•5,87

Var"

sem(%)
1^0
1,80

3

45;i6
46,78

«3,4,,
mêsr>)

l'J.'-

i?r

Var.
n«s(%)

•18,15
•16,79
-16,78

•" iú'1-
Var. USS/

inês|%) Onc«
12,34
12,34 U

(')Fator de conversão - 31,103487 gramas/onça troy

„ (T1 Pj^.M.Çf!?.?!*!???^--4?!?. íWJIííüÇÍiíÇÇt Síí! .ÇtíÇflWft 9M.,P.PÍtj

j'Fc^jl)"ÁN0ÍMÀ;"(2J BarmCérrtirai; (3) BM&F; (4) BVR j; (5) BOVESPÀ

CAMBIO TURISMO OURO

Compra
(CR$)

Venda
(CR$)

; (CR$-lingote por gramas)

Compra Venda

Dólar 1.330,00 1.370,00

Escudo 7,00 9,00

Franco Suiço 874,00 966,00

Franco Francês 217,00 240,00

tone 12,00 13,00

Cindam (250g) 17.250,00 17.265,00

Ourinvest (250g) nd

Libra 1.749,00 1.932,00

Lira 0,77 0,85

Marco Alemão 744,00 822,00

Peseta 9,00 10,00

Fonte: Banco do flrasrf

'4634

Am.. |
«,10 [

(47.23 
'.

Proj.
més (%)

.....:;ul..

49,03 %
'¦''¦ !>'¦;

2,52 |

'.'iPj-

!

ítnd !

Safra (1000g) 17.155,00 17.255,00
Tli'',

"'" JüiÍE
Boiano

Simonsen (1000g) 17.254,00 17.255,00

Fundidoras fornecedoras o custodiamos ctedeo-,
ciados na Bolsa Mercantil e de Futuros
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SUMIRIAM LAGE

V>fir, Ao sabor do mercado
que o mercado financeiro não ouviu sobre definições mais
precisas da passagem da URV para o real, e, por frustrar-se, fez

sdèSabar as bolsas, foi adiantado à coluna pelo presidente do Banco
5Central, Pedro Malan: o governo quer deixar a TR funcionando como
hoje: "O mercado é bem criativo, não precisamos dizer o que será pré
ou pós-fixado."

BggmO governo quer entrar no real definindo o que pode e o que não
í§É_Í. e< Para evitar dúvidas, mas tudo "sem nenhuma arbitrariedade".

Malan lembra que arbitragem das taxas feita pelos bancos que emitem
JtÍDBs prefixados é útil, pois permite o ajuste do próprio mercado.

O presidente do Banco Central responde aos que pedem uma
^definição urgente do governo em relação ao rendimento da poupança:
otiPodíamos, hoje mesmo, transformar a poupança em URV, mas é
•muito melhor deixar o próprio mercado se ajustar." Ele lembrou que a
úT,R è "um coquetel de CDBs", pois é através da média das taxas
-praticadas pelo mercado que sai a TR. "O mercado pode decidir se
.continuaremos com ela", diz.' 

Malan adianta que o governo não vai decretar o fim dos títulos
prefixados e foi enfático ao garantir que não haverá perda da inflação
cassada para os depositantes de caderneta de poupança, 

"nem hoje,
'n'ém na passagem da URV para o real, nem com o real".¦i!;,f: ¦

hmh.

i:*?t. oq
no iNada de superdiretoria,
mas uma diretoria para acom-
panhar a reforma monetária
do real. "O BC é um cole-
giado e a nova diretoria vai
funcionar nesse colegiado", es-
elarece o presidente do BC, Pe-
dro Malan. Sobre a possibili-

O nome preferido

Novidade
A Coca-Cola vai es-

tender seu braço no se-
tor de bebidas ainda este
ano. Chama-se Power
Aid a bebida energética
que a empresa coloca no
mercado na onda da
Copa do Mundo, e de
olho em um público jo-
vem e esportivo.

Pé naw"0 ministro da Fazenda, Ru-
bens Ricupero, começa na
quinta-feira à noite o périplo:'i.aciona! para explicar o Pia-
no Real aos brasileiros.

Vai a Belo Horizonte com
Edmar Bacha a tiracolo.

Ricupero está dia 19 em

Ein alta
Os dados sào do secretário

da Receita, Osiris Lopes Filho.
Em abril, a arrecadação ba-

teu novo recorde: USS 5 bilhões
307 milhões. Em abril de 1993,
esse valor foi de USS 3 bilhões
933 milhões e, em março último,
de USS 4 bilhões 594 milhões.

De janeiro até agora a arre-
aidaçào chegou a USS 19,5 bi-
lhões, contra USS 14,6 bilhões.
Cresceu, em dólar, 32.5%.

Quem dá mais?
A venda da rede de super-

mercados Unimar, na Bahia, vi-
rou um dos mais disputados lei-
lões de negócios. O grupo Serra
da Pipoca, dono da rede, quase
fechou a operação com o grupo
Icatu, mas, diante de uma pro-
posta do Garantia, voltou atrás.
O Banco Pactuai colocou suas
fichas na mesa, e. agora, os três
principais concorrentes refazem
suas propostas.

A mesma disputa deverá
acontecer com a Peixe.

dade do diretor escolhido ser o
economista Francisco Lopes,
inspirador do Plano Cruzado e
o pai intelectual do real, Malan
deixou escapar sua preferência:" Francisco Lopes é um no-
me excelente, honraria o go-
vemo."

Na data
A entrega da declaração

do imposto de renda não será
adiada: dia 16 é o prazo.
Quem garante é o secretário
da Receita, Osiris Lopes Fi-
lho: "A distribuição dos for-
mulários e disquetes está
normal e os contribuintes ti-
veram tempo suficiente para
fazer suas declarações."

estrada
Porto Alegre, dia 28 em Forta-
leza, e irá a Salvador, Recife,
Belém, Manaus, Curitiba, Fio-
rianópolis e Campo Grande.
Além de um representante da
equipe, levará, sempre, debai-
xo do braço, sua pastinha com
as cédulas do real.

Arte/JB

I Fiat 38.000 9.030 — §

Ford 5.800 240 —

|(3M 750 149 12 |
Honda 7.000 4.500 1.000

Mercedes 2.000 850 250 J
Toyota 5.300 5.229 921

| Volkswagen 7.500 — |
Volvo 1.450 280: 140 

'

^^^^^*kr

É hoje
As 12 instituições financei-

ras que disputam o lançamento
de ações da Cemig entregarão
hoje suas propostas. O gover-
no de Minas está colocando à
venda, aqui e no exterior, USS
150 milhões de ações preferen-
ciais — cerca de 15% de seu
patrimônio na companhia — e
a licitação escolherá o coorde-
rmdor global da operação.

'Previsão
Fonte: montadora/Auto Research

I | As montadoras se rende-
ram às exigências do consu-
mo e viraram importadoras.
Em artigo na revista Auto-
data. as fábricas foram
agrupadas conforme seus
planos de importação para
este ano. A Fiat surpreende:
passa de nove mil veículos,
em 1993. pare 38 mil, este ano.

Láe cá
Historinha de país onde

existe concorrência: a Boeing
perdeu para a Sciences Corp. a
licitação para um contrato de
oito anos com o governo ame-
ricano, através da NASA, no
valor de USS 1,5 bilhão.

Na hora, a Boeing demitiu
900 pessoas.

Na hora, a Sciences come-
çou a contratá-las.

PELO MERCADO
Pela quarta vez no ano, o Fe-

'Ideíal Reserve jogou para o alto
"%J'taxas de juros de longo prazo,

que atingem agora os mais altos
I patamares dos últimos 18 anos.
:. Eoi o suficiente para levar à lou-

cura Wall Street. O Dow Jones
;f/ec.hou com uma queda da 40,46
pontos.

Do ex-diretor do Banco Cen-
trai, Carlos Thadeu de Freitas,
sobre a queda da bolsa: "Com
ainda tantas incertezas e a altinha
de sexta-feira, está todo mundo se
espremendo na porta de saída".

Os shoppings Norte Shopping,
Madureira Shopping Rio e Ilha
Plaza estão aceitando, até dia 16,
declarações do Imposto de Ren-
da.

Quem anda desaconselhando o
presidente Itamar Franco a visi-
tar a China no final do mês só
pode ser míope ou defensor de
interesses que nada têm a ver com
o Brasil. A China tem tudo para
ser um dos nossos mais pródigos
parceiros comerciais. Para a área
de serviços, é um paraíso: a China
é um país em construção.

Real entra em vigor em Io de julho
¦ Itamar anuncia moeda com 52 dias de antecedência e defende plano econômico

I "^ . ...:____

BRASÍLIA —

Com 52 dias de
antecedência, o
presidente Itamar
Franco anunciou
ontem que o real
será a moeda em circulação no Bra-
sil a partir do dia Io de julho. 

"Está

na hora da virada decisiva na luta
contra a inflação e a favor do de-
senvolvimento", declarou o presi-
dente diante de uma platéia onde
estavam o ministro da Fazenda,
Rubens Ricupero, e o ex-ministro
Fernando Henrique Cardoso, todo
o ministério, os presidentes do Le-
gislativo e do Judiciário, o relator e

presidente da comissão que anali-
sa a medida provisória que criou a
URV, deputado Neuto de Conto e
senador Òdacir Soares.

Itamar enfatizou que não costu-
ma fazer promessas que não possa
cumprir e defendeu o plano econô-
mico. "Se hoje estou aqui, pedindo
ao Brasil que acredite no Plano
Real, é porque eu acredito. É por-
que tenho a certeza de que, agora,
estamos preparados", ressaltou.

No pronunciamento de nove mi-
nutos, transmitido pela televisão, às

lhlO, o presidente cobrou rapidez
do Congresso Nacional para a
aprovação das medidas econômi-
cas, justificou todas as etapas para
a implantação do real e assegurou
que em seu governo não há surpre-
sas na economia. Adiantou que no
mês de junho serão anunciadas as
regras mais importantes do real,
destacando que as medidas serão
comunicadas com antecedência pa-
ra que todos possam se preparar
para a entrada em vigor da nova
moeda.

Informou ainda que será feito
um esforço pelo governo de divul-
gação e de explicação do real. in-

CM cobra a
redução das
taxas de juros

BRASÍ LIA — Depois de partici-
par da cerimônia de lançamento
do real, no Palácio do Planalto, o
presidente da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), sena-
dor Albano Franco, cobrou do
governo a redução gradativa das
taxas de juros e disse não temer a
explosão do consumo nos primei-
ros dias de vida da nova moeda,
que começará a circular no dia Io
de julho. Ele lembra que a indús-
tria tem hoje 35% de ociosidade e
que os juros altos inibem novos
investimentos. "Essas altas taxas
me preocupam muito", afirmou
ao deixar o Planalto. "Mas eu
acredito na estabilização econô-
mica com a queda dos juros."

O senador disse que neste mo-
mento preocupa também o fato
de o governo ainda não ter defi-
nido as políticas monetária e
cambial. "Com o decorrer do
tempo, talvez até seja necessário
que o governo adote alguma me-
dida para conter o consumo, mas
não será necessário nada rígido
ou sufocante", frisou. Ele desta-
cou, no entanto, que por ter sido
feito de forma "democrática", o
Plano Real não provocaria os
mesmos resultados que o Plano
Cruzado, por exemplo, que aca-
bou não dando certo por causa
da corrida do consumidor às
compras. "Mas dessa vez. os con-
sumidores agirão com mais cau-
tela", acredita. Pelos cálculos de
Albano Franco, a indústria deve-
rá crescer 4% este ano.

Brasília — Jamil Blttar

PPwJÊjP ¦¦¦.:¦ _& ¦?¦¦' ¦¦•xs:-¦¦¦'¦•:¦:¦:¦•: *%"'¦'' P IBrIKPII"^^"^' "''''"

Itamar (D), com Lucena, Inocêncio e Galotti, pede rapidez do Congresso para aprovação das medidas

cluindo viagens do ministro da Fa-
zenda, Rubens Ricupero, pelo país
para falar sobre o plano. 

"Nada
será feito com surpresas ou sustos.
Esta aliás é a marca da política
econômica do governo", salientou.

Demora — Frente aos presi-
dentes da Câmara, Inocêncio de
Oliveira, e do Senado, Humberto
Lucena, Itamar se queixou da de-
mora na aprovação da Medida
Provisória que criou a URV. "Eu

teria preferido anunciar a data da
chegada do real já com a Medida
Provisária aprovada pelo Congres-
so. Essa aprovação continua a ser
essencial", comentou o presidente,
enquanto Inocêncio de Oliveira

apertava os lábios aparentando
constrangimento.

Depois de lembrar os objetivos
da implantação da URV — "que

está ajudando nessa passagem de
um dinheiro desvalorizado para um
dinheiro forte" — Itamar destacou
que o que está em jogo, com a nova
moeda, é o dia-a-dia de todos os
brasileiros. "Só com a economia em
ordem todos começam a ganhar,
especialmente os mais pobres, os
trabalhadores que vivem de salário
e não têm como se proteger da
inflação", afirmou.

O presidente fez questão de citar
o nome do ex-ministro Fernando
Henrique Cardoso que, com o sem-

blante sério, acompanhou o discur-
so sentado à mesma mesa dos mi-
nistros, ao lado do líder do governo
na Câmara, Luís Carlos Santos, e
do senador Odacir Soares. " Acredi-
temos, pois, no Plano Real, projé-'
tado na gestão do ex-ministro Fer-
nando Henrique Cardoso, e agora
implementado pelo ministro Ru-
bens Ricupero", concluiu Itamar.

Após o pronunciamento do pre-
sidente, o senador Fernando Henri-
que Cardoso, virtual candidato do
PSDB à presidência, negou, em en-
trevista, que o plano esteja sendo
utilizado para levá-lo ao Palácio do
Planalto. "O Brasil está vendo: nin-
guém está fazendo o real por causa
de uma cãndiatura", afirmou.

Caderno

Idéias
I. I V K O S

SÁBADO
JBno seu

CABOS TELEFÔNICOS E INFORMÁTICA
CTP-APL . CTP-APL/SN . CTS-APL
. CTP-APL-G . CT-APL . CCE-APL .
FE . Cl . CCI . CIT . KS . Fl . FDG .

50-OHMS . 93-OHMS . LAN
.MAIMGA.COAXIAIS

J.M.BELL
(021)351-1211
RIO DE JANEIRO

LIGUE PARA O TELEFONE QUE
ATENDE MELHOR

E PEÇA O PLANO DE SAÚDE
QUE CUSTA MENOS.

Atendimento
personalizado e sem
burocracia
Uma completa rede
credenciada
Várias opções de planos
Consultas e pequenos
atendimentos
Exames de diagnóstico
e tratamento

Exames especializados

Internações clínicas,
cirúrgicas e obstétricas

I ' 1 « , 1
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SAÚDE
Atende melhor.
Custa menos.

UTI, neonatal e
remoções

Toda a tecnologia da
medicina moderna

Se você quer um
Plano de Saúde
que atende melhor,
custa menos e ainda
tem todas essas
vantagens, é só ligar
pra gente.

(021)

m Mn ;m mg • *P

mm tgf.
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SALÁRIOS E RESCISÕES PELA URV
OBJETIVOS

DIAS 16 A 20 MAIO
DE18:30ÀS21:30H

CURSO DE
ATUALIZAÇÃO

Oferecer uma ampla discussão sobre o rendimento dos trabalhadores e das questões
que envolvem a terminação dos contratos de trabalho.

Discussão de temas de múltiplas faces, que tem gerado problemas resultantes dos
efeitos das políticas econômicas do governo, com as conseqüências resultantes da URV

(Unidade Real de Valor). .
Análise técnica sobre a influência das perdas salariais, encargos soaaist benefícios e as

mais variadas hipóteses de rescisão de contrato de trabalho com exercícios práticos.
PROGRAMA

Irredutibilidade Salarial
Controle da Política Salarial
Extinção dos Contratos de
Trabalho
Contrato à Prazo
Determinado

A QUEM SE DESTINA
Administradores de RH e Pessoal, Advogados, Sindicalistas e Trabalhadores em geral.
PROFESSORES
Carlos Renato Ah/arez e Luciano Viveiros

Salários e Remunerações
Benefícios
Adicionais
Isonomia e Equiparação
Recolhimentos
Institucionais

Terminação de Contratos
por Força Maior
Correção de Encargos e
Multas
Homologações
Casos Práticos

esad
KSIOI.A DE ADMINISTRAÇÃO

E NEGÓCIOS

INFORMAÇÕES E RESERVAS
Av. Nilo Peçanha, 50/1013
Tel.: (021) 220-2480
Fax: (021)220-1458

• CEP 20044-900 - RJ

QUANDO NÂO VIAJA
DE TREM,

AMAFERSA VIAJA
VIA SATÉLITE.

Com o sistema SABRE, os clientes Avipam estão diretamente ligados,
via satélite, à centTuI ae reservas da American Airlines em Dallas, no
Texas. E resolvem instantaneamente reservas das passagens e hotéis,
emissão de bilhetes e boarding passes.
Vip que é vip viaja assim. Viaja Avipam.

«SABRE
^A* IrMJlntimxiiiVtiMiV

AmericanAirlines

3^l%AM
* N U

A 1° agência do Brasil
com sistema SABRE.

Av. Rio Branco, 251 -B - Td.: (021) 297-3900 - Fax: (021) 262-6758 - Tk 21 34420
Filial: São Paulo • Tel.: (011) 240-2666
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JC garante reajuste da poupança
Malan diz que não haverá qualquer perda de rendimento na mudança para o real

. _t... ..__._ . ... Brasília — .lamll Blttar

Banco oficial não terá
mais socorro financeiro

9É0v&^__ms«feÍ_«^^l^a____P#

BRASÍLIA —
O presidente do
Banco Central,
Pedro Malan,
assegurou on-
tem que, duran-
te a conversão
da atual moeda para o real, o go-
verno vai respeitar as datas de ani-
versário das cadernetas de poupan-
ça e das aplicações financeiras em
geral. "Não vamos permitir ganhos
indevidos, mas uma coisa é certa:
não haverá garfada na poupança.
Não tomaremos qualquer medida
de desestímulo à caderneta ou a
qualquer aplicação financeira", ga-
rantiu.

Malan admitiu que o BC poderá
baixar regras de correção pelo siste-
ma pro rala, que garantirá às aplica-
ções rendimento proporcional, até o
dia 30 de junho, ao periodo de exis- •
tência do cruzeiro real. Se prevalecer
o sistema pro rata, uma caderneta
que tenha como data de aniversário o
dia 15 de julho, será corrigida até 30
de junho por um valor proporcional
à TR desse periodo. Em Io de julho,
ela será convertida para a nova moe-
da e, até o dia 15 de julho, corrigida

por regras que ainda não foram defi-
nidas pelo BC.

Essas regras serão conhecidas
em Io de junho, conforme anun-
ciou o ministro da Fazenda, Ru-
bens Ricupero. Assim, quando
aplicar seu dinheiro em poupança
ou em qualquer outro tipo de apli-
cação prefixada durante o mês de
junho, o investidor já saberá como
ficará seu dinheiro com a chegada
da nova moeda.

Ilusão — Malan adiantou on-
tem que, por enquanto, o governo
não pretende extinguir a TR, que
corrige os saldos das cadernetas de
poupança. Ele explicou que a TR é
calculada com base num coquetel
de índices que, por sua vez, servem
de cálculo das taxas dos CDBs pre-
fixados.

Tanto o ministro Ricupero
quanto o presidente do Banco
Central minimizaram a previsão de
que, com a queda da inflação e a
criação do real, os pequenos pou-
padores enfrentem o fenômeno da
ilusão monetária, que, no Plano
Cruzado, causou uma fuga do di-
nheiro da poupança para o consu-

mo, comprometendo a estabiliza-
ção econômica.

A ilusão poderá acontecer mes-
mo porque, com o fim da inflação,
os rendimentos das aplicações cai-
rão dos atuais 45% mensais para
algo em torno de 1 % ou 2%. "Em
qualquer lugar do mundo, o que
vale na poupança é o rendimento
real (acima da inflação)", explicou
Malan.

Apoio — "Há um certo exage-
ro pensar que episódios como aque-
le vão se repetir", acrescentou o
ministro, referindo-se ao Cruzado.
Apesar disso, Ricupero conta com
o apoio das instituições financeiras
para desfazer essa "ilusão" junto à
população, principalmente, aos pe-
quenos poupadores.

A expectativa do mercado era a
de que, com o expurgo da inflação
dos meses anteriores no cálculo
dos índices de preço do primeiro
mês do real, as aplicações e os con-
tratos em geral pudessem amargar
perdas. "O artigo 36 da medida
provisória evita que, por um efeito
estatístico, a inflação passada se
projete para o primeiro mês do
real", esclareceu Malan. Malan: "não haverá garfada'

Brasília — Com a chegada
do real, o Banco Central não
prestará socorro financeiro aos
bancos oficiais federais e esta-
duais, assegurou ontem o presi-
dente do BC, Pedro Malan.
Além disso, a partir de agora, o
governo não hesitará em apli-
car a Lei do Colarinho Branco
contra os dirigentes desses ban-
cos que fizerem empréstimos
para os governos estaduais ou
para integrantes das diretorias.

O Comitê de Acompanha-
mento das Instituições Finan-
ceiras (Comif), criado no ano
passado com o propósito de
preparar os bancos para o fim
da inflação, recomendou o fe-
chamento de cerca de 400 agên-
cias dos bancos federais, mas,
até agora, nada foi feito nesse
sentido. "Cada banco vai nos
indicar o que fazer", disse o
ministro da Fazenda, Rubens
Ricupero.

Compromisso — Ricupero

disse que os dirigentes dos^ban-
cos já foram informados tfò ce-
nário econômico que surgirá
com o real. Ele explicoiFque,
agora, está aguardando 8 fe-
chamento de um comproriusso
dos bancos em relação a# sa-
neamento necessário à chegada
do real. "Estamos fazendo-üma
aposta forte na estabilização da
economia. Temos dito issSj aos
bancos, que vão perder^boa
parte de suas receitas, advindas
hoje àofloat inflacionário.Ti ex-
plicou Malan. iq

O presidente do Banco:'pen-
trai informou que a máj.òria
dos bancos estaduais já enviou
seus programas de ajustei* Ele
não fez as mesmas referêíicias
em relação aos bancos federais.
"As administrações dos bancos
estaduais sào, hoje cm diaypro-
fissionais c o grau de interfe-
rência política reduziu-seí bas-
tante", afirmou Malan.
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KW1 BOLSA DE VALORES DO RIO
RESUMO DAS OPERAÇÕES

Qtde Vol. em CR$ Mil
Lote 2.806.445 83.553.582
Mercado de Opções 665.113 15.938.994
Mercado à Vista 2.141.332 67.614.588
Das 50 ações componentes do l-Senn, 11 subiram, 23 cairam, seis
permaneceram estáveis e 10 não (oram negociadas.

Maiores volumes em quantidades
410.012.000
292.109.000
240.100.000
211.860.000
200.017.000

Titulos tipo DBS Qtd. Fechamento
CRS URV/mll

Má». MM. Osc.
CRS CRS %

I.L.
Ano

Titulos tipo DBS Qtd. Ftrch ii monto
CRS URV/mil

MAx. Môd.
CRS CRS

Osc. I.L.
Ano

Petrobrás pn.
Cerj on
Eberle pn
Banerj pn
Madeirit pne..

Mínima Máxima Média Última Oscilação

52.527 56.423 54.433 53.198

Há um Há um
Anterior Mês Ano

2,7 54.682 62.067 8.379

MERCADO À VISTA • LOTE
Títulos tipo DBS Qtd. Fechamento

CRS URV/mil
Max. Mòd. Osc.
CRS CRS %

I.L.
Ano

AÇÕES DO SENN
Maiores Altas

Copeno an 4,82%
Cerjon 4,75%
Acesitaon 4,03%
Paranapanema pn 2,70%
Acesita pn 2,17%

Maiores Baixos
Comlg onog 13,46%
Taurus pn 10,29%
Comlg pneg 9.68%
Petrobrás on 8,62%
Telebrás pne 7,73%

AÇÕES FORA DO SENN
Maiores Altas

Volec pn 25,00%
Ferlisul pn 18.18%
Hering Brinquedos pn 16,13%
Unibanco on 13,33%
Ferro Ligas pn 9,91%

Maiores Baixas
Minupar pne 26,09%
Telerj pne 13,45%
Perdigão pn ', 8,86%
Copei pne 8,15%
Sharp pn 7,20%

Maiores volumes financeiros

Ações Total
(Em mil CR$)

Petrobrás pn 39.017.254,0
Eletrobrás bne 10.660.037,0
Vale do Rio Doce pne 7.878.662,0
Telebrás pne 5.158.626,0
Bradesco pne 795.423,0

Preço em CRS Por
Banerj ON 
Banorj PN
Ceri ON

Preço em CR* Por
AcoaltaON

Acesita PN
AgraceresPN
Aracruz BN-E-
Arthur Lange PN
B Brasil ON 
B.Brasll PN
..Progresso PN 
Banespa PN
BanosladoON
BanestadoPN
BotpratoPN
Bombrll PNE-
Bradesco ONE-
Bradesco PNE-
Brahma ONE-
BmhmaPNE-
Brumadinho PN -E
Cal.Loopoldina AN EH- .
CemigONEG-
Comlg PN „-.__!.,,
ChapecoPN 
Cúpel ON E-
Copei PN E-
Copene AN
Corroa Riboiro PN 
DIjonPN

DuralexPN
Eberle PN

Mil Ação
770.0X

211860.000
292.109.000

Ação
200000
61.000

8 000
249000
260000

6.244 000
7.966.0O0

15.754 000
12718 000

99 000
2.212.000
I.OOO.OOO
2.000.000

102.000
49.406000

22.000
810000

4.850000
1.645 000

112.000
6851.000
4300000

18 395 000
735000
75000

1.000.000
80.000

1.000.000
240.100.000

15.00
16.00
63,90

51.00
47,00
13.20

2330,00
0,30

18,30
22,20
0,07

12.51
1.16
1.20
0.75

28.00
14,55
16,20

281.00
280.00

0.29
6.50

45,00
56.00
0.28
8.20
8,00

435.00
1.70
0.90

54,20
0,04

10,44 15,00 15,00
11.14 23,00 16,17 5.87-
44,60 67,00 63,89 4,75

35,51
32,73
9.19

1622.65
0.20

12,74
15.46
0.04
871
0.80
0,83
0,52

19.49
10.13
11,28

195,69
19499

0.20
4.52

31,33
38,99
0.19
5.71
6,57

302,94
1.18
0.62

37.74
0,02

51,00 51.00
47.00 46,20
13,20 13.20

2330.00 2329.48
0.30

19,30
24.01
0.09

13,30
1,16
1,20
0,75

0.30
1853
23,14
0.08

13.12
1,16
1.20
0.76

2B.0O 28,00
14.90 14,65
16,20 16,10

301,00 285.91
289,00 276,11

0.35 0,34
7,00 6,51

45,00 44.11
67.00
0,30
9,10
9.50

62.32
0,29
8,42
8.GG

435.00 435.00
1.70 1,70
1.60 1.34

54,20 54.20
0,05 0,04

4,08
2.17

1.30

1.C7
3.47-
EST

3.76-

1.68-
1.25

3,09-

2.98-
13.45-
9,67-
EST

4,64-
8.14-
4,82

312.17
292,08
329.66

341.63
347,08
418.38
426,12
731,70
509.34
552.13
571,42
463,11
48739
472.44
714.28
310.14
347.911
362.44
358,30
409.37
765,55
425.21
260.75
301,20
362.50
91.46

102.47
482.74
656.20

157647
398.52
666,66

Elelrobras BN E-
Eletrobrás ON E-
Fabrica Bangu PN
Pertisul PN
GlassIitoPN

limpar PN E-
lochpe-Müxlon PN ....
Ipiranga Pet.ON 
Ipiranga Pet.PN 
Ipiranga Rel.PN

J B.Ouarlo ON E-
Koplor Wober PN
Lioht ON E-
Lo|.Amoncanas PN ...
Magnesita AN
Mannesmann PN EE-.
Mendes Jr AN
Minupar PN 
Nacional ON E-
Nacional PNE"
NordonON
Olvebra PN
Papel Slmao PN E--...
ParaibunaPN E-
Paranapanema PN ....
Paulista F Luz ON
Perdigão PN
Petrobrás ON.
Petrobrás PN
Petrobrás Br PN 
SamltrlON

Sorgon ON E-
SorgenPNE-
Sharp PN
Sid Nacional ON
SidTubarao AN -G-
Sld.Tubarao BN -G-
Sondotécnica AN E-...
Sondotécnica BN E-..
Souza ÇruzON 
Supergasbrar, PNE-..
Taurus PN 
Teka Tecelagem PN...
TelobrasONE-
Telebrás PN-R
TolebrnsPNE-
TelemigBN
TelemigON
TeloparONE-
TeloparPNE- „...
Telori ON E-

45.638.000
1.176.000

818.000
10000

311.000
lu 11(10
2.000

504.000
102 000
150.000
40 000

10000.000
623000

2.000
106.000

1.000
8000

1.100.000
44 000

349.000
233.000

10.000
1000
1.000

228.000
10000

2760000
1605.000

410012.000
2.978000

2000
60 000

2.080.000
100000

3680 000
382.000
496 000

8000000
4.000 000

1000
3.350 000
2 000 000

600000
7^89.000

203 000
118 234000

7.000
53.000
5000

21000
117.000

216.00
217,00

0.04
0,65
0,35
1.07

460.00
7.50
8,70

10,00
7.50
3,85

296.00
282,00

4,91
310.00

16.70
0.17

53,60
63,60

260.00
0.60

37,00
7.20

19.00
45.00
0.72

53,00
94.00
36.02
37,00
0,85
0,88
1.16

26,05
680.00
570.00

2,00
2.00

7550.00
0.95
0,61
1,85

32.00
16,99
40,60
4000
33,00

180.00
200.00
48.00

160,42
151,12

0,02
0,45
0,24
0,74

320,35
5_
6,05
6.96
5.22
2.63

206.13
196,38

3.41
215.88

10.93
011

37,25
37.25

181,06
0,34

25.76
5,01

13.23
31.33
0.50

36.91
65,46
25.08
25,76
0.59
0,61
0.80

18,14
473.56
396,95

1.39
1.39

5257.95
0.66
0,42
1.28

22,28
11,83
28.27
27.85
22.98

12535
139.28
33,42

249.60 233,68
240.00 224.10

0.04 0.04
0.65 0.65
0,35 0.35
1,07 1,07

460,00 460.00
7.90 7,90
9.00 8.64

10.10 10,07

3.99-
2.68-

18,18

1.90

7.50
3.85

7.50
385

325,00 317,28 4,51-
282.00 282.00

4,91 4.91
310,00 310.00 EST

15.70 15.70
019 018 28.08-

53.60 53.50
53,60 53,50

260,00 260.00
0,60 0,50

37,00 37,00
7,20 7.20

19.40 19.35
45,00 45,00
0.80 0,79

56.00 55.21
106.00 95.16
38,10 3728
37.00 37,00
0,85 0,65

0.55-
EST
EST
0.14

2.70

8.86-
8,61-
5.99-
6,20-

0.87
1,18

0.88
1.16

29.00 26,92
680,00 680,00
620,00 584.68

2,00 1,94
2.00 1.94

7550.00 7550.00
0,95 0.94
0,61
1.85

0.61
1.85

36.10 33,15
17,00 17.00
47.00 43,63
40.00 40.00
3350 33,10

185.00 183.00
213.00 207.15
50.99 49,31

7,19-
3.51-

1.71-
5,82
5,82

4,42-
6.56

10.28-

5,87-
2,97

7.72-
9,89
EST

455.96
444.02
160.00
411.39
360,82
391.94
729,41
456.38
358,20,
307.10
766,87
520.27
362.35
566,54
404,44
519.72
506.46
782.60
297.71
282,75
433.33
757.57
615.23
614.33
638.54
276.07
681.03
335,29
331,23
298.45
267,16
147.66
633.74
352.58
321,97
53125
456.78

1959.59
1940.00
337.72
626.66
586.53
637,93
387,76

401,12
385,80
282.51
222.02
256.27
368,42

TolerjPNE- 34 000 58.00
Tolosp PN E- 14 000 335,00
Trevisa PN E- 13 000 6 10
Ucar Carbon ON EG- 1.000.000 14,00
Unibanco ON 3/000 102,00
Unibanco PN 33 000 81,00
Unipar BNEG- 1860000 3.17
Usiminas PN 49.679.000 1,08
Vacchi PN -G- 1580000 0,27
Vale Rio Doce ON E- 100000 89.01
Vale Rio Doce PN E- 79335000 99.00
VotecPN 40 720000 0,05
Whilo Martins ON EG- 5 607 0W 9,51

Empresas om situação especial
•Ferro Ligas PN 30 000 1.22
-LumSPN 50 000 000 0,42
-Madolrll PN E- 200.017 000 0.4O
Horing Brinq PN 198000 000 3.60
Total 2140614 000

40,39
233,29

4.24
9.74

71.03
56.40
2.20
0.75
0,18

61.98
68 94
0.03
6.62

084
0.29
0,27
2.50

60.71 60,23
399,99 348,43

6.10 6.10
14,00 12.90

102.00 97,30

13,44-;« 416.14
1.52 : •' 308.91
EST S 601.23

-/í. 79876

81,00
3.50
1,14
0.29

89,01
t05,00

0.06
10,60

81,00
3.24
1,12
0,27

89.01
99,31

0.05
9,57

13,33
0,62
0,96
I.BI-
3.56-
4,28-
0,99-
25,00
4,41-,

351.59
346.02
536,42
50-1,50
574,46
339,08
363,68
416,66

,368,36

1,22 1,22 9,91 122.00
0.42 0.42 EST ..477,27
0,40 0,40 - ''540,54
3,60 3.33 16,13,, 47571.42

MERCADO DE OPÇÕES
Operações

Preço da
Títulos tipu DBS Séries Exorc. Quant. Ült.

Prêmio
Má». Min.

Valor
i (cns)

Em CRS por mil ações
Cerj ON CEA
Em CRS por ação
Elelrobras BN E-
Eletrobrás ON E-
Pelrobras PN -C-
Petrobrás PN -C-
Pelrobras PN
SidTubarao BN -C-
Sid.Tubarao BN -G-
Sid.Tubarao BN -G-
Vale Rio Ooce PN E-
Vale Rio Doce PN E-
Vale Rio Doce PN E-
Vale Rio Ooce PN E-
Vale Rio Doce PN E-
TOTAL

C3G
C3G
CNH
CXC
VXP
CFB
CEO
CFE
CEA
CEB
CEC
CEE
CEO

80.00 41000

255.82 100
258.82 400
20,00 50
12,00 20
10,00 304 000
1,00 179.000

600 00
1.100.00

11922 103 500
13422 21900
149,22
104,22
10422

8 900
2000
4 200

2,30

1,00
1,00

10.00
30,00
51,70
0,08

18.00
50,00

1,15
0.21
0.07
0.12
4,70

4 00

100
1.00

10.00
30.00
51,70
0,12

1800
50,00

3,20
0 80
0.25
0.15
6,40

2,30

100
1.00

10.00
30.00
51.70

0,08
18,00
50,00

1,00
020
0.07
0.12
4.00

>,7f 111

100
100
500
600

66511315 938 994

1,00
100':

10,00 ,
30 M
51.70'15.716 800
009 , 16460

18.00 ¦ 720
50,00,'; 150
1,60'''165945
0,50, [1 11.085
0,12. 1 103
0,13 ; ' 

270
5.89 24 750

§fij| BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO"
RESUMO DAS OPERAÇÕES

Qtdo.Tit. Valorem CRS
Lote Padrão 7.860.030.574 191.104.529.233,00
Concordatárias 1.206.911.000 178.986.300,00
Direitos e Recibos 1.000.000 16.619.000,00
Fundos e Certificados 2.000 3.040.900,00
Opções de Compra 7.299.100.000 19.850.015.000,00
Opções de Venda 405.000.000 25.216.210.000,00
Fracionário 11.134.869 470.683.272,53
Total Geral 16.783.178.443 236.840.081.805,53
índice Bovespa Médio 14.788
índice Bovespa Fechamento 14.217 -5,8%
índice Bovespa Máximo 15.648
índice Bovespa Mínimo 14.148

Das 56 ações do BOVESPA, 16 subiram, 30 cairam. seis permaneceram
estáveis e quatro não foram negociadas.

Titulos Qtd. Abt. Min. Méd. Mnx. Foch.Osc. Títulos Qtd. Abt. Min. Méd. Max. Fech.Osc.
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6,4 58.00

MERCADO A VISTA
Titulos Qtd.

Acesita ON 260000
Acesita PN 5.070.000
AcosVIHPN 230.000

Adubos Trevo PN ED .... 6.771.000
AgralePN 42000
Amadeo Rosst PN 1.000.000
America Sul PN 2.000
Antarct Nord PN ED 1.000.000
Antaretica ON ED 3.085
AquatecPN 500.000
Aracruz PNB EB ¦ 141.000
AvipalON 2.800.000
Bamarind Br ON ES .. 300000
Bamerind Par ON ED ... 600.000
Bamerind Seg ON 200.000
BamerindSegPN 6.200000
Bandeirantes PN 290.000
Banerj PN- 14.000.000
Banespa ON 100.000

Banespa PN 48.100.000
BanestadoPN 200.000

BanrisulONES 1.300000
Bannsul PN ES 9 200 000
Baptista Sil PN 5000
BcnPN 3400000

Belgo Mineir ON 120.000
BelgoMmeirPN 540000
BelpraloPN 1.000.000

Bic Caloi PNB ED 21.600.000

Abt. Min. Méd. Max. Fech. Osc.
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Cevai PN 
ChapecoPN 

Chiarelli PN
Cia Hering PN 
ClmltauPN 

Ciquine Petr PNA
CiquinePotrPNB

CotapPN 
ConlabPN

Copei ON

Copene PNA

Cotomlnas ON ED 
CremerPN

Ctm Citrus PN 

Dova PN 

DuralexPN

Eberle PN
Econômico PN
Elelrobras ON ED
Elelrobras PNB ED 
EmbracoPN 

Embraer PN ANT 

EnersuIPNBEB 
Ericsson PNED 
Estrela PN

Eucalex PN INT 

F Cttaguazes PNA
EBD 

Fertibras PN ED

Ferbsut PN

FlbamPN

Ficap/marvin PN INT

Forja Taurus PN 
FoslertlONED

Foslertll PN ED

Francês Brás ON 
FrigotorasPN 

GlassIitePN 
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lapON
lapPN

Iguaçu Cate PNA 
Inepar PNED
lochp-maxton PN
Ipiranga Dis PN 
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RipasaPNED 

Sadia Concor PN 
Samitri ON 

900000

6X0 000

612X0
228 000

20000
2X000

1.7X0X

126.000

2.6X.X0
4.530.000

5000

1X.O0O
96X000

34.5X.0X

50.0X

6000
1.330000

9000

8X0

5.1X000

102X000

20 0M
3X0X

65 600 000

13.X0

10.000

50X0

600 0X
1X0

2.000
50 OX

1.000
3XX0

2 3X0X

900 000

SO.5XX0

3.4X.X0
10XOX

10.9X.0W

1X000

250.000
'160 

280 OX

13.680 OX
26X0

10.0X

1.1X.X0

7.0X

5X0
2.0X

1X000

1X0

258.OX.0X

25 200 000
900000

156 000 000
io om
60 000
15 000

140M
1000

1000

2X0

40X
2O5000X

40 OX
49.000

1030 OX

1.491.000
60 0O0

4.60

43.50

3,85

2.1X.X

4.X

2,80

322.10

5.X

2X.X

305O0

25.X

5,20

4,91

19.X

4.70

545.X

305.X

140.X

52.X

260.00

0,90
4300

2.10

0.18
1.8X.X

1.049.X

50.X

53.50

10X01

7.X

4,69

260.X

15.X
37.X

7.50

19.X
45,X

0.75

0,74

3.X

5300
105.X

38.50

250.X

35.10

24.X

1X.X

157.X
1X,M

35.X
3,80

0,09
0,20

0,19

0.70
810.X

310.X
600,00
415.X

1020.X

1.15500

1.2M.01

860.01

2.15
1.699.X

70.X

2X.X
1.0X.X

53.X

4,30

43,00

3.X

1.999.99
4,00

2.X

3X.X

5.X

285,00
298,99

25.X

5,20

4,X

18.X

4.70
450.X

305.X

140.X

52.X
180.X

0,89
43.X

2,10

0,17

1.8X.X

1.049.X
50.X

53.X

1.X0.01
7,X

4,59

2XO0

15,00

36.X

7.X

18,70
43,00

0,75

0,71

3.X
63.X

92.X

36.X

250.X

35,10

23.X

IX.X
157.X

150.X

35,00

3,60
0,07

0.14

0.18

0.63
81000

3X.X
51S.X
405.X

1020.X

1.15500

12X01

860.01
1.96

1.599.X

70.X
290.00

970.00
45.38

4.67
43,42

3,82
2.015,35

4.X

2.80

318.01

5.X
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1.999,99 -1,3

4.X

2.X +7,6

3X.00 -4,7

5.X

285.X -1,7

299.X -1.9
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250.X -16.3

35,10 +0,2

24,X -2,0

100.X -9.0

157.X +4,6

150.00 -IS

35.00 I
360 -5.0
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1.02O.X -

1.155.X -

1.2OO.01 4.8
860.01 +0,0
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Titulos Qtd. Abt, Min. Mòd. Máx. Foch.Osc.

SamilnPN 20.000 36O0 36.X 36,00 36.X 36.00-5.8

SorgenPN 400.000 0.82 0.82 0,62 0,82 Ó'82 I
SnarpON 600.0X 3,15 3.16 3.15 3.15 3,15+1.6

SharpPN 35.200.0X 1.20 1.15 1,16 1.24 I 18 -1.8
Sld.Nocional ON 58 500.000 27.X 25.80 26.45 27,00 26,99 -3.7
Sid.Riogrand PN EB 5.700X0 32,50 31,70 J2.43 32.M 32,00 -2,1
Sid.Tubarao PNB 8490X 600.00 572.M 583,86 6M.X 572,00 4,5
SlfcoON 5.0X 60,X 60.X 60.M X.00 6000 -7.6
SllcoPN 57 0OO 65.X 63.01 64.88 70.X 6301 f5.0
Souza Cruz ON 19.489 7.5X.M 1150,00 7.416,43 7.60OX 7.1XO0 -4,6
SudarnorisON MOTO 40.00 39.X 39,96 40,X 39,90 -1,4
SultepaPN 50.0X 28.X 2400 25,X 28.X 25.00 -3,8
SuperagroPN 9.0X 5.00 6,00 5.X 5,M 5.00
SuzanoPN 20M 4.500,00 4 5M,X 4 5MOO 4.500.00 4 500.X -4.2
TamPN 600000 5.30 5.X 5.30 5.30 5.30 +1.9
ToctoyPN 35.200000 0,65 0.62 0.64 0.65 0.62 -3,1
TekaPN 4.000000 1,85 1.85 1,85 1.85 1,85

TolBCampoON 80O0 14500 131,10 132,64 145,00 131.10 4.3
Tel B Campo PN 37 000 143.60 143.X 147.69 15000 143.X + 0,3
TolebrasON 46.200OX 36.X 31.50 33.65 36.X 32,00 -5.8
Telebrás PN 2.457,4X000 46,00 40.20 42,98 47.X 40,70 4,5
TolalnvestPN 60X 2,30 2.30 2.30 2,30 2,30 + 15,0
TelemigON 1.000 3400 34.X 34.X 3400 34.00
TolemlgPNB 9000 4000 40.X 40.X 40.X 40,00
ToleparON 340000 190.00 185.M 189,44 19000 185.00 -2.8
TeleparPN 301.0X 230.X 2X.02 216,42 230.X 212O0 -3,6
ToleríON 50.0X 5000 48,10 48.86 50.X 48.1Ó -4,7
TolospON lOOOX 275.X 275.X 275,00 275.X 275.00 -1.4
Tolosp PN 8.880000 375.X 32600 346.82 375.X 325,00 -7.1
Transbrasil PN 202.000 7O0 700 7.02 9.50 9,50-37.6
TuPyPN 500000 5.80 5,80 5.80 560 5.80 4.4
Ucar Carbon ON EB 10.000 14.00 14,00 14,00 14,00 14,00 /
UnibancoON 1540.000 113.00 90,00 100.12 113,00 110,00 »2.8
UnibancoPN 980000 92.80 75,00 80.40 92.80 80,90 -2.5
Unipar PNB EBD 4 200000 3,31 3.22 3.26 3.50 3,22 r 3.8
UsiminasPN 2.283.700000 1,12 1.05 1.09 1.16 1.05 -5.4

Vale R Doca ON 2.530000 93,00 90.00 92,68 93.00 90,00 -3,2
Vale R Doce PN 105.640000 102.60 96.X 99.02 103.X 1X.0O
Varig ON 40OX 1X.X 190.X IX.X IX.X «0,00

Vidr Smarina ON 1.000 5.2X00 52XX 52X00 5 2M.X 52X00 -4.0
VotecPN 14.798.0X 0,03 0.03 0.03 0,03 0OJ r
VutcabrasPN 10000 36,00 36.00 36,00 36,00 36,00 -6,4

WegPN 1000 2X.X 2U0.X 280.X 28000 280,00 /
Whit Martins ON 31.720000 9.80 9,50 9,55 9,60 9.55 *3,8

ZrviPN 300.0X 0,47 0.47 0,47 OM 0,4íj 4,0

Concordatárias
Aco Allona PN 3 OX 45000 45000 450.X 450.X 450.00 -2.3
Emaq Verolme PN t.000 1,65 1.65 1.65 1.65 ).65 -8.3
FerHagaPN 2.000000 0.21 0,21 0.21 021 0.2l'

Ferro Ligas PN 78 000000 1.21 1,21 1,22 1.25 1.21; -3,2
Hering Brinq PN 1.000,000.000 3,40 3,29 3,39 3.70 3,70H-12,1

IderolPN 70X 11,30 11.30 11.30 11.30 1V30
Lojas Hering PN 8.000000 017 0,14 0.16 0.17 0.14 -17,6
MadeiniPNED 100,500000 0.41 0,40 0,40 0.41 0;4a,

SlbraPNC 184X000 2.01 2.X 2.01 2,02 2.0$ • 11.1
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Governo define novas conversões
¦ URV corrige combustível, passagem, aluguel e investimentos antes de Io de julho

^>-i...:::::---::::..:¦*':¦>¦

BRASÍLIA —
-UB0 ministro da
-'jO ffíazenda, Ru-
inijíhens Ricupero,
,M,"anunciou ontem

-oi o cronograma L ^^w--- ,
das medidas que serão adotadas"''^üié o lançamento do real, em Io de"P2 julho. Antes da chegada da nova

í;DKinoeda, a equipe econômica pre-
i.rniíçnde concluir a conversão em
gg (JjJRV dos combustíveis e das pas-
g0„ ságens de transporte coletivo ur-
.. ,6'ano; baixar regras de conversão;' ' 'pára os contratos de aluguel para
^DiS.real; urvizar várias operações do
¦¦'•-> mercado financeiro e colocar em

prática a política de saneamento e
_iT). enxugamento dos bancos oficiais.

;„ íAs políticas monetária e cambial,!"'.envolvendo a definição de quês-üf,i'tões como taxas de juros, conver-
¦>[¦} sibilidade e normas de emissão da
~,.->b!lova moeda, só serão anunciadas

• em Io de junho. "Começamos a'¦:'-. tázer hoje a contagem regressiva
¦'•' °!pàra a entrada em circulação do
-o irreal", comemorou Ricupero.

O ministro informou que, até o
início da próxima semana, o go-
verno baixará as regras para a
conversão dos combustíveis em
URV. "São cerca de 100 preços a
serem convertidos nos derivados
de petróleo." Depois, na segunda
quinzena deste mês, a equipe es-
pera concluir a conversão do mer-
cado financeiro, urvizando as ope-
rações de crédito rural, do
Proagro (seguro rural), do merca-
do de seguros e dos fundos mú-
tuos de aplicações financeiras.

Aluguel — Os contratos de
aluguel terão regras de conversão
para a nova moeda até o final de
maio. O governo não pensava,
inicialmente, em interferir no
mercado de aluguéis, tanto que
não fixou, na MP 482, qualquer
regra de conversão para a URV.

Ricupero confirmou que, a
partir desta semana, começa a fa-
zer uma peregrinação por várias
capitais para explicar o real. "Se-
rá um esforço didático, pedagógi-

A VIDA EM URV

| ü Preços convertidos
|| Tarifas postais: cartas, telex, telegrama e fax.

•• .-JjlJarifas aéreas: passagens e transporte de carga.
|| Tarifa de energia elétrica.

||.Tarifa de água e esgoto.
, i $\ Tarifas telefônicas.

H Instituto de Propriedade Industrial: patentes.
! Inmetro: instituto responsável pela pesagens dos produtos.
| Remédios: preços em cruzeiros reais que sobem todas às se-
[gundas-feiras de acordo com a variação da URV.

co, para explicar as regras da no-
va moeda. Não se trata de
propaganda. Não queremos auto-
elogio e sim que os méritos do
plano apareçam com seus resulta-
dos", explicou. Ele citou como
exemplo desse esforço a coluna de
dúvidas que vem respondendo no
JORNAL DO BRASIL.

O trabalho de divulgação co-
meça hoje, em São Paulo, conti-
nua amanhã, em Brasília, num
encontro com pequenos e médios
empresários na sede do Serviço
Brasileiro de Apoio à Pequena e
Média Empresa (Sebrae). Na
quinta-feira, o ministro viaja para
Belo Horizonte. Nas próximas se-
manas, visitará Porto Alegre,
Fortaleza, Recife, Salvador, Be-
lém, Curitiba e Manaus.

O ministro apoveitou o anún-
cio das próximas etapas do plano
para fazer um balanço da adapta-
ção à URV e negar informações
de que a situação das contas pú-
blicas não seja de equilíbrio. Na

& Preços ainda não convertidos
Petróleo: combustíveis e os cem derivados de petróleo deverão terj;
regras de conversão definidas até amanhã. A tendência é.converter!
toda a cadeia produtiva, mas não os preços da gasolina, do álcool e doji

: diesel na bomba. Os combustíveis deverão subir semanalmente, de|
| acordo com a variação da URV no período.
i Aluguéis: o governo deve baixar regras de conversão até o final do mês.
] Planos de saúde: ainda não está definido se haverá regras de conversão.
j Mensalidades escolares: Deverá haver regras de conversão, mas as j
j áreas jurídicas dos Ministérios ainda não chegaram a um acordo.

proposta orçamentária enviada
ao Congresso, o governo previu
um superávit operacional — re-
ceitas menos despesas, incluídos
os gastos com o pagamento da
dívida — de apenas USS 2 mi-
lhões. Segundo Ricupero, na últi-
ma sexta-feira, sua equipe reesti-
mou as receitas incluídas no
orçamento e concluiu que as pre-
visões estavam corretas e revela-
vam até "uma abordagem conser-
vadora dos números".

O ministro ressalvou, apenas,
que as condições para a estabili-
dade econômica, a partir de 1996,
terão que ser asseguradas por mu-
danças na Constituição a serem
promovidas pelo futuro governo e
o novo Congresso. As condições
para o curto prazo, assinalou, já
existem. "O ministro (da Argenti-
na) Domingo Cavallo me disse
que a inflação dos primeiros me-
ses do plano argentino foi maior
que a detectada com a URV em
março e abril."

3fl.£3í
Ainda há muito para ser definido

CRISTINA ALVES
O anúncio de Io de julho para

,.'.a entrada em vigor do real não
resolve várias questões que conti-
nuam dependendo de um defini-""ção da equipe econômica do go-

-verno, entre elas as regras de
política monetária e cambial a se-

Tfem adotadas após a implantação
ida nova moeda. O real terá lastro

nas reservas em dólares do país?
A nova moeda poderá ser livre-
mente convertida para o dólar? O
governo vai limitar ou apertar o¦crédito para segurar o consumo?
Estas são apenas algumas das de-
finições que economistas e execu-

¦ tivos do mercado financeiro estão
cobrando do governo.

O ex-presidente do Banco Cen-
trai Gustavo Loyola. da MCM" 'Consultores, lembra que o gover-
no ainda tem muitas outras quês-

| toes a resolver, como o saneamen-
to dos bancos oficiais, já que
muitos ainda não estão prepara-
dos conviver com inflação baixa.
A única coisa que o atual presi-
dente do BC, Pedro Malan, pro-
meteu ontem é que não dará um
tostão dos cofres públicos para
socorrer estes bancos.

Exportações — Loyola
acredita também que o BC deve-
ria divulgar logo as regras sobre a
emissão da nova moeda. Falta de-
finição ainda sobre como o gover-
nò pretende compensar a queda
das exportações, que deverá ocor-
rer em caso de o câmbio perniane-

Arquivo —1/11/91

Saneamento dos bancos oficiais preocupa Loyola (E), è Contador pede mais transparência no ajuste jiscal
cer fixo na entrada do real. Além
disso, Loyola diz que o governo
ainda não esclareceu que medidas
anticonsumo poderá vir a adotar
a partir de julho. Até agora, a
mais cogitada pelo mercado é o
contingenciamento (limite) do
crédito.

O professor Cláudio Conta-
dor, da Coordenação dos Progra-
mas de Pós-Graduação em Eco-
no mi a e Administração
(Coopead), diz que o governo não
foi claro sobre o ajuste fiscal."Não fizeram o principal, que e
mostrar o ajuste nas contas públi-
cas e nào deram detalhes sobre a

política monetária e cambial do
real. Se anunciasse logo as regras,
evitaria especulação." Na opinião
de Contador, quanto mais cedo o
governo anunciasse estas regras,
mais facilidades o plano teria para
ser entendido.

O professor da PUC-Rio Luiz
Roberto Cunha não concorda que
o governo devesse anunciar já as
regras de política monetária cam-
bial após o real porque isto seria o
mesmo que dar munição para o
mercado financeiro, eliminando o
risco das operações. No entanto,
Cunha diz que há muitas regras

que o governo poderia divulgar
logo para ajudar o plano.

Entre elas, ele que a definição,
o mais rápido possível, sobre a
conversão dos aluguéis, das tari-
fas públicas (que só deverão estar
concluídas em fins de maio) e o
artigo n° 36 da Medida Provisória
que cria a URV. Este artigo é
justamente um dos mais polêmi-
cos do plano sob o ponto-de-vista
do mercado financeiro, já que tra-
ta do expurgo da correção mone-
tária do mês de junho nos títulos
públicos e privados. O mercado
teme alguma garfada na correção
durante a virada para o real.
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PETROBRAS
PETHOIXO IMASILERO SA.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 325.0.006.94.3

Objeto: Serviços de Diligenclamento, Inspeção, Conleréncia e Acondicionamentodos Gêneros Alimentícios e Materials para Abastecimento de Navios no DTBASAPrazo: 365 dias corridos.
Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital: DTBASA/SEDE, à Rua do Asfaltos/n9, em Madre de Deus, BA., (tel. (071) 804-3265).
Abertura das Propostas: 13/06/94, às 14 horas, no endereço acima.

/BRA»ir\citaeijtamo

PETROBRAS
PETBÍXEOEmASlLEIH05.A.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 166.0.004.94-1

Objeto: Produção de Mudas e Reflorestamento no Campo do Rio Urucu/AM, por 720
(setecentos e vinte dias) corridos. Endereço para consulta e obtenção do Edital: Tv.
Padre Eutíquio, 1379 - 1? andar - Batista Campos - Belém-PA - DINORT/ATCONT
- Das 08:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:30. Data de Abertura das Propostas: 10/06/94
às 09:00 h.
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PETROBRAS
PETRÓLEO DRA8ILERO 8.A.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 182.1.417-94

Objeto: Serviços de Desmontagem, Inspeção, Transporte, Condicionamento e
Montagem de dois compressores alternativo a serem instalados na Estação de
Coleta e Compressão de Riacho da Forquilha, Município de Apodl/RN.
Requisito: Inscrição no item 05.10.02.01 do Cadastro da PETROBRAS.
Endereço p/consulta/aquisição do Edital: Av. Capitão-Mor Gouveia, 1364 -
Natal/RN, a partir de 10/05/94, após prévia solicitação pelo tel 084-2353166 ou
2354065.
Preço para aquisição: 10 URV (dez unidades reais de valor).
Abertura das propostas: 08/06/1994, às 09:00 horas, no endereço acima, na sala
de reuniões do SEGEN/CONESE.

aS- OZu/ BRASIC
/ UHIAO DI TODOI

BANCO DO NORDESTE
DO BRASIL SA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

AVISO DE LICITAÇÃO
O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., através de sua Comissão
de Licitação-COLIC, comunica que realizará a seguinte licitação.
TOMADA DE PREÇOS N° 94/26: TRANSPORTE DE CARGA FRA-
CIONADA DE FORTALEZA para agências do Banco localizadas em
BRASlLIA-DF e nos seguintes Estados: ALAGOAS, BAHIA, CEARÁ,
MARANHÃO, MINAS GERAIS, PARAlBA, PERNAMBUCO. PIAUl

-RIO DE JANEIRO, RIO G. DO NORTE, SÃO PAULO e SERGIPE.
Abertura dia 31.05.94 às 10 horas. Os Editais poderão ser obtidos na
Av. Paranjana, 5.700 - Passaré Bloco D-1 Térreo — Fortaleza-CE.
Outras informações serão prestadas através dos telefones (085)299-3352 e 299-3044, telex 85-1247 e fax (085) 299-3324.

PETROBRAS
PFrflíX.EOBRA$n.EIFIOS A.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N* 330.0.007.94

Objeto: Prestação dos serviços de câmara com fornecimento de refeições a serem prestados
no navio Ianque PRESIDENTE FLORIANO, fundeado nas imediações da Cidade de Tefé
no Estado do Amazonas. Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital: Gerência do
Norte - GENOR, Estrada da Refinaria, s/n', Paredão - Manaus/AM. Valor da aquisição do
Edital: 5,00 URVs (cinco unidades reais de valor). Abertura das Propostas: Dia 07/06/94
às 14:30h. Local: DTNEST, Estrada da Refinaria, s/n?. Paredão - Manaus/AM.
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PETROBRAS
PETRÓLEO BflABlLUFO SA.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 136.93.0808/94
Objeto: Aquisição de Rádio Transceptor, intrinsicamente seguro.
TOMADA DE PREÇOS 136.97.0228/94
Objeto: Aquisição de válvula gaveta, aço carbono.
TOMADA DE PREÇOS 136.97.0231/94
Objeto: Aquisição de tubo de aço carbono, sem costura.
TOMADA DE PREÇOS 136.98.0766794
Objeto: Aquisição de válvula retenção.
TOMADA DE PREÇOS 136.98.0782/94
Ob|eto: Aquisição de chapa de aço carbono.
Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital: DPSE/SECOM - Av. Elias
Agostinho, 665 - Imbetlba - Macaé/RJ.
Recebimento das documentações e propostas: Dia 25/05/94 às 14h no endereço
acima.

Comissão especial deve
votar hoje MP da URV

BRASÍLIA — A Medida Provisó-
ria 482, que criou a URV e o real,
será votada hoje na comissão espe-
ciai do Congresso criada para ana-
lisá-la e poderá até ir a plenário,
esta noite, se o governo avaliar que
há quorum suficiente para aprova-
Ia. Se constatar que o número de
parlamentares presentes em Brasília
está pequeno, nesta terça, é prova-
vel que a votação fique para a pró-
xima semana, porque dificilmente
os líderes favoráveis à MP correrão
o risco de enfrentar uma votação
em plenário, na quarta, concorren-
do com o julgamento do deputado
Ricardo Fiúza (PFL-PE).

Já foram feitos todos os acordos
possíveis com o relator do projeto
de conversão, deputado Neuto do
Conto (PMDB-SC), para que seja
possível haver a votação na coinis-
são e depois em plenário. Para con-
ter o ímpeto da bancada ruralista,
que ainda não conseguiu negociar
com o governo uma solução para a
sua dívida com o governo, o asses-
sor especial do Ministério da Fa-
zenda, Edmar Bacha, acertou com
o relator da MP nova redação para
o artigo 16, que incomoda aos rura-
listas. O texto explicita que haverá
equivalência entre os índices aplica-
dos aos financiamentos rurais e os
indexadores que corrigem os preços
mínimos, mas deixa para uma se-
gunda fase a questão da equivalên-
cia produto, reivindicada pelos in-
teressados.

O líder do governo na Câmara,
deputado Luiz Carlos Santos
(PMDB-SP), considera possível vo-
tar a MP em plenário até mesmo
amanhã, quando haverá o julga-
mento de Fiúza, mas esta avaliação
não é compartilhada pelas liderán-
ças do PMDB. O vice-líder do par-
tido, Germano Rigotto (PMDB-
RS), acha mais prudente apostar na
votação na próxima semana, pois
agora o Congresso estará envolvido
com processo de cassação. Rigotto
acha difícil também votar hoje. em
plenário, porque estará em julga-
mento, na Comissão de Constitui-
ção e Justiça, por participação nas
mesmas irregularidades da Comis-
são de Orçamento, o deputado Ib-
sen Pinheiro (PMDB-RS), ex-presi-
dente da Câmara, que deverá atrair
muitas atenções à sala da CCJ. Mas
a liderança do governo acredita que
â noite, hoje, não haverá choque
entre as duas sessões.

A assessoria do líder do governo
passou toda a tarde de ontem tele-
fonando para as lideranças dos di-
versos partidos para garantir o
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Bucha: acerto para os ruralistas

quorum para a votação de hoje.
Apenas o PPR, o PT e o PDT nãoi
foram convocados porque já mani-
festâram sua oposição ao texto ne-
gociado por Neuto de Conto.

O líder admite que a votação das
medidas do programa de estabiliza-
ção em um ano eleitoral pode sofrer
todo o tipo de turbulências, como
ocorreu com a negociação em torna
das matérias de interesse do gover-
no na revisão constitucional. Mas
ele nào crê que os interesses corpo-
rativós da bancada ruralista, da
Frente Parlamentar da Saúde, ou as
pressões da Comissão de Trabalho
possam impedir a votação em pie-
nário.

O presidente da comissão, Oda-
cir Soares (PFL-RO). avalia que o
anúncio, ontem, da data de entrada
em vigor do real, em Io de julho, vai
facilitar a aprovação da medida
provisória que criou a URV. Ele
afirma que o governo atendeu à
reivindicação do Congresso Nacio-
nal, cumprindo o prazo para a di-
vulgação da nova moeda. O minis-
tro-chefe do Gabinete Civil,
Henrique Hargreaves, previu que a
MP deverá mesmo ser votada hoje
e está confiante na existência de
quorum em plenário.

A medida provisória, que já foi'
reeditada uma vez, determina que a
data para a implantação da nova
moeda deveria ser anunciada com
35 dias de antecedência. "Na data
de emissão do real já devemos ter
uma política monetária fixada pela
MP", previu o senador Soares.

A
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"^o^- FURNAS
CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

CGC-MEFP N" 23.274.1 94/0001 -19

MINISTÉRIO
DE MINAS E ENERGIA ELETROBRÁS :

AVISO DE ALTERAÇÃO
1. FURNAS Centrais Elétricas S.A., torna pública a alteração da data
limite para entrega das propostas, relativa a Tomada de Preços
TP.DAN.G.0098.94, para o dia 09.06.94.
2. Ficam mantidas as demais condições do AVISO DE EDITAL publicado
no Diário Oficial da União, no dia 20.04.94.

IMA COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA
Companhia Aberta

CGC/MF nQ 33.366.980/0001-08

AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos Senhores Acionistas que na AGO realizada no dia 29/04/94,
foi aprovada a distribuição do dividendo n5 111/178, a partir do dia 11/05/94, à razão
de CRS 2,62 por ação, correspondendo o citado valor ao dividendo de CR$ 0,66 por
ação declarado no balanço encerrado em 31/12/93, mais a correção pela variação da
URV ocorrida entre a data do encerramento do exercício e a data da AGO. De acordo
com a deliberação da Reunião do Conselho de Administração de 25/08/93, que
aprovou o aumento de capital, as ações subscritas receberão dividendo proporcional
de CR$ 1,75 por ação, correspondendo o citado valor ao dividendo de CRS 0,44 por
ação declarado no balanço encerrado em 31/12/93, acrescida da correção acima
citada.

Não haverá retenção de Imposto de Renda na Fonte, exceto quando se tratar de
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.

ATENDIMENTO
Os acionisas que já indicaram conta bancária receberão seus dividendos medi-

ante crédito automático naquela conta. Para os acionistas que não fizeram essa
indicação, o Banco Itaú S.A., como Instituição Depositária enviará aviso contendo
informações sobre seus dividendos, o qual deverá ser apresentado numa de suas
agências com instruções para processamento do respectivo crédito em conta banca-
ria.

Os acionistas titulares de ações ao portador que ainda estão de posse dos
certificados, deverão comparecer às agências do Banco Itaú S.A., abaixo relaciona-
das, para a habilitação dos dividendos e para a conversão das ações para a forma
escriturai. As cautelas representativas dessas ações ficarão retidas junto ao Banco
que remeterá aos acionistas, após a conversão, um "Extrato de Movimentação de
Ações" contendo a posição em ações escriturais.

LOCAIS DE ATENDIMENTO
Os acionistas serão atendidos, no horário bancário, nas agências do Banco Itaú

abaixo discriminadas.
Rio de Janeiro - Rua Sete de Setembro, 99 - subsolo; São Paulo - Rua XV de

Novembro, 318 - térreo; Porto Alegre - Rua Sete de Setembro, 746 - sobreloja; Belo
Horizonte - Av. João Pinheiro, 195 - Mezanino; Curitiba - Rua João Negrão, 65 -
sobreloja; Brasília - SCS Quadra 3 - Edifício D'Angela; Recife - Rua Floriano Peixoto,
131 -térreo; Salvador- Rua Lauro Müller, s/n5 -9gand. • Ed. Centenário: Florianópolis

Rua Tenente Silveira, 340; Fortaleza - Rua Major Facundo, 819 - sobreloja; Vitória
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 319; Joinville - Rua Jerônimo Coelho, 119
sobreloja; Blumenau - Rua XV de Novembro, 1231; Caxias do Sul - Av. Júlio de

Castilho, 2860; Santos - Av. Epitácio Pessoa, 110.

Rio de Janeiro, 6 de maio de 1994
A DIRETORIA NOSSAS AÇÕES SÀO

NEGOCIADAS NAS BOLSAS DC VALORES

fTnJJ.v,íllli'. tV*!**mt*SmM . - ' • t i.\*. - ¦



_30RNAL DO BRASIL NEGÓCIOS & FINANÇAS 2a Edição ó terça-feira. 10/5/94 * 5

Governo define novas conversões
I^URV corrige combustível, passagem, aluguel e investimentos antes de Io de julho

bA3-,

L

, . BRASÍLIA —
-fiíÒ íministro da
-aoF. zenda, Ru-
•;);bçns Ricupero,
. .anunciou ontem

. o cronograma
diís medidas que serão adotadasc>-cáte o lançamento do real, em Io de•-jtílho. Antes da chegada da nova

í;..inoeda, a equipe econômica pre-
SfrASÇ/áè concluir a conversão em

.; ÜjR-V dos combustíveis e das pas-",'ságens 
de transporte coletivo ur-'"bario; baixar regras de conversão

B°pa?á os contratos de aluguel para-,:. «.real; urvizar várias operações do
-/: .rçfèrcado financeiro e colocar em

prática a política de saneamento e
.' .enxugamento dos bancos oficiais.
.'^Às políticas monetária e cambial,"l £ .volvendo a definição de quês-

. Òfôes como taxas de juros, conver-
..^¦Sibilidade e normas de emissão da
™;J}R#a moeda, só serão anunciadas

jém 1" de junho. "Começamos a'; 'faáer hoje a contagem regressiva
íòrpraíà a entrada em circulação do
.(Jf|a|", comemorou Ricupero.

ri "bali •. ••••••:•....

A VIDA EM URV

O ministro informou que, até o
início da próxima semana, o go-
vemo baixará as regras para a
conversão dos combustíveis em
URV. "São cerca de 100 preços a
serem convertidos nos derivados
de petróleo." Depois, na segunda
quinzena deste mês, a equipe es-
pera concluir a conversão do mer-
cado financeiro, urvizando as ope-
rações de crédito rural, do
Proagro ^eguro rural), do merca-
do de seguros e dos fundos mú-
tuos de aplicações financeiras.

Aluguel — Os contratos de
aluguel terão regras de conversão
para a nova moeda até o final de
maio. O governo não pensava,
inicialmente, em interferir no
mercado de aluguéis, tanto que
não fixou, na MP 482, qualquer
regra de conversão para a URV.

Ricupero confirmou que, a
partir desta semana, começa a fa-
zer uma peregrinação por várias
capitais para explicar o real. "Se-
rá um esforço didático, pedagógi-

co, para explicar as regras da no-
va moeda. Não se trata de
propaganda. Não queremos auto-
elogio e sim que os méritos do
plano apareçam com seus resulta-
dos", explicou. Ele citou como
exemplo desse esforço a coluna de
dúvidas que vem respondendo no
JORNAL DO BRASIL.

O trabalho de divulgação co-
meça hoje, em São Paulo, conti-
nua amanhã, em Brasilia, num
encontro com pequenos e médios
empresários na sede do Serviço
Brasileiro de Apoio à Pequena e
Média Empresa (Sebrae). Na
quinta-feira, o ministro viaja para
Belo Horizonte. Nas próximas se-
manas, visitará Porto Alegre,
Fortaleza, Recife, Salvador, Be-
lém, Curitiba e Manaus.

O ministro apoveitou o anún-
cio das próximas etapas do plano
para fazer um balanço da adapta-
ção à URV e negar informações
de que a situação das contas pú-
blicas não seja de equilíbrio. Na

proposta orçamentária enviada
ao Congresso, o governo previu
um superávit operacional — re-
ceitas menos despesas, incluídos
os gastos com o pagamento da
dívida — de apenas USS 2 mi-
lhões. Segundo Ricupero, na últi-
ma sexta-feira, sua equipe reesti-
mou as receitas incluídas no
orçamento e concluiu que as pre-
visões estavam corretas e revela-
vam até "uma abordagem conser-
vadora dos números".

O ministro ressalvou, apenas,
que as condições para a estabili-
dade econômica, a partir de 1996,
terão que ser asseguradas por mu-
danças na Constituição a serem
promovidas pelo futuro governo e
o novo Congresso. As condições
para o curto prazo, assinalou, já
existem. "O ministro (da Argenti-
na) Domingo Cavallo me disse
que a inflação dos primeiros me-
ses do plano argentino foi maior
que a detectada com a URV em
março e abril."

ü Preços convertidos
§! Tarifas postais: cartas, telex, telegrama e fax.

,.>f§ul9rifas aéreas: passagens e transporte de carga.
|§ Tarifa de energia elétrica.
Jfjarifa de água e esgoto.

. i ff Tarifas telefônicas.
>-"H Instituto de Propriedade Industrial: patentes.

| .nmetro: instituto responsável pela pesagens dos produtos.
1 Remédios: preços em cruzeiros reais que sobem todas às
; gundas-feiras de acordo com a variação da URV.
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» Preços ainda não convertidos
Petróleo: combustíveis e os cem derivados de petróleo deverão ter||
regras de conversão definidas até amanhã. A tendência é converter ||
toda a cadeia produtiva, mas não os preços da gasolina, do álcool e do-J|
diesel na bomba. Os combustíveis deverão subir semanalmente, def§
acordo com a variação da URV no periodo.
Aluguéis: o governo deve baixar regras de conversão até o final do mês.
Planos de saúde: ainda não está definido se haverá regras de conversão.
Mensalidades escolares: Deverá haver regras de conversão, mas asj
áreas jurídicas dos Ministérios ainda não chegaram a um acordo.

.'CM. Ainda há muito para ser definido
CRISTINA ALVES

. O anúncio de Io de julho para
a entrada em vigor do real não
resolve várias questões que conti-
nuam dependendo de um defini-
Çãô da equipe econômica do go-
verno. entre elas as regras de
política monetária e cambial a se-
rem adotadas após a implantação

; da nova moeda. O real terá lastro
nas reservas em dólares do país?
A nova moeda poderá ser livre-
mente convertida para o dólar? O
governo vai limitar ou apertar o
crédito para segurar o consumo?
Estas são apenas algumas das de-
finições que economistas e execu-
tivos do mercado financeiro estão
cobrando do governo.

O ex-presidente do Banco Cen-
trai Gustavo Loyola, da MCM'Consultores, lembra que o gover-
no ainda tem muitas outras quês-
toes a resolver, como o saneamen-
to'dos bancos oficiais, já que
muitos ainda não estão prepara-
dos conviver com inflação baixa.

;rA. única coisa que o atual presi-
dente do BC, Pedro Malan, pro-
meteu ontem é que nào dará um
to$tào dos cofres públicos para• socorrer estes bancos.

^Exportações — Loyola
acredita também que o BC deve-
ria divulgar logo as regras sobre a
érfjissão da nova moeda. Falta de-
finição ainda sobre como o gover-
no'pretende compensar a queda
dí(sexportaçÕes. que deverá ocor-
rer em caso de o câmbio permane-

Arquivo —1/11/91

Saneamento dos bancos oficiais preocupa Loyola (E), e Contador pede mais transparência no ajuste fiscal
cer fixo na entrada do real. Além
disso, Loyola diz que o governo
ainda não esclareceu que medidas
anticonsumo poderá vir a adotar
a partir de julho. Até agora, a
mais cogitada pelo mercado é o
contingenciamento (limite) do
crédito.

O professor Cláudio Conta-
dor, da Coordenação dos Progra-
mas de Pós-Graduação em Eco-
nomia e Administração
(Coopead), diz que o governo não
foi claro sobre o ajuste fiscal."Não fizeram o principal, que é
mostrar o ajuste nas contas públi-
cas e nào deram detalhes sobre a

política monetária e cambial do
real. Se anunciasse logo as regras,
evitaria especulação." Na opinião
de Contador, quanto mais cedo o
governo anunciasse estas regras,
mais facilidades o plano teria para
ser entendido.

O professor da PUC-Rio Luiz
Roberto Cunha não concorda que
o governo devesse anunciar já as
regras de política monetária cam-
bial após o real porque isto seria o
mesmo que dar munição para o
mercado financeiro, eliminando o
risco das operações. No entanto,
Cunha diz que há muitas regras

que o governo poderia divulgar
logo para ajudar o plano.

Entre elas, ele que a definição,
o mais rápido possível, sobre a
conversão dos aluguéis, das tari-
fas públicas (que só deverão estar
concluídas em fins de maio) e o
artigo n° 36 da Medida Provisória
que cria a URV. Este artigo é
justamente um dos mais polêmi-
cos do plano sob o ponto-de-vista
do mercado financeiro, já que tra-
ta do expurgo da correção mone-
tária do mês de junho nos títulos
públicos e privados. O mercado
teme alguma garfada na correção
durante a virada para o real.

BRAÜI1 ^^

PETROBRÁS
PETRÓLEO UH ASILCRO S.A.

tr..' MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÃO
:. CONCORRÊNCIA N° 325.0.006.94.3

Qt)jeto: Serviços de Diligenciamenlo, Inspeção, Conferência e Acondlcionamenlo
çfos Gêneros Alimentícios e Materiais para Abastecimento de Navios no DTBASA
Prazo: 365 dias corridos.
Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital: DTBASA/SEDE, à Rua do Aslallo
s/h9, em Madre de Deus, BA., (tel. (071) 804-3265).
Abertura das Propostas: 13/06/94, às 14 horas, no endereço acima
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PETROBRÁS
P_mOlEOBRA5ILEIROSA.

' ¦. •: MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 166.0.004.94-1

Objeto: Produção de Mudas e Reflorestamento no Campo do Rio Urucu/AM, por 720
(sotecentos e vinte dias) corridos. Endereço para consulta e obtenção do Edital: Tv.
Padre Eutíquio, 1379 - 1» andar - Batista Campos - Belém-PA - DINORT/ATCONT
-Das 08:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:30. Data de Abertura das Propostas: 10/06/94
às'09:00 h.
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PETROBRÁS
PETRÓLEO BRASILERO 6.A.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 182.1.417-94

Objeto: Serviços de Desmontagem, fnspeção, Transporte, Condicionamento e
Montagem de dois compressores alternativo a serem instalados na Estação de
Coleta e Compressão de Riacho da Forquilha, Município de Apodi/RN.
Requisito: Inscrição no liem 05.10.02.01 do Cadastro da PETROBRÁS.
Endereço p/consulta/aquisição do Edital: Av. Capitão-Mor Gouveia, 1364 -
Natal/RN, a partir de 10/05/94, após prévia solicitação pelo tel 084-2353166 ou
2354065.
Preço para aquisição: 10 URV (dez unidades reais de valor).
Abertura das propostas: 08/06/1994, às 09:00 horas, no endereço acima, na sala
de reuniões do SEGEN/CONESE.

RASIL LJ m^LJBRASIL
- UMlAOOI TODOB

BANCO DO NORDESTE
DO BRASIL SA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

s AVISO DE LICITAÇÃO
O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., através de sua Comissão
de Licitação-COLIC, comunica que realizará a seguinte licitação.
TOMADA DE PREÇOS N° 94/26: TRANSPORTE DE CARGA FRA-
CIONADA DE FORTALEZA para agências do Banco localizadas em
BRASILIA-DF e nos seguintes Estados: ALAGOAS, BAHIA, CEARÁ
MARANHÃO, MINAS GERAIS, PARAÍBA, PERNAMBUCO, PIAUl

-RIO DE JANEIRO, RIO G. DO NORTE, SÃO PAULO e SERGIPE.
Abertura dia 31.05.94 às 10 horas. Os Editais poderão ser obtidos na
Av. Paranjana, 5.700 - Passaré Bloco D-1 Térreo — Fortaleza-CE.
Outras informações serão prestadas através dos telefones (085)299-3352 e 299-3044, telex 85-1247 e fax (085) 299-3324.
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PETROBRÁS
PEmÓLEOBMS«.EIROS.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N« 330.0.007.94

Objeto: Prestação dos serviços de câmara com fornecimento de refeições a serem prestados
no navio tanque PRESIDENTE FLORIANO, fundeado nas imediações da Cidade de Tefé
no Estado do Amazonas. Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital: Gerência do
Norte - GENOR, Estrada da Refinaria, s/ng, Paredão - Manaus/AM. Valor da aquisição do
Edital: 5,00 URVs (cinco unidades reais de valor). Abertura das Propostas: Dia 07/06/94
às 14:30h. Local: DTNEST. Estrada da Refinaria, s/n'. Paredão - Manaus/AM.
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PETROBRÁS
PETRÓLEO BR A6fU.RO S.A.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 136.93.0B08/94
Objeto: Aquisição de Rádio Transceptor, intrinsicamente seguro.
TOMADA DE PREÇOS 136.97.0228/94
Objeto: Aquisição de válvula gaveta, aço carbono
TOMADA DE PREÇOS 136.97.0231/94
Objeto: Aquisição de lubo de aco carbono, sem costura
TOMADA DE PREÇOS 136.98.0766/94
Objeto: Aquisição de válvula retenção.
TOMADA DE PREÇOS 136.98.0782/94
Objeto: Aquisição de chapa de aço carbono.
Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital: DPSE/SECOM - Av. Elias
Agostinho, 665 - Imbetiba - Macaé/RJ.
Recebimento das documentações e propostas: Dia 25/05/94 às 14h no endereço
acima.

MP da URV poderá ser
votada semana que vem

BRASÍLIA — A Medida Provisó-
ria 482, que criou a URV e o real,
será votada hoje na comissão espe-
ciai do Congresso criada para ana-
lisá-la e poderá até ir a plenário,
esta noite, se o governo avaliar que
há quorum suficiente para aprova-
Ia. Se constatar que o núfnero de
parlamentares presentes em Brasília
está pequeno, nesta terça, é prova-
vel que a votação fique para a pró-
xima semana, porque dificilmente
os líderes favoráveis à MP correrão
o risco de enfrentar uma votação
em plenário, na quarta, concorren-
do com o julgamento do deputado
Ricardo Fiúza (PFL-PE).

Já foram feitos todos os acordos
possíveis com o relator do projeto
de conversão, deputado Neuto do
Conto (PMDB-SC), para que seja
possível haver a votação na co mis-
são e depois em plenário. Para con-
ter o ímpeto da bancada rUralista,
que ainda não conseguiu negociar
com o governo uma solução para a
sua dívida com o governo, o asses-
sor especial do Ministério da Fa-
zenda, Edmar Bacha, acertou com
o relator da MP nova redação para
o artigo 16, que incomoda aos rura-
listas. O texto explicita que haverá
equivalência entre os índices aplica-
dos aos financiamentos rurais e os
indexadores que corrigem os preços
mínimos, mas deixa para uma se-
gunda fase a questão da eqüivaleu-
cia produto, reivindicada pelos in-
teressados.

O líder do governo na Câmara,
deputado Luiz Carlos Santos
(PMDB-SP), considera possível vo-
tar a MP em plenário até mesmo
amanhã, quando haverá o julga-
mento de Fiúza, mas esta avaliação
não é compartilhada pelas lidera. -
ças do PMDB. O vice-líder do par-
tido, Germano Rigotto (PMDB-
RS), acha mais prudente apostar na
votação na próxima semana, pois
agora o Congresso estará envolvido
com processo de cassação. Rigotto
acha difícil também votar hoje, em
plenário, porque estará em julga-
mento, na Comissão de Constitui-
ção e Justiça, por participação nas
mesmas irregularidades da Comis-
são de Orçamento, o deputado Ib-
sen Pinheiro (PMDB-RS), ex-presi-
dente da Câmara, que deverá atrair
muitas atenções à sala da CCJ. Mas
a liderança do governo acredita que
à noite, hoje, não haverá choque
entre as duas sessões.

A assessoria do líder do governo
passou toda a tarde de ontem tele-
fonando para as lideranças dos di-
versos partidos para garantir o
quorum para a votação de hoje.

Bacha: acerto para os rurálistas

Apenas o PPR. o PT e o PDT nào
foram convocados porque já mani-
Testaram sua oposição ao texto ne-
gociado por Neuto de Conto.

O lider admite que a votação das
medidas do programa de estabiliza-
ção em um ano eleitoral pode sofrer
todo o tipo de turbulências, como
ocorreu com a negociação em torno
das matérias de interesse do gover-
no na revisão constitucional. Mas
ele nào crê que os interesses corpo-
íatiyos da bancada ruràlista, da
Frente Parlamentar da Saúde, ou as
pressões da Comissão de Trabalho
possam impedir a votação em pie-
nário.

O presidente da comissão, Oda-
cir Soares (PFL-RO), avalia que o
anúncio, ontem, da data de entrada
em vigor do real. em 1" de julho, vai
facilitar a aprovação da medida
provisória que criou a URV. Ele
afirma que o governo atendeu à
reivindicação do Congresso Nacio-
nal, cumprindo o prazo para a di-
vülgação da nova moeda. O rhinis-
tro-chefe do Gabinete Civil,
Henrique Hargreaves. previu que a
MP deverá mesmo ser votada hoje
e está confiante na existência de
quorum em plenário.

A medida provisória, que já foi
reeditada uma vez, determina que a
data para a implantação da nova
moeda deveria ser anunciada com
35 dias de antecedência. "Na data
de emissão do real já devemos ter
uma política monetária fixada pela
MP", previu o senador Soares.
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FURNAS
CENTRAIS ELÉTRICAS SJV.

CGC-MEFP N" 23.274.194/0001 -1 9

MINISTÉRIO
DE MINAS E ENERGIA

ELETROBRAS

AVISO DE ALTERAÇÃO
1. FURNAS Centrais Elétricas S.A., torna pública a alteração da data
limite para entrega das propostas, relativa a Tomada de Preços
TP.DAN.G.0098.94, para o dia 09.06.94.
2. Ficam mantidas as demais condições do AVISO DE EDITAL publicado
no Diário Oficial da União, no dia 20.04.94.

COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA
Companhia Aberta

CGC/MF n° 33.366.980/0001 -08

AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos Senhores Acionistas que na AGO realizada no dia 29/04/94,
foi aprovada a distribuição do dividendo na 111/178, a partir do dia 11/05/94, à razão
de CRS 2,62 por ação, correspondendo o citado valor ao dividendo de CRS 0,66 por
ação declarado no balanço encerrado em 31 /12/93, mais a correção pela variação da
URV ocorrida entre a data do encerramento do exercício e a data da AGO. De acordo
com a deliberação da Reunião do Conselho de Administração de 25/08/93, que
aprovou o aumento de capital, as ações subscritas receberão dividendo proporcional
de CRS 1,75 por ação, correspondendo o citado valor ao dividendo de CRS 0,44 por
ação declarado no balanço encerrado em 31/12/93, acrescida da correção acima
citada.

Não haverá retenção de Imposto de Renda na Fonte, exceto quando se tratar de
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.

ATENDIMENTO
Os acionisas que já indicaram conta bancária receberão seus dividendos medi-

ante crédito automático naquela conta. Para os acionistas que não fizeram essa
indicação, o Banco Itaú S.A., como Instituição Depositária enviará aviso contendo
informações sobre seus dividendos, o qual deverá ser apresentado numa de suas
agências com instruções para processamento do respectivo crédito em conta banca-
ria.

Os acionistas titulares de ações ao portador que ainda estão de posse dos
certificados, deverão comparecer às agências do Banco Itaú S.A., abaixo relaciona-
das, para a habilitação dos dividendos e para a conversão das ações para a forma
escriturai. As cautelas representativas dessas ações ficarão retidas junto ao Banco
que remeterá aos acionistas, após a conversão, um "Extrato de Movimentação de
Ações" contendo a posição em ações escriturais.

LOCAIS DE ATENDIMENTO
Os acionistas serão atendidos, no horário bancário, nas agências do Banco Itaú

abaixo discriminadas.
Rio de Janeiro - Rua Sete de Setembro, 99 - subsolo; São Paulo - Rua XV de

Novembro, 318 - térreo; Porto Alegre - Rua Sete de Setembro, 746 - sobreloja; Belo
Horizonte - Av. João Pinheiro, 195 - Mezanino; Curitiba - Rua João Negrão, 65 -
sobreloja; Brasília - SCS Quadra 3 - Edifício D'Angela; Recife - Rua Floriano Peixoto,
131 -térreo; Salvador- Rua Lauro Muller, s/n9 - 99and. - Ed. Centenário; Florianópolis

Rua Tenente Silveira, 340; Fortaleza - Rua Major Facundo, 819 - sobreloja; Vitória
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 319; Joinville - Rua Jerônimo Coelho, 119
sobreloja; Blumenau - Rua XV de Novembro, 1231; Caxias do Sul - Av. Júlio de

Castilho, 2860; Santos - Av. Epitácio Pessoa, 110.

Rio de Janeiro, 6 de maio de 1994
A DIRETORIA NOSSAS AÇÕES SAO

NEGOCIADAS NAS BOLSAS DE VALORES
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6 a terça-feira, 10/5/94 NEGÓCIOS & FINANÇAS JORNAL DO BRASIL"

Banco funcionará 1 hora a mais para troca
¦ Agências terão horário especial de Io a 15 de julho, não poderão discriminar clientela e deverão abrir postos especiais de serviço^

fHÊní

JOSÉ RAMOS
BRASÍLIA

— As agências
bancárias de
todo o país te-
rão que fim-
cionar uma
hora a mais do
que atualmente entre os dias Io e 15
de julho para atender as pessoas
que precisarem trocar seus cruzei-
ros reais por reais. Durante este
pcazo, os bancos também serão au-
torizados a abrir postos especiais de
serviços em pontos de grande con-
centração popular, segundo infor-
mou o diretor de Administração do
BC, Carlos Eduardo Tavares de
Andrade.

"Os bancos serão obrigados a
atender qualquer pessoa para fazer
a troca e não poderão discriminar
os que não são clientes", explicou o
diretor. No período de troca, o cru-
zeiro real e o real terão paridade
fixa no valor da última URV, para
não prejudicar quem demorar a
trocar seu dinheiro.

Se o prazo para a troca for pror-
rogado pelo Banco Central, os ban-
cos terão que prorrogar também
este atendimento especial. Durante
a hora extra de atendimento para
troca da moeda, não serão aceitos
depósitos ou saques. Os caixas ele-
trônicos também entregarão reais
aos clientes a partir da meia-noite
de quinta-feira, dia 30 de junho.

Militares — Para garantir a
segurança dos bancos e transporta-
doras de valores no período de tro-
ca da moeda, quando haverá maior
fluxo de dinheiro nas ruas, o Banco
Central solicitará aos ministérios
militares auxílio na organização de
um aparato especial de segurança.

Brasília — Josemar Gonçalves
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Andrade: banco será obrigado a atender qualquer pessoa para d troca

Não está descartado sequer o
apoio de unidades do exército junto
às agências bancárias. "Vamos soli-
citar ajuda das autoridades milita-
res. Se elas puderem ajudar, elas é
que decidirão o que será necessário
fazer", disse o diretor.

Para aumentar a segurança, o

Banco Central permitirá, durante o
período de troca, que os bancos
permaneçam com todo o dinheiro
captado dos clientes, ficando como
custódia do Banco Central. Pela
regra atual, a cada noite os bancos
têm que mandar para o Banco Cen-
trai 90% do dinheiro recolhido du-
rante o dia.

Ministro Ricupero mostra
cédulas do realas novas

BRASÍLIA — O ministro Ru-
bens Ricupero estava tão entu-
siasmado ontem no anúncio da
data de criação do real que quase
cometeu uma ilegalidade. Bem-
humorado, o ministro mostrou
uma a uma as cédulas e moedas
do real e, ao final da entrevista,
não hesitou em pedir ao presiden-
te do Banco Central, Pedro Ma-
lan, para ficar com aqueles exem-
plares. 

"Não 
posso, ministro. Isto

seria ilegal", respondeu Malan,
respondendo à altura a brincadei-
ra do ministro.

Até ontem, as verdinhas do
real — ou amarelinhas, roxinhas e
vermelhinhas — só tinham sido
apresentadas ao público pelo ex-
ministro Fernando Henrique Car-
doso, que fez questão, antes de
deixar o cargo, de assinar as pri-
meiras cédulas. Agora, as notas
terão duas séries: uma assinada
por Fernando Henrique e outra
por Rubens Ricupero — isto sem
que já tenha se desvalorizado e
emitida mais de uma vez.

Ricupero, que já vem fazendo
um esforço incomum para cha-
mar o plano econômico de Pia-
no Real e não de Plano FHC,
assumiu definitivamente a co-
responsabilidade pela moeda
nascente. "Algumas dessas no-
tas vão levar a minha assinatura.
Por isso, é uma questão de hon-
ra que elas se valorizem", brin-
cou. "Hoje é um grande dia. Es-
tamos mostrando uma moeda
que é para valer."

Brasília —Jamil Blttar
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Ricupero: "Estamos mostrando unia moeda que é para valer"

Ao apresentar as cédulas, Ri-
cupero lembrou que, apesar de
trazer no verso o desenho de um
animal típico da fauna brasilei-
ra, o real nada tem a ver com
"outros tipos de bicho". No

anúncio da nota de RS 10 (dez
reais), que traz a arara, lem-
brou-se de uma galhofa criada
pelos portugueses: 

"O Brasil,
quando foi descoberto, dizia-se
que era um país de papagaios."

O PASSO A PASSO DA TROCA DA MOEDA
Para trocar os cruzeiros reais pe-

Ia nova moeda, as pessoas deverão
converter a moeda velha pelo valor
da URV fixada para o dia Io de
julho. Esta será a última URV di-
vulgada, e valerá até o final da
trocai Os bancos serão obrigados a
fixar uma tabela mostrando quan-
tos reais podem ser comprados com
cada cédula de cruzeiro real.

Se a troca fosse feita a partir de
hoje, por exemplo, na tabela cons-
taria que uma nota de CRS
5.000,00 poderia ser trocada por
RS 3,42 — a cotação da URV hoje
é CRS 1.459,76, e na hipótese acima
ficaria congelada pelos próximos 15
dias. Durante o período de conver-
são, portanto, todos terão que acei-
tar também pagamentos com as ve-
lhas notas de cruzeiros reais — que
legalmente são reais embora este-
jam ainda na forma cruzeiros.

Distribuição — Até o dia Io
de julho o Banco Central terá em
mãos 1,9 bilhão de cédulas de reais
e 1 bilhão de moedas, no valor
equivalente a USS 27 bilhões. A

maior parte deste dinheiro ficará
nos cofres do Banco como reserva.
A expectativa è de que~não seja
colocados no mercado mais que
USS 6 bilhões.

Hoje os cruzeiros reais existentes
nas ruas, chamados tecnicamente
de meio circulante, totalizam ape-
nas USS 3,2 bilhões, mas com o fim
da inflação as pessoas deverão an:
dar com mais dinheiro no bolso.
No Plano Cruzado, por exemplo,
este valor chegou a USS 9 bilhões,
mas o Banco Central quer impedir
que isto aconteça, e vai manter as
taxas de juros altas para as pessoas
segurarem seu dinheiro nos bancos.

O dinheiro que será enviado à
rede bancária já está guardado nos
cofres das delegacias do Banco
Central, localizadas em dez capi-
tais. No dia 16 de junho este dinhei-
ro será distribuiído para as agências
do Banco do Brasil, e no dia 23 de
junho será entregue aos bancos pri-
vados.

As agências dos bancos privados

poderão buscar o dinheiro no Banco
do Brasil se nas praças onde se locali-
zam não houver delegacia do Banco
Central. Os cruzeiros reais recolhidos
pelo BC serão incinerados.

Cheques—Os cheques emitidos
com data a partir de Io de julho
deverão estar grafados em reais, in-
formou ontem o diretor de Adminis-
tração do Banco Central, Carlos
Eduardo Tavares de Andrade. "Esta-

mos fazendo a divulgação com 52
dias de antecedência, tempo suficien-
te para que as pessoas evitem emitir
cheques pré-datados com data poste-
riorajulho", afirma.

O diretor do Banco Central tam-
bém aconselha as pessoas que já emi-
tiram cheques vencendo após 1° julho
a efetuarem a troca, mas afirmou que
a questão será melhor estudada pela
diretoria do banco. O BC também
ainda está analisando como ficarão
os cheques em cruzeiros reais entre-
gues para compensação após a vigên-
cia do real, mas com data anterior a
Io de julho.
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Todos cruzeiros reais deverão
ser trocados em até 20 dias

QuanqV'0 realentrar em vigor
em Io de julho, acaba a UFTV e
todos os cruzeiros reais que circu-
Iam na economia deverão ser tro-
cados por reais num prazo entre
15 a 20 dias. A cotação de troca
dos cruzeiros reais por reais, nesta
fase, será a mesma. Não há neces-
sidade de corre-corre nos bancos
para fazer a troca no primeiro dia,
adverte o governo, que está mon-
tando um esquema de substitui-
çào das notas através dos Cor-
reios, do Banco do Brasil e da
rede bancária em geral.

Em Io de julho, todos os preços
e salários estarão convertidos pa-
ra a nova moeda e acabará a cor-
reção monetária. Só que nos pró-
ximos 51 dias o governo ainda
deverá baixar várias regras. Falta
dizer como ficam os contratos de
aluguéis e algumas mensalidades e
prestações.
SALÁRIO: No
lançamento da no-
va moeda, o valor
do seu salário será
igual ao atual, só
que expresso em reais. Exemplo:
quem ganha 700 URVs, ganhará
RS 700. Até lá, nada muda nos
salários, que são pagos multipli-
cando o número de URVs pela
cotação do dia do pagamento.

ALUGUEL:
Quando chegar o
real, o governo de-
verá baixar regras'
de conversão dos
contratos que ainda estiverem em
cruzeiros reais. O mais provável é
o cálculo pela média dos últimos
meses. Os contratos assinados de-
pois de 15 de março já estão em
URV e não serão alterados.
CASA PRÓ-
PRIA: As presta-
ções dos contratos'
pelo Plano de Equi-
valencia Salarial
passaram a acompanhar a URV
em março e abril. Ainda não foram
divulgadas normas específicas para
o momento da entrada em vigor do
real. Os carnes continuam em cru-
zeiros reais por enquanto.
POUPANÇA:
A caderneta con-
tinna com saldo

APLICA- I S\~7
ÇÕES: Os invés- b^J^\
timentos atrelados ^IHfi^^íV
à URV nào serão \^f }y%
alterados com o \£0^
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corrigido pela TRA-
O governo garan-
te que as datas de aniversário
serão respeitadas. Na virada do
real, os saldos serão convertidos
dividindo-se o valor em cruzei-
ros reais pela última URV divul-
gada.

real. Os atrelados ao IGP-M terão
regras próprias de conversão para
evitar um rendimento despropor-
cional à inflação dos primeiros
dois meses do real, que deverá ser
muito baixa.
CREDIÁRIO:
o comércio está fa-
zendo financiamen-
tos em URV, mas
os juros do crediá-
rio ainda estão muito altos, entre
4% e 7% ao mês. Tanto agora
quanto depois que o real estiver
circulando, é preciso cuidado: não
existe mais a corrosão do valor da
prestação pela inflação.
CARTÃO DE
CRÉDITO: as
administradoras de|
cartões estào traba-
lhando em URV.
Quem puder antecipar o pagamento
da fatura, faz bom negócio porque
o rendimento do fundão fica abaixo
da variação da URV. O consumi-
dor deve exigir que o preço à vista
seja o mesmo do cartão em URV.

Inflação de abril medida
no IGP-DI cai para 42,4%

O índice Geral de Preços-Dis-
ponibilidade Interna (1GP-D1) de
abril foi de 42,46%. menos 2.3
pontos percentuais em relação ao
mês anterior. A queda foi puxada
pelo índice de Preços por Ataca-
do (IPA), que, com peso de 60%
no cálculo, recuou 3.5 pontos per-
centuais ante março. Np varejo,
os preços medidos pelo índice de
Preços ao Consumidor (IPC),
com peso de 30% no IGP-DI,
cresceram 2,1 pontos percentuais.

No atacado, quem mais aju-
dou na queda do índice foram os
produtos agrícolas, que caíram de
48.9% para 36.9%. No varejo,
quem mais pressionou a alta fo-
ram os grupos despesas diversas
(54.2%). educação, leitura e re-

creaçào (47,7%) e saúde e cuida-
dos pessoais (46,4%).

Mesmo com a menor influên-
cia no IGP-DI — peso de 10% —,
o índice Nacional da Construção
Civil (INCC) ajudou na redução
com menos 10,1 pontos percen-
tuais sobre o mês passado. O
IGP-DI acumulado do ano che-
cou a 317,77% e, nos últimos 12
meses, a 4.296,70%.

Recorde — O índice do Cus-
to de Vida (ICV), calculado pelo
Departamento Intersindical de
Estudos Sócio-Econômicos (Diee-
se), na cidade de São Paulo, subiu
até 48.26% em abril. Técnicos do
Dieese dizem que é a maior varia-
çào de preços desde a edição do
Plano Collor, em março de 1990.

A elevação foi registrada para as
famílias com rendimentos entre
um e 30 salários mínimos —
3,76% superior ao indice apurado
em março. Para quem ganha entre
um e cinco salários, o aumento foi
de 48,29% (3,31 pontos acima do
verificado no mês passado), e pa-
ra as famílias com renda entre um~
e três mínimos a variação ficoir
em 48,17% ( + 3.4%).

Pesquisa da Federação do CQjff
mércio do Estado de São Paulòcl
(FCESP) mostrou que as rema"®
cações do comércio, entre os diasí-
2 e 6 de maio. foram inferiores â:í.
variação semanal da URV.

A taxa semanal do índice de'
Preços no Varejo caiu quase 1 %.
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Banco funcionará 1 hora a mais para troca
¦ Agências terão horário especial de Io a 15 de julho, não poderão discriminar clientela e deverão abrir postos especiais de serviços;

JOSÉ RAMOS
BRASÍLIA

— As agências
bancárias de
todo o país te-
rão que fun-
cionar uma
hora a mais do
que atualmente entre os dias Io e 15
de julho para atender as pessoas
que precisarem trocar seus cruzei-
ros reais por reais. Durante este
prazo, os bancos também serão au-
torizados a abrir postos especiais de
serviços em pontos de grande con-
cèntração popular, segundo infor-
mou o diretor de Administração do
BC, Carlos Eduardo Tavares de
Andrade.

"Os bancos serão obrigados a
atender qualquer pessoa para fazer
a troca e nào poderão discriminar
os que não são clientes", explicou o
diretor. No período de troca, o cru-
zeiro real e o real terão paridade
fixa no valor da última URV, para
não prejudicar quem demorar a
trocar seu dinheiro.

Se o prazo para a troca for pror-
rogado pelo Banco Central, os ban-
cos terão que prorrogar também
este atendimento especial. Durante
a hora extra de atendimento para
troca da moeda, não serão aceitos
depósitos ou saques. Os caixas ele-
trônicos também entregarão reais
aos clientes a partir da meia-noite
de quinta-feira, dia 30 de junho.

Militares — Para garantir a
segurança dos bancos e transporta-
doras de valores no período de tro-
ca da moeda, quando haverá maior
fluxo de dinheiro nas ruas, o Banco
Central solicitará aos ministérios
militares auxílio na organização de
um aparato especial de segurança.

Brasília — Josemar Gonçalves

Andrade: banco será obrigado a atender qualquer pessoa para a troca

Não está descartado sequer o
apoio de unidades do exército junto
às agências bancárias. "Vamos soli-
citar ajuda das autoridades milita-
res. Se elas puderem ajudar, elas é
que decidirão o que será necessário
fazer", disse o diretor.

Para aumentar a segurança, o

Banco Central permitirá, durante o
período de troca, que os bancos
permaneçam com todo o dinheiro
captado dos clientes, ficando como
custódia do Banco Central. Pela
regra atual, a cada noite os bancos
têm que mandar para o Banco Cen-
trai 90% do dinheiro recolhido du-
rante o dia.

Ministro Ricupero mostra
cédulas do realas novas

BRASÍLIA — O ministro Ru-
bens Ricupero estava tão entu-
siasmado ontem no anúncio da
data de criação do real que quase
cometeu uma ilegalidade. Bem-
humorado, o ministro mostrou
uma a uma as cédulas e moedas
do real e, ao final da entrevista,
não hesitou em pedir ao presiden-
te do Banco Central, Pedro Ma-
lan, para ficar com aqueles exem-
plares. 

"Não 
posso, ministro. Isto

seria ilegal", respondeu Malan,
respondendo à altura a brincadei-
ra do ministro.

Até ontem, as verdinhas do
real — ou amarelinhas, roxinhas e
vermelhinhas — só tinham sido
apresentadas ao público pelo ex-
ministro Fernando Henrique Car-
doso, que fez questão, antes de
deixar o cargo, de assinar as pri-
meiras cédulas. Agora, as notas
terão duas séries: uma assinada
por Fernando Henrique e outra
por Rubens Ricupero — isto sem
que já tenha se desvalorizado e
emitida mais de uma vez.

Ricupero, que já vem fazendo
um esforço incomum para chá-
mar o plano econômico de Pia-
no Real e não de Plano FHC,
assumiu definitivamente a co-
responsabilidade pela moeda
nascente. "Algumas dessas no-
tas vão levar a minha assinatura.
Por isso, é uma questão de hon-
ra que elas se valorizem", brin-
cou. "Hoje é um grande dia. Es-
tamos mostrando uma moeda
que é para valer."

Brasília — Jamil Bittar
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Ricupero: "Estamos mostrando uma moeda que é para valer'

Ao apresentar as cédulas, Ri-
cupero lembrou que, apesar de
trazer no verso o desenho de um
animal típico da fauna brasilei-
ra, o real nada tem a ver com
"outros tipos de bicho". No

anúncio da nota de R$ 10 (dez
reais), que traz a arara, lem-"
brou-se de uma galhofa criada
pelos portugueses: 

"O Brasil,
quando foi descoberto, dizia-se
que era um país de papagaios."

II

O PASSO A PASSO DA TROCA DA MOEDA
Para trocar os cruzeiros reais pe-

Ia nova moeda, as pessoas deverão
converter a moeda velha pelo valor
da URV fixada para o dia Io de
julho. Esta será a última URV di-
vulgada, e valerá até o final da
troca. Os bancos serão obrigados a
fixar uma tabela mostrando quan-
tos reais podem ser comprados com
cada cédula de cruzeiro real.

Se a troca fosse feita a partir de
hoje, por exemplo, na tabela cons-
taria que uma nota de CRS
5.000,00 poderia ser trocada por
RS 3,42 — a cotação da URV hoje
é CRS 1.459,76, e na hipótese acima
ficaria congelada pelos próximos 15
dias. Durante o período de conver-
são, portanto, todos terão que acei-
tar também pagamentos com as ve-
lhas notas de cruzeiros reais — que
legalmente são reais embora este-
jam ainda na forma cruzeiros.

Distribuição — Até o dia Io
de julho o Banco Central terá em
mãos 1,9 bilhão de cédulas de reais
e 1 bilhão de moedas, no valor
equivalente a USS 27 bilhões. A

maior parte deste dinheiro Ficará
nos cofres do Banco como reserva.
A expectativa é de que não seja
colocados no mercado mais que
USS 6 bilhões.

Hoje os cruzeiros reais existentes
nas ruas, chamados tecnicamente
de meio circulante, totalizam ape-
nas USS 3,2 bilhões, mas"com o fim
da inflação as pessoas deverão an-
dar com mais dinheiro no bolso.
No Plano Cruzado, por exemplo,
este valor chegou a USS 9 bilhões,
mas o Banco Central quer impedir
que isto aconteça, e vai manter as
taxas de juros altas para as pessoas
segurarem seu dinheiro nos bancos.

O dinheiro que será enviado à
rede bancária já está guardado nos
cofres das delegacias do Banco
Central, localizadas em dez capi-
tais. No dia 16 de junho este dinhei-
ro será distribuiído para as agências
do Banco do Brasil, e no dia 23 de
junho será entregue aos bancos pri-
vados.

As agências dos bancos privados

poderão buscar o dinheiro no Banco
do Brasil se nas praças onde se locali-
zam não houver delegacia do Banco
Central. Os cruzeiros reais recolhidos
pelo BC serão incinerados.

Cheques — Os cheques emitidos
com data a partir de Io de julho
deverão estar grafados em reais, in-
formou ontem o diretor de Adminis-
tração do Banco Central, Carlos
Eduardo Tavares de Andrade. "Esta-

mos fazendo a divulgação com 52
dias de antecedência, tempo suficien-
te para que as pessoas evitem emitir
cheques pré-datados com data poste-
rior a julho", afirma.

O diretor do Banco Central tam-
bém aconselha as pessoas que já emi-
tiram cheques vencendo após Io julho
a efetuarem a troca, mas afirmou que
a questão será melhor estudada pela
diretoria do banco. O BC também
ainda está analisando como ficarão
os cheques em cruzeiros reais entre-
gues para compensação após a vigên-
cia do real, mas com data anterior a
Io de julho.

IBM com
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Prazo é suficiente para que
população possa se adaptar

Quando o real entrar em vigor
em 1" de julho, acaba a URV e
todos os cruzeiros reais que circu-
Iam na economia deverão ser tro-
cados por reais num prazo entre
15 a 20 dias. A cotação de troca
dos cruzeiros reais por reais, nesta
fase, será a mesma. Nào há neces-
sidade de corre-corre nos bancos
para fazer a troca no primeiro dia,
adverte o governo, que está mon-
tando um esquema de substitui-
ção das notas através dos Cor-
reios, do Banco do Brasil e da
rede bancária em geral.

Em 1" de julho, todos os preços
e salários estarão convertidos pa-
ra a nova moeda e acabará a cor-
reção monetária. Só que nos pró-
ximos 51 dias o governo ainda
deverá baixar várias regras. Falta
dizer como ficam os contratos de
aluguéis e algumas mensalidades e
prestações.
SALÁRIO: No
lançamento da no-
va moeda, o valor
do seu salário será
igual ao atual, só
que expresso em reais. Exemplo:
quem ganha 700 URVs, ganhará
RS 700. Até lá, nada muda nos
salários, que sào pagos multipli-
cando o número de URVs pela
cotação do dia do pagamento.
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ALUGUEL:
Quando chegar o
real, o governo de-
verá baixar regras
de conversão dos
contratos que ainda estiverem em
cruzeiros reais. O mais provável é
o cálculo pela média dos últimos
meses. Os contratos assinados de-
pois de 15 de março já estão em
URV e nào serão alterados.
CASA PRÓ-
PRIA: As presta-
ções dos contratos
pelo Plano de Equi
valência Salaria
passaram a acompanhar a URV
em março e abril. Ainda nào foram
divulgadas normas específicas para
o momento da entrada em vigor do
real. Os carnes continuam em cru-
zeiros reais por enquanto.
POUPANÇA: s*
A caderneta con-
tinua com saldo

SI

corrigido pela TR. L \\-/
O governo garan-1 

^XF^J

te que as datas de aniversário
serão respeitadas. Na virada do
real, os saldos serão convertidos
dividindo-se o valor em cruzei-
ros reais pela última URV divul-
gada.

APLICA-
ÇÕES: Os invés-
timentos atrelados
à URV nào serão
alterados com o
real. Os atrelados ao IGP-M terão
regras próprias de conversão para
evitar um rendimento despropor-
cional á inflação dos primeiros
dois meses do real, que deverá ser
muito baixa.
CREDIÁRIO:
o comércio está fa-
zendo financiámen-
tos em URV, mas
os juros do crediá-
rio ainda estão muito altos, entre
4% e 7% ao mês. Tanto agora
quanto depois que o real estiver
circulando, é preciso cuidado: não
existe mais a corrosão do valor da
prestação pela inflação.
CARTÃO DE
CRÉDITO: as
administradoras de
cartões estão traba-
lhando em URV.
Quem puder antecipar o pagamento
da fatura, faz bom negócio porque
o rendimento do fundão fica abaixo
da variação da URV. O consumi-
dor deve exigir que o preço à vista
seja o mesmo do cartão em URV.

***»oow> ¦:¦¦> *•?'-¦ ¦

Inflação de abril medida
pelo IGP cai para 42,4%

do

O índice Geral de Preços
(IGP) de abril, medido pela Fun-
dação Getúlio Vargas, foi de
42,46%, menos 2,3 pontos per-
centuais em relação ao mês ante-
rior. A queda foi puxada pelo ín-
dice de Preços por Atacado (IPA),
que, com peso de 60% no cálculo,
recuou 3,5 pontos percentuais an-
te março. Nor varejo, os preços
medidos pelo índice de Preços ao
Consumidor (IPC), com peso de
30% no IGP-DI, cresceram 2,1
pontos percentuais.

No atacado, quem mais aju-
dou na queda do índice foram os
produtos agrícolas, que caíram de
48,9% para 36,9%. No varejo,
quem mais pressionou a alta fo-
ram os grupos despesas diversas

(54,2%), educação, leitura e re-
creação (47,7%) e saúde e cuida-
dos pessoais (46,4%).

Mesmo com a menor influên-
cia no IGP-DI — peso de 10% —,
o índice Nacional da Construção
Civil (INCC) ajudou na redução
com menos 10,1 pontos percen-
tuais sobre o mês passado. O
IGP-DI acumulado do ano che-
gou a 317,77% e, nos últimos 12
meses, a 4.296,70%.

Recorde — Já o índice do
Custo de Vida (ICV), calculado
pelo Departamento Intersindical
de Estudos Sócio-Econômicos
(Dieese), na cidade de São Paulo,
subiu até 48,26%o em abril. Técni-
cos do Dieese dizem que é a maior
variação de preços desde a edição

do Plano Collor, em março.jde
1990. A elevação foi registrada
para as famílias com rendimentos
entre um e 30 salários mínimos-—
3,76% superior ao índice apurado
em março. Para quem ganha entre
um e cinco salários, o aumento foi
de 48,29% (3,31 pontos acima do
verificado no mès passado), e paf
ra as famílias com renda entre um
e três mínimos a variação ficou
em 48,17% ( + 3,4%).

Pesquisa da Federação do Ço-
mércio do Estado de São Paülò ;

(FCESP) mostrou que as remar-
cações do comércio, entre os dias
2 e 6 de maio, foram inferiores à
variação semanal da URV.
A taxa semanal do índice de Pre-
ços no Varejo caiu quase 1%.

gasaiaq^is^fere^ga^^
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CIRCUITO INTEGRADO
STELA LAGHTERMACHER

Ampliando fronteiras
AMicrobase 

Sistemas de Informação está vivendo sua épo-
ca de ouro. Depois de ter vencido uma concorrência para

a venda de 1.200 cópias de seu programa de rede/multiusuário
para o Exército norte-americano, no início do ano passado, a
empresa continuou recebendo novos pedidos. A última enco-
menda é de, nada menos, que 800 sistemas para rede, o que
eleva a base instalada na Microbase nos Estados Unidos para
4.200 unidades, das quais 3.500 já estão rodando nos equipa-
mentos do Exército.

Mas as novidades não param por aí. O diretor comercial da
Microbase, Octaviano Galvão, fará um anúncio no próximo
dia 19 que promete surpreender o mercado. Trata-se do acordo
de parceria tecnológica com a SCO — Santa Cruz Operation,
uma das grandes companhias de software do mercado america-
no. Pelo acordo, as duas empresas passarão a ter atuação
conjunta não só no Brasil mas em nível internacional. A
Microbase está, inclusive, abrindo um escritório na Carolina do
Norte, próximo do centro administrativo do Exército america-
no. No mercado interno a Microbase também tem motivos
para comemorar. Foi fechado com o Bradesco um contrato
para a entrega de 900 servidores modelo VirtuOS, que será
utilizado na automação de 400 agências.

I Pirataria
Na maior apreensão de có-

j pias ilegais de software já reali-
; zada no país, a Justiça de Jun-
; diaí (SP) recolheu na última
: terça-feira 170 cópias piratas de
I programas na CBC Indústrias
: Pesadas S/A, uma subsidiária da'¦ Mitsubishi Heavy Industries. As
I cópias encontradas são de soft-
1 ware das empresas Autodesk,
I Lotus e Microsoft e vão servir de
| base para uma ação de indeniza-
i ção movida pelos fornecedores
; dos programas. A ação realizada
j na CBC faz parte da campanha
I da Abes (Associação Brasileira
| das Empresas de Software) e da

BSA (Business Software Alliance)
de combate à pirataria no Brasil.
De acordo com o_advogado das—
três emmpresas prejudicadas, a
CBC poderá ser obrigada a pagar
até duas mil vezes o valor de cada
cópias pirateada.

Pirataria 1
d Estudo realizado pela direto-
['ria da Tropcom. empresa que
atua na área de placas e integra-

I ção de micros, mostra que vem
caindo a vantagem dos contra-
bandistas. Segundo o diretor da
empresa, Paulo Miguel Fernan-
des, o maior peso no preço total
de um micro é o do kit de placa
composto pela unidade central de
processamento e controladores de
periféricos e de disco. Este kit
representa 19,9% do preço total
do equipamento, que no caso de
um 386 com 40 MHz é de cerca

i de USS 1.190. A diferença entre o
kit contrabandeado e o adquirido
legalmente é de apenas 10%, o
que tem levado o consumidor a
preferir o segundo.

Loja gigante
Está sendo inaugurada hoje

em São Paulo a mais nova loja
, da RPS Hipermercado de In-
; formática. A nova loja ocupa
'o maior espaço comercial da
¦ Rua Augusta, onde até 1990
funcionava um magazine da
rede DillarcTs. Neste espaço de
8.500 m2 serão vendidos cerca
de seis mil itens, a maioria
produtos de informática que
vão desde placas e acessórios
até estações multimidia com-
pletas.

Pomo da discórdia
A Novell, líder mundial do

mercado de software para redes,
acaba de divulgar em todos os
países onde atua que a partir de
agora é a única empresa autoriza-
da a manter em seu sistema ope-
racional o compactador de dados
Stacker. Este produto, que como
diz o nome compacta os dados
armazenados otimizando o espa-
ço dos discos, foi alvo de processo
recente movido pela Stac Electro-
nics, que o desenvolveu, contra a
Microsoft, que estaria utilizando
o compactador em seu sistema
operacional sem autorização ou
pagamento de royalties. O Stac-
Icer vem embutido no sistema
operacional Novell DOS 7.

Compaq faturando
A Compaq Computer, uma

das líderes mundiais no setor de
microinformática, registrou no
primeiro trimestre deste ano um
faturamento recorde de USS 2,3
bilhões, que representa um cresci-
mento de 41% sobre os USS 1.6
bilhão do mesmo periodo do ano
passado. O lucro líquido também
foi recorde, tendo atingido USS
213 milhões, o que repesenta um
aumento de 108% sobre os três
primeiros meses de 1993. Os ga-
nhos por ação registraram au-
mento de 94%, tendo passado de
USS 1,23 para USS 2,39.

Nascimento
multimídia

O Hospital paulista Santa
Joana está inovando na maneira
de comunicar o nascimento dos
bebês naquela maternidade.
Com técnicas de computação
gráfica e multimídia, o monitor
de vídeo da lanchonete anuncia
através do desenho de um bebê
sustentado por bolas de gás que
acaba de chegar mais um neném.
Em seguida aparece na tela uma
ficha com dados do recém-nasci-
do, e numa janela no canto do
vídeo a imagem do bebê ao vivo
para deleite dos pais, parentes e
amigos, tudo isso regado a um
fundo musical composto espe-
cialmente para a ocasião. Trata-
se exatamente da síntese da mui-
timídia, a reunião de texto, da-
dos, imagem e som.

MICROS

A Microsoft está lançando no
país um novo título multimídia.
Trata-se do Schubert: The Trout
Quíniel, com uma das principais
obras do compositor vienense.
Disponível em CD-ROM, custa
USS 79,95.

A Five Star Computers, no Bra-
sil desde 1991, quando começou
produzindo monitores, acaba de
inaugurar uma fábrica de computa-

dores em São Paulo. A produção
inicial será de 800 peças por mês.
¦ Foram inaugurados no final de
abril dois laboratórios de informa-
tica na Universidade Gama Filho.
Montados em conjunto com a
IBM, os laboratórios serão utiliza-
dos por alunos e professores do
colégio Piedade, que funciona no
campus da universidade.

INFORMÁTICA

COMPAQ E NA COMPUTERWARE.
Notebook 486 de 25 ou 33 MHz. HO de 84 até 250 Mb RAM de 4 a 12

Mb. Software* pré-instalados. Display VGA.
monocromático ou colorido
O menor preço do mercado. Entrega imediata.
Entregamos para todo o Brasil. Garantia
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IBM aposta na tecnologia Power PC
¦ Executivo da empresa prevê que a família de chips dominará mercado em 10 anos
STELA LACHTERMACHER

SÃO PAULO — "No final da
década, teremos uma ou duas ar-
quiteturas dominando o mercado
de informática. Outras, menores,
estarão apenas correndo em para-
leio." Quem afirma é o vice-presi-
dente da Divisão Risc/6000 da
IBM, Phil Hester, responsável pe-
Io desenvolvimento da tecnologia
Power PC, que esteve no Brasil na
última semana para participar de
seminário promovido pela empre-
sa. A nova família de chips Power
PC veio para brigar de frente com
os microprocessadores da Intel,
que dominam o mercado, com um
parque instalado de 125 milhões
num total de 150 milhões de com-
putadores em todo o mundo, se-
gundo dados do Dataquest do fi-
nal do ano passado. Esses proces-
sadores sempre foram utilizados,
inclusive, nas máquinas da pró-
pria IBM.

Para o desenvolvimento do Po-
wer PC, foi formado um con-
sórcio com as empresas IBM, Ap-
pie e Motorola. Questionado so-
bre quais deveriam ser as duas
arquiteturas dominantes no final
da década, Hester afirmou que
uma com certeza seria o Power
PC. Segundo Phil Hester, o chip
604, que foi anunciado na semana
passada como o mais potente in-
tegrante da familia Power PC,
com desempenho 50% superior
ao modelo 601, tem o mesmo po-
der de processamento que o P-6,
da Intel, sucessor do Pentium.

Liderança — "Temos a van-
tagem de estarmos de nove a 12
meses na frente, já que o P-6 ain-
da não foi lançado, enquanto o
604 já está disponível", diz Hes-
ter. Ele acredita que deverá haver
uma resposta da Intel sob a forma
de preços mais baixos e maior
agressividade no desenvolvimento
de produtos. E afirma que vence-
rá quem oferecer maiores vanta-
gens.

Na outra ponta, a Intel mostra

que os investimentos vêm quintu-
plicando a cada novo processador
desenvolvido. Segundo o gerente
de tecnologia, José Carlos Yaz-
bek, eles passaram de USS 200
milhões, no caso do 386, para
USS 5 bilhões no Pentium. "Esses
investimentos são voltados tanto
para compatibilidade entre toda a
família de microprocessadores da
Intel quanto para os ganhos de
performance."

Sobre os comentários de Hes-
ter, o gerente da Intel do Brasil
lembra que existem hoje cerca de
50 mil opções de programas para
os processadores Intel, e que as
máquinas com o Power PC só
ficam aptas a rodar esses software
pelo processo de emulação, que
faz com que a máquina "pareça"
ter um chip da Intel.

"Este processo faz com que a
performance destes equipamentos
caia, o que os obriga a lançarem
processadores mais potentes ain-
da." Segundo Yazbek, o P-6 che-
ga ao mercado no próximo ano
com capacidade para processar de
250 a 300 milhões de instruções
por segundo, enquanto o modelo
mais potente do Pentium roda 166
milhões de instruções por segun-
do.

Na avaliação de Phil Hester,
da IBM, a tendência no final dos
anos 90 é que todos os fabricantes
migrem para a tecnologia Risc
(Reduced Instruction Set Compu-
ter), com máquinas com set de
instrução reduzido e que agre-
guem outras funções, como o re-
conhecimento de voz e recursos
de multimídia, entre outros.

Competição — Sobre a
competição entre essas máquinas
e os micros da linha Macintosh,
da Apple, que saíram na frente ria
utilização do Power PC, Hester
disse que os micros Macintosh e
os PCs da IBM sempre competi-
ram, e vão continuar competindo,"agora com a mesma tecnologia
de processador".

"DesenvoIvímento

^ dE SÍSTEMA Sob
\ Medida Para
a sia Empresa"

- Cursos de DOS,
Windows, editores
de terto p/Window
Planilhas eletrônicas,
Corel Draw, Auto Cad,
Access e Outros.
Turmas reduildas, um'
micro por aluno, apostila
e certificado

• mouoçlo s_ n xauiut Pacotaot introdução
i Informática, DOSe WINDOWS por apenas 90 URVs

ÜÉ*
Ligue 533-2865
COMPUTAÇÃO GRAFICA

Cursos 100% práticos
WINDOWS 3.1 - CORELDRAW 4.0
PAGEMAKER 5.0 - 3D STUDIO 2.0

AUTOCAD R-12 (básico e avançado)

Computadores 486 Coloridos

Treinamento especial p/empresas
SERVIÇOS CAD E EDITORAÇÃO

Plotagem, desenhos em CAD
Scaneamento Projetos gráficos

folheto, anúncios, slides para
apresentações etc.

Autodesck Authorized Dealermmmmm
R. Barata Ribeiro, 370 - 3° piso

Tels: 236-2788/235-4486/237-6220

VETiDÀvA

386DX40
4 Mogas, Drfve Ep-
son, HO 170, Mont-
ior SVGA. Color
cíPlaca Trident, Qa-
binete MinhTorre,
Teclado c/101, Mou-
so o Estabilizador
Eletrônico (INTEL).
US$ 1.34»,
C/Impostos

33
4 MP-Ftam, 2 Drlves
(alta densidade Ep-
son), HO 170, Moni-
tor SVQA Color
cIPIaca Trident c/1
Mb. Qab. Mlnl-Tor-
re. Teclado oilOI,
Mouse e Estabiliza-
dor Eletrônico.
USS 1.649,

[ Varidata flVaridata
TeU (011) Jf 5-9444
Fexi (011) MLOMI

Rua da Passagem, 142 • Botafogo - Rio „ Janeiro
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2553IiiM
ALUGUEL
Computadores
386.486
Impressoras

INFORMÁTICA

220-9042/240-6851/240-6584

^TX^INFORMÁTICA
( Cursos para jovens e adultos:

Introauçao/MS-DOS
Windows
Word for Windows '• 

Excel
Turmas Especiais p/ Empresas

Rua Visconde de Pirajá, 550/1005
IPANEMA Z 294-8658

X> DE TONER1 tf
ECONOMIA NA

SUA IMPRESSORA
Ao recondicionar o cartucho de sua
Impressora a laser ou jato de tinta
com a tecnologia Multltoner, vòcè
garante a qualidade de Impressão
sem causar danos ao equipamento.
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MULTII ÕNÊft
RJ: (021) 262-5695 SP: (011)256-7937

DF: (061) 347-6272
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SparcStdtiõn Voyager é o destaque da nova linha e pesa apenas 6 kg

Sun lança cinco modelos
estações de trabalho

externo é de USS 3.995. Na familia
SparcStation 20 o usuário tem op-
ção de modelos com um processa-
dor ou vários multiprocessadores.
O processador básico dessa linha ò
o SupèrSparc com velocidade de 60
MHz e as máquina dispõem de tec-
nicas de computação gráfica. Se-
gundo a Sun. a nova família apre-
senta relação preço/desempenho
até 75% superior à SparStation 10.
Os modelos custam de USS 12 mil a
USS 16 mil nos EUA.

Além das estações, a Sun apre-
sentou também no\os servidores
Unix de médio porte. São eles o
SparcServer 5 c o SparcServer 20. O
primeiro, numa configuração com
32 Mbytes de RAM e um Gigabyte
de disco custa USS 8.995, enquanto
o modelo 20, com a mesma confi-
guração e mais um disco CD ROM,
custa USS 12.995.

SÃO PAULO — A Sun apresen-
tou na semana passada suas novas
estações de trabalho. O destaque
entre os cinco modelos fica por
conta da SparcStation Voyager,
que ocupa 35% do espaço das de-
mais estações fabricadas pela em-
presa. A nova máquina pesa apenas
6 kg, o que a torna uma estação de
trabalho móvel.

Com 16 Mbytes de memória
RAM e 340 de capacidade de arma-
zenamentò em disco, a Voyager é
vendida nos Estados Unidos por
USS 9 mil. Seu preço no Brasil não
está determinado mas deverá ficar
praticamente 90% mais alto.

O segundo modelo da nova li-
nha é o SparcStation 5. Tem me-
mória principal de 256 Mbytes e
externamente chega a até 40 Gi-
gabytes de armazenamento. A má-
quina pode rodar programas multi-
mídia e seu preço no mercado

REDES LOCAIS
Solução Completa para o seu problema de CONECTIVIDADE
Microcomputadores , Placas _^—-—j^,— Projeto, Cabeamento, Suporte
AÍ^fhSL.^Í,!;Ill »»?!?«_ I ¦2Hü_ I Treinamento .Desenvolvimento.As melhores marcas e garantia ^^^¦»*»-»»«i-»^

NOVELLccrtlfledsco
O Melhor

Perfil

Unix
Xenix

ITCP/IP
OPEN SYSTEMS SOFTWARE IPX

TÉCNICO
e o Melhor I Novell

POCrr*/^ ¦ Authofi_ed
K_YU I "eseller

Authorized Reseller (5) R. Sebasttâode Lacerda^
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I Revendedor Autorizado
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Processador 486 SLC/33
4 Mbytes RAM
Tela VGA Mono
Drive 3 1/2 (externo)
Disco Rígido 80 ou 120 Mb (removível)
Track Bali embutido
DOSAA/INDOWS - Maleta
Fax/Modem PCMCIAII (opcional)
Apenas 1,75 Kgwmnmmm
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CURi OS INAUGURAIS

INTROC
MICRO ir
DOS •
Prof «tor Mo ix
WINÒOWS
Proftiior EduarQ

içAO A
IFORMATICA

'to Vasquez

Tem Moralll

INSCRIÇÕES ABERTAS
Xavier da Silveira, 58 ¦ Tel. 5218242
COPACABANA - TARDE E NOITE
PREÇOS PROMOCIONAIS

CADERNO

IDÉIAS
Nem pense duas vezes. Leia.
Todos os sábados, no seu JB.
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/ Processador 486 SX/25 MHz ¦
/ Upgrade para 486 DX/33, 486 DX2/50 e DX2/66 § I
/4 Mb de RAM § I
/ Controladora de vídeo padrão VESA Local Bus on-board s |
/ Disco Flexível de 3 1/2M (1.44 Mb) « |
/ MS-DOS, MS-Windows e Mouse .s-tfPrf^aV. "
/ Gabinete sem parafusos: Torre ou Mesa ^s^^^^^V^-l|lM| |
/ Teclado ABNT em Português BÊrW&fíví&Sàr |

i PRONTA-ENTREGA Despachamos para todo o país.
- REVENDEDOR AUTORIZADO
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ENTREVISTA/JEFFREY SACHS

Otimismo com o real
¦ Economista americano diz que Brasil está a caminho de controlar inflação
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CLAUDIA DE SOUZA
O econo-

mista Jeffrey |
Sachs diz |
que. com o |
real, o Brasil f
está a cami-
nho de controlar a inflação e,
ao contrário da Rússia, terá
poucos problemas para voltar a
crescer, já que realizou um ra-
zoável ajuste fiscal nos últimos
dez anos."Agora só falta um
pouco de realismo."

Sachs, que é professor de
Comércio Internacional da
Universidade de Harvard, foi
consultor dos governos da Po-
lônia, da Rússia e, nos últimos
meses, da Estônia — que vol-
tou a crescer depois de estabili-
zar sua economia com uma no-
va moeda.

Ele é conhecido por sua re-
ceita de choque para conter a
inflação e por defender a sus-
pensão do pagamento da dívi-
da externa quando um país está
em dificuldades, como foi o ca-
so do México no início dos
anos 80, de Israel cm 1985 c da
Polônia cm 1990.

Ao contrário do ministro
da Fazenda Rubens Ricupero,
autor de artigos sobre a espe-
cificidade dos países gigantes,
Sachs acha que países como o
Brasil não precisam de uma
receita especial para controlar
a inflação.

A seguir, a entrevista que
ele concedeu ao JORNAL DO
BRASIL ontem, no intervalo
de um seminário promovido
pelo Instituto Femand Brau-
dei. em São Paulo.

O governo brasileiro acaba de
anunciar a data para a vigência da
nova moeda, o real. Qual sua ava-
liação sobre o plano de estabiliza-
ção da equipe econômica?

As linhas gerais do programa,
de contenção fiscal combinada
com uma nova moeda, sào inteli-
gentes e fazem muito sentido. Ele
tem potencial para dar certo, se
todos os passos forem tomados
de maneira sólida. Nada está ga-
rantido, mas me parece que ele
aponta na direção certa.

O Brasil estará elegendo em
breve um novo presidente e os três
principais partidos — PT, PSDB e
PMDB — têm receitas diferentes
para a economia. Entre fortalecer
o papel do Estado, estabilizar a
economia nos moldes do consenso
de Washington, ou tentar promo-
ver o desenvolvimento fortalecendo
com investimentos estatais o mer-
cado interno, qual caminho esco-
lheria?

A prioridade número um é
controlar a inflação, antes de pro-
mover o crescimento. As pessoas
incorrem num erro ao acreditar
que é o Estado que determina se a
recessão existirá ou nào. O cami-
nho para o crescimento, no longo
prazo, depende de o Brasil con ti-
nuar a ter um papel importante
na economia interna-
cional. O país já de-
monstrou sua vasta
capacidade tecnológi-
ca e habilidade de ex-
portar para os merca-
dos mundiais. Esta é a
estratégia para crês-
cer: o Brasil se tornar
um exportador impor-
tante de produtos ma-
nufaturados, dadas as
circunstâncias favorá-

"O Estado
brasileiro
deve se

voltar para
a educação e

para a
saúde"

veis com a finalização da Rodada
Uruguai do Gatt, e a perspectiva
para a América Latina de inte-
grar-se com o Continente

A situação de juros mais altos
nos Estados Unidos não poderá
afetar de modo negativo a econo-
mia brasileira?

Ê uma circunstância apenas e
nada grave. No longo prazo e em
termos mais amplos, a economia
americana está crescendo e per-
manece aberta.-Mesmo na Euro-
pa a retomada está a caminho.
Sào sinais de que uma estratégia
voltada para fora é prudente ago-
ra e deverá ser no futuro a mais
eficaz.

Além de controlar a inflação e
promover uma estratégia de aber-
tura e integração com a economia
mundial, que outras providências
devem ser tomadas?

É preciso redirecionar os re-
cursos escassos do Estado. Em
vez de subsidiar indústrias e man-
ter a propriedade de empresas in-
dustriais, o Estado brasileiro deve
se voltar para a educação e a
saúde. Este país sofrerá terrível-
mente se o seu sistema educado-
nal nào melhorar, porque os re-
sultados obtidos no Leste da Ásia
estão superando os do Brasil e o
país está perdendo terreno para

outros competidores.
Nas minhas visitas

sucessivas ao Brasil, es-
tou cada vez mais con-
vencido de que en-
quanto o governo
brasileiro ficar se preo-
cupando com a Petro-
brás e for incapaz de
assumir suas tarefas co-
tidianas ele continuará
desperdiçando tremen-
damente seus recursos.
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Se você usai* software pirata,
vai acabar digitando aqui»

A gíria criminal chama de mão-leve quem rouba silen-
ciosamente. O mão-leve da informática é o pirata de
software. Pela legislação de propriedade intelectual,
a duplicação não autorizada de software constitui crime
federal. A Lei n5 7.646/87 prevê, para os violadores dos
direitos do autor, pena de 6 meses a 2 anos de detenção.
E indenização que pode chegar ao valor de 2.000 cópias.
Antes de se tornar um mão-leve, não esqueça que a barra
pode pesar. Os piratas sempre acabam digitando na almo-
fada de tinta de uma delegacia.

PIRATARIAN
É CRIME.
DISQUE TUEPIRATA: 0800-11-00-39
(LIGAÇÃO GRATUITA)
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Empresas se preparam para
conviver com a estabilidade

SÃO PAULO— Definida a data
da entrada oficial em vigor do
real, as empresas começam a se
preparar para uma nova realida-
de: a de adaptar-se à convivência
com custos estáveis. Isso significa
esquecer a prática de ganhos no
mercado financeiro e operar com
cálculos justos de custos e preços.

É por isso que os supermerca-
dos, por exemplo, estão querendo
comprar da indústria com preços
à vista em URVs convertidas pela
média, para que não haja gordu-
ras no momento em que a nova
moeda entrar em vigor.

Com a atual prática de investir
no mercado financeiro para poder
pagar suas encomendas a prazo,
os varejistas embutem esse custo
no preço final ao consumidor. Já
com a moeda estável, isso não
será possível, como lembra Ornar
Assai", da rede de supermercados
Central.

Remarcação — Para o
grande público, a face visivel des-
sa situação será a presença menos

constante das maquininhas de re-
marcar preços nos corredores dos
supermercados. Atrás do balcão,
porém, as mudanças serão maio-
res e profundas no próprio orga-
nograma das empresas."Atualmente, 15% do pessoal
das fábricas estão trabalhando em
função da inflação. Com uma
moeda estável, será possível con-
centrar esforços mais nas análises
dos custos e menos na negociação
do preço", avalia o presidente da
Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automotores
(Anfavea) e diretor da Mercedes-
Benz. Luiz Adelar Scheuer.

Carros — O setor automobi-
lístico é um dos extremos da si-
tuaçào, já que as montadoras ne-
gpciarn com uma variedade muito
grande de fornecedores e, portan-
to, trabalham com grande nume-
ro de preços dos itens que com-
pram.

Mas mesmo as empresas que já
enxugaram os quadros e estão
operando dentro de bons limites
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ntes era a Cibernética,
depois veio a Informática.

oje, a última palavra em
computação é QUALITAT'.

U$l,850
NOTEIIOOK

4H6 SX ¦2it
4 MB KAM

H0 210MH
VGA MONO

U$970
386 DX AO

•4 Mil HAM
1 DRIVE

I-ID 1 27 MU
VGA MONO

COMPUTADORES
Tocío'. com SVGA SyncMaster 3,

Mini.torro I .D 127 MB. RAM 4 MB,
2 Drivos, Vidoa 1 MU, Toclado S Moino

16 milhou'- tlff curo_
OPCIONAIS: Piadas L.xul Bus

GRÁTIS: Jogo de Capas

_"..j DX 40
.HÍÓDLC40...
486 DX 33
4B6 DX2 66

Você ainaü

1,290
1,350
1.6-10
1.U/U

ilá m> VÉSA LOCAL BUÍV
•Nós já oslarnos no PCI! Imdrmo-sõ.

MULTIMÍDIA
SOUND BLASTfR 16 190
SOUNOBKllig 6 ASP 270
5QUND ELASrER 5CS1-2 ASP 295
KITDISCOVERYCD 16 620
KIT EDUTAIMMENT CD 16...... 690
OMNI CD-ROM 300r.B/Sa 320MS 310

Telefones (021):
2323848/2322560/232 3157

DÓLAR COMERCIAI,
IMPOSTO NAO INCLUÍDO

GARANTIA REAL DE 1 ANO!

de qualidade terão que adotar no-
vos procedimentos. O diretor de
Assuntos Institucionais da Dow
Química, Eduardo Muzzi, acredi-
ta que mesmo sem um índice de
correção monetária será necessá-
rio acompanhar o resíduo infla-
cionário.

"O que vai acontecer é que as
negociações serão menos rápidas,
como na passagem de um Fórmu-
lá I para um carro de passeio. As
empresas vão poder fazer proje-
ções a médio e longo prazos, rees-
tudar seu fluxo de caixa e atuali-
zar procedimentos de
planejamento na área financeira",
afirmou Muzzi.

O consultor Antoninho Mar-
mo Trevisan confirma que nas
empresas o espaço que a inflação
toma nos setores de controladoria
chega a 20% do pessoal. "A gran-
de vantagem da operação sem in-
fiação é que a contabilidade passa
a ser utilizada como critério de
gestão", ressaltou.

Opep reduz óleo
Os integrantes da Organização

dos Países Exportadores de Petró-
leo (Opep) reduziram a produção
de óleo em 350 mil barris diários
no mês passado, segundo cálculos
da revista especializada Middle
East Economia Survey, embora os
preços não tenham aumentado. A
estratégia da Opep — que tem
uma produção de 24,64 milhões
de barris/dia — é tentar elevar as
cotações internacionais, bastante
deprimidas nos últimos meses, de-
vido aos grandes estoques dos
países consumidores e a maior
produção dos poços do Mar do
Norte, na Europa. A maior causa
da queda dos preços, no entanto,
é a insistência de alguns países —
como Iraque, Irã, Nigéria e Vene-
zuela — de não respeitar a redu-
ção das cotas determinada até o
final do ano pela Opep.
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Divórcio de casais
famosos: até que os egos
os separem. (Pág. 8)

Uma mostra para
lembrar os 30 anos do
The Who. (Pág. 8)
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Pérolas do cinema na televisão
Investimento em clássicos apura programação das emissoras e aponta para disputa por telespectador sofisticado

OJOÃO 

DOMENECH ONETO

s clássicos do cinema estão
invadindo as telas da TV
brasileira. Ao eleger este

modelo de filme, porém, as emis-
soras revelam nem tanto amor à
arte, mas sim a estratégia de servir
a um segmento limitado, formado
por espectadores de gosto apura-
do que não pensam duas vezes ao
trocar Chuck Norris por Jean Ga-
bin. „"É flagrante o aumento da
oferta de clássicos em todas as
emissoras", atesta Paulo Perdi-
gão, programador da TV Globo."Há vinte anos mantemos uma
média alta de filmes do gênero na
programação e agora as concor-
rentes também resolveram invés-
tir neste segmento", alfineta. Bas-
ta uma rápida conferida na
programação da própria Globo
para perceber sinais do fenômeno:
A mulher faz o homem, de Frank
Capra, foi exibido ontem, e Mo-
gambo (1954), de John Ford, pas-
sa amanhã (veja programação
abaixo).

A Bandeirantes já comprou
um pacote de 35 filmes, na maio-
ria europeus, para a sessão Cine
Lumière. No lote estão clássicos
como O terceiro homem (The third
man, 1949, de Carol Reed, com
Orson Welles) e Therèse Raquin,
J953, de Mareei Carne. Luciano
Ramos, diretor de programação
da TV Bandeirantes, explica co-
mo a mudança vem ocorrendo:"Aqui, a exibição de clássicos é
uma novidade. Através da sessão
Cine Lumière, com filmes legen-
dados, estamos em busca de um
segmento específico da audiência,
um público mais culto". O Cine
Lumière começou no último do-
mingo exibindo A besta humana
(La bete Immaine), de Jean Re-
noir.

Na Manchete, a decisão de in-
cluir clássicos na programação-também foi uma decisão pensada,
visando a conquista do mesmo
público, como explica o progra-
mador Eduardo Miranda: "Nos-
so alvo é um espectador seleto,
que aprecia o cinema como arte".
A clareza da opção resolveu um
segundo problema: como todas as
televisões são obrigadas por lei a
exibir um filme por semana com
legendas, atendendo ao público
com deficiência auditiva, a emis-
sora decidiu partir para a qualida-
de, escalando clássicos legenda-
dos. No próximo domingo, a
Manchete exibe, em versão origi-
nal, Quando fala o coração (Spell-
bowid, 1945), de Hitchcock.

A Record, que faz a programa-
ção da TV Rio, também comprou
recentemente um pacote de clássi-
cos que inclui La vieprivée (1962),
de Louis Malle, e The Comediam
(1968), com Richard Burton e Eli-
zabeth Taylor. Segundo José Oc-
tacílio Pereira, diretor de progra-
mação da emissora, "houve um
cuidado em buscar obras dos
bons tempos da Metro, por exem-
pio, com grandes elencos". Os fil-
mes na TV Rio serão apresenta-
dos na sua maioria dublados, mas
haverá alguns legendados durante
a madrugada.

Na TVE, depois de um festival
de filmes do russo Sergei Eisens-
tein, a próxima atração será um
festival de curtas de Chaplin, sem-
pre no horário de sábado à noite.
Mauro Garcia, diretor de progra-
mação da emissora, garante que
há pelo menos 16 clássicos inédi-
tos a serem exibidos. Melhor que
isso, só assistindo ao canal TNT,
da TVA (por assinatura), que
transmite clássicos do cinema 24
horas por dia.

.¦CLÁSSICOS NA TV
? Ar-. Mogambo, de John Ford. Globo,
Oli.
D 61 Desirée, um amor de Napoleão, de
Henry Koster. TV Rio, 13h05. Tormenta
sob os mares, de Samuel Fuller. Globo,
3h50.
D Sáb.:A rainha imortal, de Paul Czin-
ner. TV Rio, 2h30.
D Donw Entre amigas , de Claude Cha-
brol. Bandeirantes, 23h15. Quando tala o
coração , de Alfred Hitchcock. Manchete,
1h3f)!
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Quando fala o coração, de Hitchcock, com Ingríd Berman e Gregovy Peck, que a Manchete exibe domingo: filmes de classe tomam lugar dos enlatados

Onda chega
às locadoras
Âs 

locadoras de vídeo, verda-
deiras cinematecas contem-
porâneas, também aderiram

à febre dos clássicos. Outrora es-
palhado pelas prateleitas de gene-
ros atuais, os filmes clássicos ga-
nharam nas principais locadoras
setores especiais, que a cada mês
aumentam mais o seu espaço. Há

até uma locadora, a Polytheama,
em Copacabana, especializada
apenas em clássicos do cinema.
Ela tem em seu acervo cerca de 3
mil filmes, dos quais pelo menos
250 são jóias raras incontestáveis
entre filmes expressionistas ale-
mães e a obra completa King Vi-
dor e Von Stroheim.

Em contrapartida à crescente
procura por títulos antigos nas
locadoras, o volume de lançamen-
tos deste gênero também tem in-
crementado. Recentemente, a
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Onde
começa o
inferno e

Moby
Dick,

lançados
em vídeo

pela
Warner

Abril Vídeo, por exemplo, pôs no
mercado clássicos de diferentes
matizes, como Davi e Betsabá, de
Henri King. Mas a campeã do
genêro é a Warner Vídeo, que em
seu selo Çlássics-já lançou 43 títu-
los que incluem Moby Dick, de
John Huston, o westérh Onde co-
meça o inferno, de Howard
Havvks, com John Wayne, e até
comédias como Quanto mais
quente melhor, de Billy Wilder,
além da obra-prima Rastros de
ódio, de John Ford.

Arquivo
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Berlim, sinfonia de uma cidade: anos 20 foram decisivos

Mostra reúne
os precursores
/\ uando se fala em clássicos
I I pensa-se logo nos produtos
\J da chamada época de ouro de

*¦ Hollywood. Mas o período
que fundou as características da
linguagem que depois seriam ab-
sorvidas pelo cinema comercial
está na década de 20. Hoje, na
Casa França-Brasil, tem início a
Mostra Cinema Anos 20, uma
ampla exibição de filmes raros do
período, todos do acervo da Poly-
theama Vídeo, a mais completa
locadora de filmes clássicos da ei-
dade. Segundo o organizador da
mostra, Júlio César de Miranda,
dono da Polytheama, o que se
pretende é fazer um amplo apa-
nhado da produção cinematográ-
fica na década de 20. "Este 

perío-
do foi um dos mais criativos da
história do cinema. Agora com o
vídeo, nós podemos reuni-lo e a-
nalisá-lo melhor", diz.

As sessões, sempre às 18h30 e
com entrada franca, ocuparão a
sala de video do centro cultural
até o dia 27, quando o crítico José

Carlos Avellar coordenará um de-
bate justamente sobre o período
mais fecundo de invenções cine-
matográficas.

A mostra, exclusiva de filmes
silenciosos, abre hoje com o an-
tropológico Nanook, o esquimó,
de Robert Flaherty e prossegue
exibindo desde pérolas escondidas
do surrealismo francês, como A
sorridente Madame Beudet, de
Germaine Dulac e a avant-garde
de René Clair (Entreàto e Um
chapéu de palita da Itália) até o
expressionismo alemão de Fritz
Lang (Siegfried) e Friedrich Mur-
nau (A última gargalhada). O pú-
blico poderá ver também um raro
Sergei Eisenstein iniciante (O ve-
lho e o novo), além de outros so-
viéticos fundamentais como Ter-
ra, de Alexander Dovjenko e o
clássico do cinema-verdade O ho-
mem com a câmera, de Dziga Ver-
tov. A mostra contará também
com clássicos mais reprisados
mas, nem por isso menos interes-
santes, como Berlim, sinfonia de
uma metrópole ou o surrealismo
de Luis Bunel em parceria com
Salvador Dali, Um cão andaluz e
A idade do ouro.

Revestimentos
da

Afizon by Acab.
Exclusivos

e aconchegantes
como o colinho

da sua mãe.
Os revestimentos para

chão e paredes da Afizon by
Acab são os mais indicados
para quem quer casa linda,
prática, sofisticada e
aconchegante.

A Afizon by Acab tem pa-
drões exclusivos, belíssimos.
Marcas "top" nos Estados
Unidos e Europa.
Tudo do maior bom

gosto 
e qualidade,

om gosto até no
fato de você B Y

poder pagar em 3 vezes.
E a nossa equipe é"expert" em atender você

com atenção e colocar com
perfeição os nossos produ-
tos. Não é à toa que a
Afizon tem 20 anos de casa.

Por isso, dá até para dizer:
não existe nada mais mara-

vilhoso do que o coli-
nho da sua mãe. Mas
que a Afizon by Acab

acab chega bem perto,
chega.

ffZl
A CASA DO REVESTIMENTO

Rio Dcsign Center - Av. Ataulfo de Paiva, 270 - _" andar. Loja 301 B/C. Tel.: 259-1144
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EXPOSIÇÕES
LIVR0-0BJET0

0 RIO DE JANEIRO NAS CÉDULAS
BRASIL ATRAVÉS DA MOEDA

F0RUM BRASILEIRO
DE FOTOGRAFIAS

LlESSÜiCclUOS | Disque (021) 589-9922 JB
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MÚSICA
CICLO HAENDEL

Terças - Feiras • 12:30 e 18:30h.

CICLO CHOPIN
Arnaldo Cohen - Dias 14 e 15 Mai

T E A T . 0;
PENTESILEIAS ||rç

De Oaniela Thomas
Direção: Bete Coelho

0 REFORMADOR DO MUNDO-Até 13 Mai
Direção: Luís de Lima

Teatro em Dia - 12:30h

PALESTRA
A UNIVERSIDADE VAI À SOCIEDADE:

QUE HISTÓRIA É ESSA?
Quartas-Feiras - 18:30h

FÓRUM CIDADANIA E LOUCURA
Debates - Videos - Até 24 Mai

RODAS DE LEITURA
Terças-Feiras -16:00 e 18:30h

CINE II A
GIULIETTA E FEDERICO

Vídeo 11 à 15 Mai

CENTRO CULTURAL
BANCO DO BRASIL
RUA 1! DE MARÇO, 66
RIO DE JANEIRO
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O desenho em evidência
Exposições na EAV
reforçam valorização
do traço no circuito

______

desenho volta a ocupar as
galerias e os museus do país.
Depois do Salão Nacional

ter premiado Mônica Sartori, do
desenho mordernista ter levado mi-
lhares de pessoas ao MAM e da
grande badalâcão em torno da
mostra de Mira Schendel, em São
Paulo, chegou a vez de a Escola de
Artes Visuais (EAV) do Parque La-
ge se alinhar com a tendência. A
EAV inaugura hoje duas exposi-
ções de desenhos. A primeira é uma
individual da artista Maria do Car-
mo Secco e a outra, uma coletiva de

» consagrados nomes das artes brasi-
leiras: Franz Weissmann, Mira
Schendel, Anna Maria Maiolino,
Manoel Fernandes, Amador Perez,

I Raul Mourão e a mesma Maria do
I Carmo Secco, que também fez a
• curadoria das exposições.

Seguindo seu instinto, Maria do
í Carmo desenhou uma exposição
! que ressalta a importância do traço
f como obra, através de seis traba-
í lhos de cada artista, revelando um
[ curioso perfil do desenho. Há obras

!dos 

anos 60, feitas por Weissmann
e Mira Schendel; dos anos 70, por
Anna Maria Maiolino e a própria

| Maria do Carmo. Manoel Fernan-
S des e Amador Perez comparecem
| com produções dos anos 80. Sólitá-

rio na sua tarefa de artista dos anos
I 90 está Raul Mourão. "Esta mostra
| tem um caráter didático e histórico.

Divulgação
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Desenho de Amador Perez que faz parte da coletiva da EA V

observa a euVem desde Weissmann até os nos-
sos dias com os trabalhos do Mou-
rão. Através destas três décadas, a
gente pode ver como o desenho tem

uma força inerente"
radora.

Participando da coletiva e inau-
gurando uma individual sua, Maria

do Carmo, para muitos, agiu
com nepotismo. Ela desmen-
te, revelando que sua exposi-
ção "já estava marcada, ante-
riomente, para uma outra
galeria". Mas como profunda
conhecedora da história do
desenho, a artista quis trazer,

|U para o ambiente do Parque
Lage, outros trabalhos além
dos seus. "É da maior impor-
tância que a Escola de Artes
Visuais visse essas obras. Por

li isso ampliei minha exposição
e montei essa outra para
complementar. A mostra é
basicamente preta e branca,
mas revela que o desenho po-
de ter tanta força quanto uma
pintura", constata.

Conhecido como primei
ro pensamento plástico do

I homem (desde as impressões
na caverna de Lascoux), o
desenho sempre ocupou
pouco espaço nas artes, sen-
do mais usado como esboço
para uma obra final — seja
na pintura, na escultura e,
atualmente, na instalação.
Contudo, alguns desenhistas
sempre tentam subverter es-

| sa ordem. Maria do Carmo
está entre eles. "O desenho
sempre ocupou espaço no-
bre para mim. Trabalhei a
minha vida toda como dese-
nhista, procurando inserir
no mercado o conceito da
sua beleza. Trabalho desde

o fim dos anos 60 com desenho e
percebi que ele é o meu primeiro
pensamento no ato de criar", ex-
plica a desenhista.

George Peppard (& 1928 f 1994)

Galã romântico em
cenas de muita ação
Ator de 'Bonequinha
de luxo' larga cigarro
mas não vence câncer

EOS ANGELES — O ator
norte-americano George Pep-
pard, mundialmente famoso por
seus papéis românticos em fil-
mes como Bonequinha de luxo,
no qual contraceu com Audrey
Hepburn, faleceu ontem à noite
de insuficiência respiratória.
Fumante compulsivo, em 1992 o
ator foi operado de um câncer
no pulmão e parou de fumar.
Dias atrás, o astro da série The
A-Team foi internado com pro-
blemas respiratórios no Centro
Médico da Uni versidade da Ca-
lifórnia. Peppard tinha 65 anos.

Nascido na cidade Detroit,
Michigan, Geor-
ge Peppard era fi-
lho de um enge-
nheiro e uma
cantora de ópera.
Ainda muito jo-
vem, freqüentou
as aulas de arte
dramática de Lee
Strassberg, dire-
tor do Actor's
Studio, em Nova
Iorque — pagava
os estudos de in-
terpretação trabalhando como
motorista de táxi.

A estréia no cinema aconte-
ceu ao lado de Ben Gazarra, no

filme O rancoroso, de Jack Gar-
fein. Logo em seguida apareceu
em Os bravos morrem de pé
(1958), de Lewis Milestone. Mas
foi com Herança da carne
(1960), de Vicente Minelli, que
Peppard deslanchou a carreira
de galã romântico, que atingiria
o auge com o já citado Bonéqúl-
nha de luxo (1961), de Blake Ed-
wards, bem-sucedida adaptação
de um romance de Truman Ca-
pote.

A partir de 1964, com o filme
Os insaciáveis, de Edward
Dmytryk, a carreira de George
Peppard volta-se para os filmes
de ação. A partir daí vieram os
não menos agitados Operação
Crossbow (1965), de Crepúsculo
das águias (1966), de John Guil-
lermin, com Ursula Andressi,
Não importa que morram (1969),
do mesmo Guillermin, com Or-

son Welles, e He-
rança nuclear
(1977), de Jack
Smight, com Do-
minique Sanda.
O ator fez umíi
única incursão na
direção, com o
filme Natal em
família (1978).

Peppard se ca-
sou cinco vezes.
Duas delas com a
atriz Elizabeth
Ashley, que co-

nheceu no sei de Os insaciáveis].
Deixa viúva, Laura, e três fi,-
lhos, Julie (34 anos), Brad (29) e
Christian (26) e três netos.

AFP
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Carolyn é
atração no
Municipal
Â 

americana Carolyn Carl-
son, um dos maiores nomes
da dança moderna mundial,

chegou ontem pela manhã ao
Rio, onde fará três apresenta-
ções. Não é a primeira vez que a
artista vem ao país. Em 1987, ela
dançou para paulistas e mineiros
na primeira edição do Carlton
Dance. "Nunca na minha vida
¦vi uma reação do público como
gm São Paulo. Tinha gente até
jo teto e a platéia gritava", re-
corda satisfeita.

Carolyn vai dançar a peça
Blue lady, coreografada por ela,
também apresentada aqui em
1987, e ontem mesmo foi conhe-

Adriana Lorete
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Carolyn no Rio: solos ficam mais bonitos no Municipal

cer o palco do Municipal."Meus solos ficam mais bonitos
num teatro de concertos, pois
foram criados em Veneza para
um palco desse tipo", explica.

Blue lady é um espetáculo de
70 minutos, dividido em cinco
quadros. Carolyn, que vive na
França, criou a coreografia so-
bre música de René Aubry, com
quem também colaborou na me-
lodia. "Sempre conversamos an-
tes sobre os conceitos. Faço
questão de manter uma relação
de troca com as pessoas que tra-
balham comigo", garante.

Carolyn Carlson se apresenta
no Teatro Municipal de quinta a
sábado, às 21h. Os preços são
CRS 40 mil (platéia e balcão
nobre), CRS 240 mil (frisa ou
camarote de seis lugares), CRS
25 mil (balcão simples), CRS 12
mil (galeria) e CRS 10 mil (gale-
ria lateral).

v. CW^I

I
SOS.
DO

TÊNIS
Chegou a solução

para o seu tênis velho!
Tecnologia em recuperação de
tônis nacionais e importados.

Venha nos visitar!
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BREVE EM PETRÔPOLIS
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HOTEL FAZENDA

Engonholro paiioi-RJ
HL*«a»

A MELHOR DISTÂNCIA ENTRE RIO E SÃO PAULO

Diária Completa. _> (0243) 52-1219 é SP 67-7836 » RJ 325-0551

Caderno

Seu Bolso
DOMINGO no seu JB

REALIZANDO UM V-E0CLIP
PRonsaoNAL c/ Trama yamhsaki

Inscrição nas áreas do: Diroção. Continuidade.
Produção. Fotografia. Cenografia. Figurino o Edi-
çào. Vagas limitadas. Inscrições: 9.10 e 11 de
Maio (De 14 às 20 horas), Tel. 246-6217

•^Consertamc

MICROONDAS
j^''Consertamos

com garantia
_****" "¦ ' I*-n

SEDEL Tels.: 541-7344
541-5544

20 anos de tradição e qualidade
em assistência técnica

GOURMET
NOflfiKK

A partir de hoje, no jantar
do Clube Gourmet, você
poderá saborear iguarias
chinesas, vietnamitas,
japonesas e tailandesas.
Não perca esta tempo-
rada de comida oriental.

w^lkte
gourmet

SUA MÃE MERECE IM PACOTE...
No mês das mães, a Saison criou pacotes promocionais de Ç 

? . y^^m
estadia que são um verdadeiro presente: /CnA>fy(sTl

Informações e Reservas:
295-3494 e 295-1097

PERÍODO :

5 dias
7 dias

10 dias
12 dias
15 dias

DESCONTOS
PROMOCIONAIS:

 4%
 6 %
 8%
 IO %
 12 %

Itaipava-RJ

mm IIICll2>«Kft*
Para período de 15 dias
ganhe uma diária;
Trazendo uma pessoa,
mais 5% de desconto
para cada;

Classificados

JB
Disque

(021) 589-9922

A Saison é assim... Quase 20 anos de experiência no trata-
mento da obesidade e do stress, onde a reeducação alimentar,
os exercícios e o clima de montanha são a base para uma for-
ma física saudável, sem sofrimento ou remédios.

Ligue agora mesmo e marque uma visita.

FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO
Largo da Estação, 40

CEP: 25740-000 - Itaipava
Petrópolis - RJ

Tel.: (0242) 22-2380Itaipava-RJ
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O ator em 'A noite dos pistoleiros': outra fase na carreira rr*;

ESPORÃO DE CALCANHAR
• PROBLEMAS DE COLUNA, JOELHO, TENDINITES • ALÍVIO IMEDIATO

«PRODUTOS ESPECIAIS IMPORTADOS•
«TEMOS MEIAS DE VARIZES AMERICANAS FINAS

(021) 236-4580 - RJ
/Mgi^yaM1 . - ¦„-¦
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ASStSTÊNCtA TÉCNtCA ESPECIALIZADA PARA A
MANUTENÇÃO DAS MAIS CONCEITUADAS MARCAS SUÍÇAS-^¦íú- -,; vn GARANTIA DE 1 ANO„mmmimtigÊm

mJSS/^&ibrèloiiWg-Eó. Av. Centrai'(Acç$$óp/escâdasrolantes).»

MARQUE 0 SEU GOL NESTA COPA.
I VÁ AOS ESTADOS UNIDOS FALANDO INGLÊS.
INTENSIVÃO

Çi jjSetMedtre ^jvN^^^W|B J^_Stó>
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INGLÊS
FRANCÊS • ALEMÃO

ITALIANO • ESPANHOL
PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS

ASSISTA A UMA AULA GRÁTIS
CENTRO: 262-5316 ILHA: 393-6270 I MÈIER. 592-1523
FLAMENGO. 225-1676 IPANEMA: 247-1480 TIJUCA: 228-2681
GÁVEA 274-8922 NITERÓI: 719-4675 | PIRATININGA: 709-2156

«WIZARD
M A

_

Centro de Referência
Especializado para Tratamento de

Patologias da Coluna Vertebral
Agora no Rio, um Centro de Tratamento da Coluna

que funciona diariamente das 8 às 19:00 h.

Direção:
Dr. Deusdeth G. do Nascimento

CRM 52.197.6-8

R. FONTE DA SAUDADE, 87 - LAGOA - RJ
TELS.: (021) 537-1523 - 266-2148
2860381-FAX: (021) 266-0841 CENTRO DA COLUNA VERTEBRAL"

Gasa da GfeiRa porcelana § cloisonnk t moveis «hapo»!^^*^^^
v
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Todas as fichas
Ao anunciar ontem a en-

trada em vigor do real em Io
de julho, Itamar Franco pro-
tagonizou um ato rigorosa-'
mente político.

Segundo a opinião de um
tucano, este é "o derradeiro
esforço da Presidência da Re-
pública para a decolagem da
candidatura de FHC".

Aula
Num recente casamento, o

governador Luiz Antônio
Fleury e o provável cândida-
to ao governo do Estado do
Rio pelo PMDB, Hélio Sabo-
ya, não se largaram.

Perguntado sobre o que
tanto conversavam, Saboya
contou:

— Fleury estava me cnsi-
nando como vencer urna elei-
ção quando a campanha co-
meça com 3% de intenção de
votos.

A convenção do PMDB
do Rio será dia 29, e Moreira
Franco ainda não decidiu
quem vai apoiar.

Parabéns
O primeiro-ministro de

Portugal, Cavaco e Silva, vai
estar trabalhando com o pre-
sidente Itamar dia 27 de ju-
nho, quando nosso presiden-
te completará 64 anos.

Em conversa com o sena-
dor Jarbas Passarinho, disse
Cavaco e Silva:
— Vou-lhe oferecer um bolo.

Torcida
Foi uma farra a tribuna de

honra do Maracanã no Fia-
Flu deste domingo.

Na linha família estavam:
Lilibeth Monteiro de Carva-
lho c Gilberto Gil, com Fio-
ra. todos com seus filhos.

Na linha out: Gabriel, o
Pensador e Maria Luíza
•Mendonça.

Estafante
Fernando Henrique chega

em Juazeiro do Norte na
3a-feira, para inaugurar uma
obra de saneamento do go-
verno Ciro Gomes e tomar a
benção de Padim Ciço.

A agenda: encontro com o
povo, descanso no hotel; ou-
tro encontro com o povo,
mais descanso no hotel. Mais
tarde, novo encontro com o
povo e... descanso no hotel,
claro.

Em tempo: FHC fica ape-
nas um dia na cidade.

Negociando
Todos os títulos da dívida

pública estão sendo protela-
dos para um mês após a pos-
se do novo presidente.

Isso significa um enorme
poder de pressão dos bancos
sobre o próximo presidente
da República, seja ele quem
for.

Animadinho
Brizola ligou ontem cedo

para o deputado Vivaldo
Barbosa para comentar o que
.Lula disse nos Estados Uni-
dos sobre a abertura da eco-
nomia para o capital estran-
geiro:

— Viste só que visão de
colonizado? — disparou Bri-
zola.

Também não poupou o vi-
ce de Lula, José Paulo Bisol
(PSB-RS), que agora defende
uma ampla revisão constitu-
ciõrial.

Jeitinho
Henrique Hargreaves pas-

sou a semana passada cor-
rendo todas as cercas da bati-
cada ruralista do Congresso.

De pasto em pasto, o mi-
nistro tentou negociar a
aprovação da medida provi-
sória da URV.

Em troca, pometeu dar
um jeito na dívida de USS
490 milhões, cm impostos e
financiamentos, que o setor
rural deve ao governo.

DANUZA Escrituras
Confirmado: a convenção

do PDT vai ser nos dias 27 e
28 de maio, no Anhembi de
São Paulo.

Será a última de todos os
partidos; Brizola acredita na
Bíblia, onde está escrito que
os últimos serão os primei-
ros.

Paulo Jabur

Esta coluna adora beijo. Ê de
beijo, ninguém entende mais
do que Daniel Filho. Giulia

Gam amou

¦££ CALCADAO
A pianista Luli

Oswald toca dias
13 e 15 na Cidade
do México com a
Orquestra Sinfôni-
ca do México, sob
regência do mães-
tro Henrique Bátiz.
D O restaurante
Bistrô. em Búzios,
oferecerá de 20 a 22
de maio o II Curso
de Culinária com o
clief Laurenl Sau-
deau.

Salim Zeitune
mostra a sua Arte

sem suporte ate o
dia 28 na Vídeo
Etc. & Tal. Sào ca-
dei ras, mesas, reló-
gios e cabideiros
que surpreendem
ria forma e tornam-
se obras de arte.
? Cristina Alniei-
da recebeu amigos
e convidados on-
tem, na Livraria
Malasartes, para o
lançamento de seus
livros Fer ii (in d o
Frederico e Gosto
genial.
D O Espaço Cultu-

ral do Tribunal de
Justiça inaugura
dia 20 a exposição
de pintura e escul-
tura de Ariete,
Sheila A t a i d e e
Dirson Salgado.

' D A mensalidade
da Universidade
Estácio de Sá do
mês de março foi
CRS 224.600: de
abril. CRS 312.190:
de maio. CRS
480.000. É isso
mesmo, ministro
Ricupero?

Odisséia
O senador pelo Amapá

JR Sarney joga pesado pa-
rá ganhar o apoio de Re-
quião já na prévia do dia
15.

O ex-governador do
Paraná, no entanto, cònti-
nua amarrado ao mastro
do navio, resistindo à se-
duçào do canto da sereia
bigoduda;
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Quem diria
Greta Garbo, quem diria,

pode acabar na Academia
Brasileira de Letras.

Depois de ver João Ubal-
do e Antônio Callado pron-
tos para vestir o fardão da
ABL, Rubem Fonseca, o
inexpugnável, sonha com o
dia de tomar chá com os
guardiões da língua pátria.

Dureza
A exposição retrospectiva

de Hélio Oiticica já percorreu
Paris, Roterdã, Amsterdã,
Barcelona e Lisboa; agora se
encontra em Minneapolis,
encaixotada no depósito do
Walker Art Center desde que
saiu de cartaz, no dia 20 de
fevereiro.

A mostra iria para o Gug-
genheim Museum, no Soho,
mas a Fundação, de onde
Hélio Oiticica foi aluno-bol-
sista no período em que mo-
rou em Nova Iorque, alega
falta de verba para montar a
exposição.

Constrangimento
Foi uma saia justa quando

Orestes Quércia. rodeado de
políticos do seu partido, em-
barcava de volta de Fortaleza
no sábado.

Abordado por dois ofi-
ciais de Justiça que lhe entre-
garam um mandado de cita-
ção do juiz Paulo Camelo
Timbó. da 8a Vara Criminal,
Quércia tem o prazo de 5 dias
para apresentar sua defesa da
queixa-crime movida por Eu-
clides Ferreira Gomes (pai de
Ciro), como incurso nos arti-
gos 21 e 22 da Lei de Impren-
sa.

Sem luta
Declaração do presidente

Nelson Mandela. cuja luta
pela revolução lhe custou 27
anos dé cadeia, ao presidente
Mario Soares:

— A verdadeira revolução
acontece no Brasil, com a
candidatura de Lula.

Danuza Leão
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Há exatamente

40 anos, em 10 de
maio de 1954, foi
plantada uma se-
mente.

A semente de
um país moderno,
competente, pro-
duüvo. A semente
de um Brasil me-
lhor.

Há exatamente
40 anos, nascia a
Petrobrás.
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/4 v/da e a oòra de
Oduvaldo Vianna Filho
(acima) estão na exposição
que o BNDES abre hoje,
com fotos de sua trajetória
política e de montagens
como a de Rasga coração

Homenagem a Vianinha
Exposição marca os
20 anos da morte do
dramaturgo paulista

0 

teatro como um manifesto
contra a alienação e a passivi-
dade. Esse grito, lançado do

palco pelo ator, dramaturgo, ro-
teirista e militante político Odu-
valdo Vianna Filho, volta a ser
lembrado a partir de hoje, no Rio,
20- anos após sua morte, com a
abertura da exposição Vianinha
20 anos. Com 120 fotografias, vi-
deos, panfletos e material jorna-
listico da época em que o home-
uageádq batalhava pelo teatro
popular ou pela melhoria da tele-
visão brasileira, a exposição mar-
ca o início de um ciclo sobre Via-
ninha organizado pela Limiar
Produções e pela Casa da Gávea e
bancado pelo BNDES.

Nas fotos e textos expostos é
contada, passo a passo, a trajeto-
ria do artista e intelectual que ou-
sou enfrentar — com suas idéias,
seus textos teatrais e sua militân-
cia — os governos militares, o que
o tornou uma das maiores vítimas
da censura no país. A infância, a
adolescência e o trabalho ao lado
do pai, o comediógrafo Oduvaldo
Vianna, abrem a mostra, que re-
gistra em seguida sua atuação
pessoal, iniciada no Teatro Pau-
lista de Estudantes e no Teatro de
Arena, junto com Gianfrancesco
Guarnieri, sua militância no Cen-
tro Popular de Cultura, da União
Nacional dos Estudantes, e seu
engajamento no Grupo Opinião e
rio Teatro de Autor Brasileiro,
movimentos que ajudou a criar e
dos quais foi um grande incenti-
vador. Também é lembrada a sua
passagem pela televisão, nos Pro-

jetos especiais (que levaram a mi-
lhões adaptações de clássicos tea-
trais) e em A grande família.
Finalmente, estão expostas fotos e
reportagens sobre as montagens
de suas peças — Papa Highirle
(que ficou censurada 11 anos),
Rasga coração, A longa noite de
cristal, Mão na luva e outras. A
exposição permanece aberta no
saguão do BNDES, no Centro, de
hoje ao dia 10 de junho.

No dia 26, às 19h, no auditório
do BNDES, será realizada a leitu-
ra da peça Os Azeredos mais os
Benevides. que Vianinha estrearia
no Teatro da UNE, incendiado na
véspera, e até hoje só montado
por grupos amadores. A leitura
terá direção de José Wilker e um
elenco formado por Antônio

. Grassi, Cristina Pereira. Bia Ge-
mal, Ricardo Blat e outros.
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CINEMA"I 
ESTRÉIA

• • ••
GILBERT GRAPE - APRENDIZ DE SONHA-
DOR (Wliafs eáting Gilbert Grupo), de Lasse
Haljsirom. Com Johnny Deep, Leonardo Di Ca-
prio e Juliette Lewis. fíoxy-3 (Av Copacabana,
048 — 236 6245): 16h. 17h10, 1 9h20. 21 ti30.
Via Piiiquc 1 (Av. Ayrton Senna, 3.000 — 385-
0261), Tljuca-1 (Rua Conde de Bonlim. 422 —
264-5246): 16M40. 18h50, 21 h. Sáb. o dom., a
partir du 14h30. (Livre).

Gilbert Grape é um jovem que tem que superar
muitas dificuldades com sua família: sua mão pesa
250 quilos e está há sete unos sem sair de casa;
seu irmão é autista e suas irmãs Aniy que procisa
de um marido e Ellen que precisa de um pai.
EUA/1993.

• •*
TERRA DAS SOMBRAS (Shadowlands). de Ri-

chard Attonborough. Com Anthony Hopkins. De-
bra Winger e Josepf Mazzello. floxy-2 (Av. Co-

pacabana. 945 — 236-6245), Rio Sul-4 (Rua
Lauro Muller, 116/Lj. 401 — 542-1098). Leblon-
2 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048):
14h30. 16h50, 19h10, 21h30. Via Parque 6 (Av.
Ayrton Senna, 3.000 — 385-0261), Tijucti-2

(Rua Conde de Bonlim, 422 — 264-5246):
16h20. 18h40, 21 h. Sáb. e dom., a partir de 14h.
(12 anos).

Solteirão, Jack lova uma vida de clausura, quando
conhece Joy. Até que um dia ela quebra a perna e
diagnostica-se um câncer adiantado. Esta oxpe-
riência ensinará a ele uma lição sobre o sentido e
a força do verdadeiro amor. Baseado em latos
roais. EUA/1993.

LAMARCA (Brasileiro), de Sérgio Rezende. Com
Paulo Betti, Carla Camurati. José de Abreu, Elizer
de Almeida e Deborah Evelyn. Cine Gávea (Rua
Marquês de São Vicente, 52 — 274-4532):

JB Apresenta: Qi m|UJ81ÍC4Vm!E|R IjC-A-líVjJÇ* RIO
JAZZ
CLUB
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[Tambor

interpretam Joplin e Nazareth
hoje às 22:30h

Reservas 8 541- 9046 TURISMO
¦ 533- 0915

14h30.17h, 19h30, 22h. Palácio-2 (Rua do Pas-
seio, 40 — 240-6541): 14h. 16h20. 18h40. 21 ll.
Sáb. o dom., a partir do 16h20. Largo do Macha-
do 1 (Largo do Machado, 29 — 205-6842):
14h30, 16h50, 19h10, 21h30. Bruni-Tijuca (Rua
Conde de Bonlim, 370 — 254-8975): 14h.
16h20,18h40, 21 h. Conter (Rua Coronel Moreira
César. 265 — 711-6909): 16h20. 18h40. 21 h.
Sáb. e dom., a partir de 14h. (14 anos).

O filme acompanha os dois últimos anos da vida
do capitão Lamarca. Desde o momento em que.
casado com Marina, decide fazer a opção pela
revolução, enviando a família para Cuba e deser-
tando do Exército até sua morte em setembro de
1971. Produção de 1993.

• •
MALÍCIA (Malicc), de Harold Becker. Com Alec
Baldwin, Nicole Kidman. Bill Pullman o Anne
Bancrolt. Star-lpanema (Rua Visconde de Pirajá,
371 — 521 -4690). Star-Copacabana (Rua Barata

• Ribeiro, 502/C — 256-4588): 14h. 16h. 18h.
20h, 22h. Pathú (Praça Floriano, 45 — 220-
3135): 13h. 15h, 17h, 19h, 21h. Sáb. o dom., a
partir do 15h. Paratodos (Rua Arquias Cordeiro,
350 — 281-3628): 15h, 17h, 19h. 21 h. Campo

Grande (Rua Campo Grande, 880 — 394-4452),
Windsor (Rua Coronel Moreira César, 26 — 717-
6289), Star São Gonçalo (Rua Dr. Nilo Peçanha,
56/70 — 713-4048): 15h, 17h, 19h, 21 h. Art-
Fashion Mall 2 (Estrada da Gávea, 899 — 322-
1258): 16h10, 18M0. 20h10, 22h10. Art-Casas-
hopping 2 (Av. Ayrton Senna, Via 11, 2.150 —
325-0746): 16h40, 18h50, 21 h. Art-Madureira I
(Shopping Center de Madureira — 390-1827):
15h, 17h, 19h, 21 h. Art-Plaza 2 (Rua XV do
Novembro. 8 — 718-6769): 14h40, 16h50,19h,
21 h10.(14 anos).

O psicólogo Andy vive tranqüilamente com sua
esposa até que uma série de crimes começam a
acontecer e elo é transformado num dos princi-
pois suspeitos. EUA/1993.

WITTGENSTEIN (Wittgenstein), de Derek Jar-
man. Com Karl Johnson, Michael Gough, Tilda
Swinton e John Quentin. Estação Botalogo/Sa-
la-; (Rua Voluntários da Pátria, 88 — 537-1112):
19h. (14 anos).

Cinebiografia do filósofo vienense Ludwig Witt-
genstein, autor do Tractatus Logico-Philosophi-
eus. O filme refaz sua trajetória. Urso de Prata no
Festival de Berlim/1993. Inglaterra/1992.

O VIAJANTE (Voyager). de Volker Schloendorff.
Com Sam Shepard, Julie Delpy e Barbara Suko-
wa. Estação Cinema-1 (Av. Prado Júnior, 281 —
541 -2189): 14h40.17h. 19h20, 21 h40. Art-Fas-
hion Mall 4 (Estrada da Gávea, 899 — 322-
1258): 15h40, 17h50. 20h, 22h10. Art-Casas-
hopping 3 (Av. Ayrton Senna, Via 11, 2.150 -—
325-0746): 16h35. 18h50, 21h05. Art-Plaza 1
(Rua XV de Novembro, 8 — 718-6769): 16h30.
18h45, 21 h. (14 anos).

Homem atormentado por uma paixão do passado
sacrifica suas emoções, em função da profissão.
Mas uma série de coincidências transforman sua
vida em uma aventura de instintos que levam a
uma trágica conclusão. EUA/1993.

EMANUELLE 7 (Emanuelle 7 — Digital paradi-
se), de Francis Leroi. Com Sylvia Kristel, Caroline
Lawrenco e Laura Dean. Odeon (Praça Mahatma
Gandhi, 2 — 220-3835): 14h, 15h40. 17h20,
19h, 20h40. Sáb. e dom., a partir de 15h40.
Madureira 3 (Rua João Vicente, 15 — 369-
7732), Niterói (Rua Visconde do Rio Branco, 375
-719-9322): 15h30,17h10,18h50, 20h30. (18
anos).

Sophie viveu várias experiências ruins e por isso
perdeu a alegria de viver. Agora Emanuelle deve
tentar trazer sua amiga para o lado agradável e
prazeiroso da vida. EUA/França/1993.

ENCAIXOTANDO HELENA (Boxing Helena).
de Jennifer Lynch. Com Julian Sands. Sherilyn
Fenn, Kurtwood Smith e Bill Paxton. Copacabana
(Av. Copacabana, 801 — 255-0953). São Luiz 1
(Rua do Catete, 307 — 285-2296), América (Rua
Conde de Bonlim, 334 — 264-4246): 15h30,
17h30, 19h30, 21h30. Barra-2 (Av. das Améri-
cas. 4.666 — 325-6487): 15h40. 17h40, 19h40.
21 h40. Norte Shopping 2 (Av. Suburbana, 5.474
— 592-9430): 15h, 17h, 19h, 21 h. Sáb. e dom., a
partir de 19h. Madureira-2 (Rua Dagmar da Fon-
seca, 54 — 450-1338), Central (Rua Visconde do
Rio Branco. 455 - 717-0367): 15h. 17h, 19h,
21 h. (14 anos).

O amor e a poesia podem fazer viver na mente de
um homem apaixonado o sonho e uma realidade
tão fortes que serão capazes de confudir o real
comoirroal. EUA/1993.

I CONTINUAÇÃO
• • •

INFELIZMENTE PARA MIM (He/as pour moi).
de Jean-Luc Godord. Com Gerord Depardieu,
Laurenco Masliah o Bernard Verley. Belas-Artos
Calote (Rua do Catete. 228 — 205-7194):
15h35,17h10,18h45, 20h20. (14 anos).

O filme descreve o lento e difícil trajeto da humani-
dade: onde começa o amor, onde ele acontece e,
finalmente, como se manifesta a criação. França/
1993.

ALMA CORSÁRIA (Brasileiro), do Carlos Roi-
chenbach. Com Bertrand Duarte, Jandir Ferrari,
Andréa Richa e Mariann de Moraes. Estação Bo-
tafogo,'Sala-2 (Rua Voluntários da Pátria, 88 —
537-1112): 17h40, 21 h20. (16 anos).

Rivaldo e Teodoro lançam um livro e convidam
pessoas estranhas, incluindo um suicida em po-
tencial. salvo por Torres no Viaduto do Chá. En-
quanto a festa avança, o filme recua flagrando a
gênese da amizade dos dois protagonistas. Pro-
dução 1993.

UMA BREVE HISTÓRIA DO TEMPO (A brief
history oi limo), de Errol Morris. Documentário.
Estação BotatogolSala-3 (Rua Voluntários da
Pátria, 88 — 637-1112): 15h, 16h40, 18h20.
20h. (Livre).

O documentário reconstitui a vida do físico que
tem esclerose múltipla e, apesar de ter sido de-
songanodo pelos médicos, conseguiu sobreviver
e se lançou numa busca desesperada pelo conhe-
cimento. Adaptado do livro do físico Stephen
Howking. EUA/1991.

A LISTA DE SCHINDLER (SchindlerÊs list), do
Steven Spielberg. Com Liam Neeson, Ben Kings-
ley. Ralph Fiennes e Caroline Goodall. Largo do
Machado-2 (Largo do Machado. 29 — 205-
6842): 13h30, 17b. 20h30. Via Parque 4 (Av.
Ayrton Senna, 3.000 — 385-0261): 16h50,
20h10. Sáb. e dom., a partir de 13h30. Olaria
(Rua Uranos, 1.474 — 230-2666): 16h30,
19h50. (12 anos).

Oscar Schindler, um industrial filiado ao partido
nazista, tinha motivos paro manter-se à parte dos
sofrimentos dos judeus, mas algo despertou seu
lado humano, fazendo-o salvar mais de mil judeus

dos sofrimentos dos campos de concentração.
Baseado no livro de Thomas Keneally. EUA/
1993.

EM NOME DO PAI (In tho name oi the fatlwr),
de Jim Sheridan. Com Daniel Day-Lewis. Emma
Thompson, Peter Portlethwaite e John Lynch.
Cine Arte-UFF (Rua Miguel de Frias, 9 — 717-
8080): 16h20,18h40, 21 h. (12 anos).

Pai e filho ficam durante 15 anos prisioneiros
numa mesma cela, acusados de um atentado a
bomba cometido na realidade pelo IRA — o Exér-
cito Republicano Irlandês. Eles tornam-se com-
panheiros numa batalha que significava não só a
liberdade, mas também uma verdade que o gover-
no britânico insistia em esconder. Baseado no
romance autobiográfico Proved Innocent, de
GerryConlon. EUA/1993.

FILADÉLFIA (Philadelphia), de Jonathan Dem-
me. Com Tom Hanks, Antônio Banderas, Denzel
Washington, Jason Robards e Ron Vawter. Cine-
clube Laura Alvim (Av. Vieira Souto, 176 — 267-
1647): 16h, 18h30, 21 h. Art-Fashion Mall 7 (Es-
trada da Gávea, 899 — 322-1258): 15h, 17h20,
19h40, 22h. Ilha Plaza 2 (Av. Maestro Paulo o
Silva, 400/158 — 462-3413): 16h20, 18h40,
21 h. Sáb. e dom., a partir de 14h. Novo Jóia (Av.
Copacabana, 680): 16h40, 19h, 21h20. (12
anos).

O advogado Andrew. no auge de sua carreira,
perde o emprego depois que os primeiros sinto-
mas da AIDS tornam-se evidentes. Decidido a
defender sua dignidade e reputação, ele contrata
como seu advogado Joe Miller que, no decorrer
do processo, acaba tendo que enfrentar seus pró-
prios medos e preconceitos contra a homosse-
xualidade. EUA/1993.

A ÉPOCA DA INOCÊNCIA (The age oi inno-
cence), de Martin Scorsese. Com Daniel Day-Le-
wis, Michelle Pfeiffer e Wynona Ryder. Cândido
Mendes (Rua Joana Angélica, 63 — 267-7295):
14h40, 17h, 19h20, 21h40. Estação Museu da
República (Rua do Catete, 153 — 245-5477):
20h. (Livre).

Newland está noivo de May o pede a ela que
apresse o casamento, até que a chegada de Ellen
muda esta relação. E ele vive o drama de um
homem dividido entre o amor de uma mulher o as
rígidas convenções di aristocrática Nova York de
1870. Baseado no romance de Edith Wharton.
EUA/1993.

O BANQUETE DE CASAMENTO (The wedding
banquete), de Ang Lee. Com Ah-leh Gua, Sihung
Lung, May Chin e Winston Chão. Estação Bota-
fogo/Sala-1 (Rua Voluntários da Pátria, 88 —
537-1112): 15h, 17h. OOanos).

Wai Tung, próspero imigrante, vive um relaciona-
monto homossoxual com Simon. Pará manter as
aparências ele resolve casar-se com a jovem Wei
Wei. Porém, Wei Wei engravida de Wai Tung e o
desenlace da história torna-se surpreendente pata
todos. EUA/1993.

__

O PEQUENO BUDA (Little Budha). Bernardo
Bertolucci. Com Keanu Reeves, Bridget Fonda,
Chris Isaak e Alex Wiesfindanger. fíoxy-7 (Av.
Copacabana, 945 — 236-6245). Rio Sul-2 (Rua
Lauro Muller, 116/Lj. 401 — 542-1098), Leblon-
1 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 - 239-5048): 14h.
16h30. 19h. 211i30. São Luiz 2 (Rua do Catete,
307 — 285-2296): 16h30, 19h, 21h30. Sáb. e
dom., a partir de 14h. Palácio-1 (Rua do Passeio.
40 — 240-6541): 13h30. 161), 18h30, 21 h. Sáb.
e dom., a partir de 16h. Carioca (Rua Conde de
Bonfim. 338 — 228-8178), Barra-3 (Av. das
Américas, 4.666 — 325-6487), Ilha Plaza I (Av.
Maestro Paulo e Silva, 400/158 — 462-3407),
Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 —
450-1338), Icarai (Praia do Icatoi, 161 — 717-
0120), Via ParqueS (Av. Ayrton Senna, 3.000 —
385-0261): 16h, 18h30. 21h. Sáb. e dom., a
partir de 13h30. Norte Shopping I (Av. Suburba-
no, 5.474 — 592-9430): 16h20. 181)40. 21 h,
Sáb. edom., a partir de 14h. (Livre).

O encontro de um típico garoto americano, de 9
anos, com um velho monge budista, que acredita
que o garoto e a reencarnaçâo de um respeitado
Lama do budismo tibetano. EUA/1993.

O ENIGMA DAS CARTAS (House oi cards), de
Michael Lessac, Com Kathleen Turner, Tommy
Lee Jones, Asha Menina e Shilog Strong. Estação
Museu da República (Rua do Catete, 153 —
245-5477): 151). (Livre).

Uma menina se isola do mundo após a morte do
pai achando que ele foi morar na lua. A mãe tema
entrar no mundo particular em que sua filha se
fechou para ajudà-la a reencontrar-se. EUA/
1993.

CAPITALISMO SELVAGEM (Brasileiro), de
André Klotzel. Com Fernanda Torres, José Mayer,
Marisa Orth e Marcelo Tass. Estação Botafogo/
Sala-2 (Rua Voluntários da Pátria, 88 — 537-
1112):16h,19h40.(14anos).

A história da empresa de mineração de Hugo Assis
está sendo escrita por uma repórter, através dela
ele reconhece sua verdadeira origem e surge entre
eles um profundo caso de amor que vai transfor-
ma-lo em outra pessoa. Produção de 1993.

DOIS VELHOS RABUQENTOS (Grumpy old
man), de Donald Petrie. Com Jack Lemmon.
Walter Matthau e Ann Margret. Rio Sul-3 (Rua
Lauro Muller. 116/Lj. 401 — 542-1098): 141)10,
16h, 171)60, 191)40. 21h30. Via Parque 3 (Av.
Ayrton Senna, 3.0O0 — 385-0261): 16h, 17h60.
191)40. 211)30. Sáb. e dom., a partir do 14h10.
(12 anos).

O maior prazer de John e Max consiste em bolar
maneiras de constranger e ridicularizar um ao
outro numa campanha diária do vingança o puni-
ção, até que surge Ariol na rotina dos dois. EUA/
1993.
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ISHOPPINGS
ART-CASASHOPPING 1 (222 lugares) — Mr.
Jones: 16h50,19h, 21 h10. (Livre)

ART-CASASHOPPING 2 (667 lugares) — Mali-
cia: 16h40,18t)50, 21 h. (14 anos).

ART-CASASHOPPING 3 (470 lugares) — O
via/ante: 16h35,18h50. 21 h05. (14 anos).

ART-FASHION MALL 1 (164 lugares) - Fila-
délfia: 15h, 171)20,191)40. 22h. (12 anos).

ART-FASHION MALL 2 (356 lugares) — Mali-
cia: 16h10,181)10. 20h10. 22h10. (14onos).

ART-FASHION MALL 3 (325 lugares) — Mr.
Jones: 15h30,17h40.191)50. 22h. (Livre)

ART-FASHION MALL 4 (192 lugares) — O
viajante: 15h40,171)50, 20h, 22h10. (14 anos).

BARRA-1 (258 lugares) — Uma nova tocaia:
15h30,17h30,191)30, 21 h30. (12 anos).

BARRA-2 (264 lugares) — Encaixotando Helena:
15h40,17h40.19h40, 21 h40. (14 anos).

BARRA-3 (415 lugares) —- O pequeno buda:
16h, 18h30, 21 h. Sáb. e dom., a partir de 13h30.
(Livre).

CINE GÁVEA (450 lugares) — Lamarca: 14h30,
17h. 19h30, 22h. (14 anos).

ILHA PLAZA 1 (255 lugares) — O pequeno buda:
16h. 18h30. 21 h. Sáb. e dom., a partir de 13h30.
(Livre).

ILHA PLAZA 2 (255 lugares) — Filadéltia: 16h20,
18h40, 21 h. Sáb. e dom., a partir de 14h. (12
anos).

NORTE SHOPPING 1 (240 lugares) — O pe-
queno buda: 16h20, 18h40, 21 h. Sáb. o dom., a
partir de 14h. (Livre).

NORTE SHOPPING 2 (240 lugares) — Encaixo-
tando Helena: 15h. 17h, 19h. 21 h. (14 anos).

RIO SUL 4 (160 lugares) — Terra das sombras:
14h30,16h50,19h10, 21 f>30. (12 anos).

RIO SUL 2 (209 lugares) — O pequeno buda:
14h. 16h30.19h, 211)30. (Livre).

RIO SUL 3 (151 lugares) — Dois velhos rabugen-
tos: 14h10, 16h. 17h50. 191)40. 21h30. (12
anos).

RIO SUL 1 (156 lugares) — O dossiê pelicano:
14h, 16h20.18h40, 21 h. (14 anos).

VIA PARQUE 1 (290 lugares) — G/76ert Grape —
Aprendiz de sonhador: 16h40,181)50, 21 h. Sáb. e
dom., a partir de 14h30. (Livre).

VIA PARQUE 2 (340 lugares) — A família busca-
pé: 16h30,18h10,19h50, 211)30. Sáb. e dom., a
partir de 141)50. (Livre).

VIA PARQUE 3 (340 lugares) — Dois velhos
rabugentos: 16h. 17h50. 19h40, 21h30. Sáb. e
dom.,apartirde14h10. (12 anos).

VIA PARQUE 4 (340 lugares) — A lista de
Schindler. 16h50. 20h10. Sáb. e dom., a partir de
13h30. (12 anos).

VIA PARQUE 5 (340 lugares) — O pequeno
buda: 16h. 18h30. 21 h. Sáb e dom., a partir de
13f>30 (Livre)

VIA PARQUE 6 (290 lugares) — Terra das som-
bras: 16h20,181)40, 21 h. Sáb. e dom., a partir de
14h. (12 anos).

I COPACABANA

O DOSSIÊ PELICANO (The pelicon brief), du
Alan J. Pokula. Com Julia Roberts, Denzel Wus-
hington. Som Shepard e John Heard. Ricamar
(Av. Copacabana, 360 — 255-4491): 16b15,
18h30, 20h45. Niterói Shopping 2 (Rua da Con-
ceição, 188/324 — 717-9655): 16h, 18h30, 21 h?
Rio Sul-1 (Rua Lauro Muller, 116/Lj. 401 —
542-1098): 14h. 161)20, 181)40, 211). Sáb. e
dom., a partir do 18h40. (14 anos).

Uma estudante de Direito, Darby Shaw, descobre
quem mandou assassinar dois juizes da Suprema
Corte — pondo em risco, assim, sua vida e a de
todos que o cercam. EUA/1993.

VESTÍGIOS DO DIA (The remains oi the day), de
James Ivory. Com Anthony Hopkins, Emma
Thompson, Christopher Roove e John Haycraft.
Estação Museu da República (Rua do Catete, 153
— 245-5477): 17h30. (12 anos). ,

Durante uma viagem pela Inglaterra, o mordomp
Stovens relembra sou passado. Agora, 20 anos
dopois, ele dá-se conta que sua lealdade custou
um alto preço com relação à sua vida pessoal e
tenta redimir-se de seus erros do oassado. EUA/
1993

MR. JONES (Mr. Jones), de Mike Figgis. Com
Richard Gere, Lona Olin, Anne Bancroft e Tom
Irwin. Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759 -O
235-4895), Art-Fashion Mall 3 (Estrado da Gá-
voa, 899 — 322-1258): 15h30, 17h40, 19h50,
22h. Estação Paissandu (Rua Sonador Vergueiro,
35 — 265-4653): 15h, 17h10, 19h20, 211)30.
Art-Casashopp/ng 1 (Av. Ayrton Senna, Via 11,
2.150 — 325-0746): 16h50. 19h, 21 h10. Art- T?
jucá (Rua Conde de Bonfim, 406 — 254-9578):
16h40, 181)60. 21h. (Livre).

Por amar sou paciente, a Dra Libbie viola a ética
profissional e corre o risco de ver sua carreira
destruída, enquanto Mr. Jones pode perder os-
êxtases de sua sensação de liberdade e a criatívi-
dade que tonto prezo. EUA/1993.

UMA NOVA TOCAIA (Another stakeout). de
John Badhan. Com Richard Dreyfuss, Emilio Es-^
tevez. Rosie 0'Donnoll e Dennis Farina. Barra-'\
(Av. dos Américas. 4.666 — 325-6487): 1 5h3Ò,
171)30,19h30. 21h30. (12 anos).

A tocaia policial ò uma missão das mais difíceis
que requer os melhores homens da lei, porém o
resultado é um caos quando a equipe ó formada"
pelos detetives de Seattle. EUA/1993.

A FAMÍLIA BUSCAPÉ (The Beverly Hi/lbillics),
de Penelope Sheeris. Com Diedrich Bader, Dab)
ney Coleman, Erika Eleniak e Clovis Leachman.
Via Parque 2 (Av. Ayrton Senna, 3.000 — 385-^
0261): 16h30. 18h10. 191)50, 211)30. Sáb. e
dom., a partri de 14h50. (Livro).

A família de Jed Clampett mora nus montanhas cie
Arkansas, mas ao descobrir petróleo em suas ter*
ras tudo so transforma e eles se mudam paru
Beverly Hills. Baseado na série de Tv criada por
Paul Honning. EUA/1993.

EM TERRENO SELVAGEM (On doadly
ground). de Steven Seagal. Com Steven Sengot
Michael Caine e Joan Chen. Niterói Shopping J
(Rua da Conceição, 188/324 — 717-9655):
15h30, 17h20, 19h10, 21 h. Art-Madureira 2
(Shopping Center de Madureira — 390-1827);l-
15h10, 171)10, 19h10, 21h10. Art-Móier (Rua
Silva Rabelo, 20 — 249-4544): 151)30, 171)20,
19h10,21h. (12anos).

Taft, é um funcionário especialista em causar pro^
blemas no companhia de óleo Aegis. Depois de
saber que um dos planos da empresa 6 destruir a
paisagem ele se une a Masu, uma bonita ativista
local que se opõe as pBrfurações feitas na sua
torra. EUA/1993.

¦ REAPRESENTAÇAÕ"
• •

O ÚLTIMO DOS MOICANOS (The last oi the
mohicans), de Michael Mann. Com Daniel Duy-
Lewis e Madeleine Stowe. Cisne-2 (Rua Campo
Grande, 200 — 394-1758): 21 h. (12 anos).

E uma estória de vingança, batalhas, romance e
do choque de culturas que tom como pano de
fundo a época das guerras coloniais na América
do Norte. EUA/1992.

O DEMOLIDOR (Demolition man), de Marco
Bambilla. Com Sylvester Stallone, Wesley Snipes
e Sandra Bullock. Cisne-2 (Rua Campo Grande.
200 — 394-1758): 191). (12anos).

ARISTOGATAS (The aristocats). de Wolfgan-'
greitherman. Desenho animado de Walt Disney.
Novo Jóia (Av. Copacabana, 680): 151)20. (du-
blado). (Livre).

MAQUINA QUASE MORTÍFERA I (National
lampoon's loaded weapon I), de Gene Quintano.
Com Emilio Estevez, Samuel L. Jackson. Whoopi
Goldberg, Bruco Willis e Charlio Sheen. Cisne-1
(Av. Geremário Dantas, 1.207 — 392-2860):
16h, 191)30. (Livre).

A VOLTA DOS MORTOS VIVOS 3 (Relurn oi
the living deaot 3), de Brian Yuzno. Con) Mindy^
Clarke, J. Trevor Edmond, Kent McCord. Cisne- 7
(Av. Geremário Dantas, 1.207 — 392-2860):
17h30. 21 h. (14 anos).

ART-COPACABANA (836 lugares) — Mr. Jo-
rws: 15h30.17h40.19h50, 22h. (Livre).

BELAS-ARTES COPACABANA (210 lugares)
— Ver programação em mostra.

CONDOR COPACABANA (1.043 lugares) —
Ver programação em mostra.

COPACABANA (712 lugares) — Encaixotando
Helena: 15h30,17h30.19h30,21h30. (14anos).

ESTAÇÃO CINEMA-1 (403 lugares) — O via-
jante: 14h40,17h, 19h20, 211)40. (14 anos).

NOVO JÓIA (95 lugares) — Aristogatas: 15h20.
(dublado). (Livre). Filadélfia: 16h40,19h, 211)20.
(12 anos).

RICAMAR (600 lugares) — O dossiê pelicano:
16h15,18h30, 20h45. (14 anos).

ROXY 1 (400 lugares) — O pequeno buda: 14ft.
161)30.191). 21 h30. (Livre).

ROXY 2 (400 lugares) — Terra das sombras:
14h30.16h50.19h10, 21h30. (12 anos).

ROXY 3 (300 lugares) — Gr/oert Grape — Apren-
diz de sonhador. 15h, 171)10, 19h20. 21h30.
(Livre).

STAR-COPACABANA (411 lugares) — Malícia:
14h, 16h. 18h, 20h, 22h. (14 anos).

¦ IPANEMA/LEBLON
CÂNDIDO MENDES (99 lugares) -A época da
inocência: 14h40.17h, 19h20, 21h40. (Livre).

CINECLUBE LAURA ALVIM (77 lugares) —
Filadélfia: 16h, 18h30, 21 h. (12 anos).

LEBLON-1 (714 lugares) — O pequeno buda:
14h. 16h30.19h, 21h30. (Livre).

LEBLON-2 (300 lugares) — Terra das sombras:
14h30.16h50,19h10, 21h30. (12 anos).

STAR-IPANEMA (412 lugares) — Malícia: 14h.
16h, 18h, 201), 22h. (14anos).

I BOTAFOGO
BOTAFOGO (967 lugares) — A casa dos praze-
res anais e Insaciáveis desejos de uma depravada:
14h, 16h25,181)50, 19h65. Sáb. e dom., às 15h,
171)25.19h50. (18 anos).

ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 1 (304 lugares)
O banquete de casamento: 15h, 17h. (10

anos). Wittgenstein: 19h. (Manos).
ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 2 (49 lugares)

Capitalismo selvagem: 16h, 19h40. (14 anos).
Alma corsária: 17h40,21h20. (16anos).

ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 3 (86 lugares)
Uma breve história do tempo: 15h, 16h40.

18h20. 20h. (Livre) Ver também programação
em mostra.

ÚPERA-1 (765 lugares) — Fechado para ohras

¦ CATETE/FLAMENGO
BELAS-ARTES CATETE (180 lugares) — Infe-
lizmeríte para mim: 16h35,17h10.18h45,20h2O.
(14 anos).

ESTAÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA (89 luga-
res) — O enigma das cartas: 15h. (Livre). Vesti-
gios do dia: 171)30. (12 anos). A época da ino-
cència: 20h. (Livie).

ESTAÇÃO PAISSANDU (450 lugares) — Mr.
Jones: 15h, 17h10,19h20,21h30. (Livre).

LARGO DO MACHADO 1 (835 lugares) —

Lamarca: 14h30, 16h50, 19h10, 21h30. (14
anos).

LARGO DO MACHADO 2 (419 lugares) — A
lista de Schindler. 13h30.17h, 20h30. (12 anos).

SAO LUIZ 1 (455 lugares) — Encaixotando Hele-
na: 15h30.171)30,19h30, 21h30. (14 anos).

SAO LUIZ 2 (499 lugares) — O pequeno buda:
16h30.19h. 21 h30. Sáb. e dom., a partir de 14h.

(Livre)

I CENTRO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL

(99 lugares) — Ver programação em extra.

METRO BOAVISTA (952 lugares) — Ver pro-
gramação em mostra.

ODEON (961 lugares) — Emmanuelle 7: 14h,
15h40,17h20.19h, 20h40. Sáb. e dom., a partir
de15h40. (18 anos).

PALACIO-1 (1.001 lugares) — O pequeno buda:
13h30.16h, 18h30, 21 h. Sáb. e dom., a partir de
181). (Livre).

PALACIO-2 (304 lugares) — Lamarca: 14h.
161)20, 18h40. 21 h. Sáb. e dom., a partir de
16h20. (14 anos).

PATHÊ (671 lugares) — Malícia: 13h, 151). 17h.
19h, 21 h. Sáb. e dom., a partir de 15h. (14 anos).

REX (1.098 lugares) — O ringue da disputa anal e
oral e Taras, prazeres e dores pelo sexo anal: 13h.
151)35.181)05.19h35. (18 anos).

¦ tijuca

I EXTRA
• •

A TERCEIRA MARGEM DO RIO (Brasileiro).
de Nelson Pereira dos Santos. Com llyo São
Paulo, Sonjia Saurin, Chico Dias e Maria Ribeiro.
Centro Cultural Banco do Brasil (Rua 1o de Mar-
ço, 66 — 216-0237): 16h30. (Livre).
Um homem abandona a família para viver isolado
em uma canoa, no meio de um rio. Alguns anos
depois seu filho caso e tem uma filha que faz
milagres. Eles vão morar na cidade paro fugir das
ameaças de um bando que surge do rio em uma
noite de temporal. Inspirado em contos de João
Guimarães Rosa. Produção de 1993.

I MOSTRA
RETROSPECTIVA DO CINEMA FRANCÊS -

Dois filmes por dia. As 13h20. 17h40: Tem dias .
de lua cheia, de Claude Lelouch. (12 anos). As
15h30, 191)50: Urga — Uma paixão no fim do ,
mundo, do Nikita Mikhalkov. (12 anos). Hoje. no
Belas-Artes Copacabana. Rua Raul Pompéio, 102
(247-8900).

FESTIVAL DE SUCESSOS — Um por dia. Hoje: ,
Invasão de privacidade (Sliver), de Phillip Noyce.
Com Sharon Stone, William Baldwin, Tom Beren- .
ger. Martin Landau e Polly Walker. Metro Boavis-
ta (Rua do Passeio, 40 — 240-1291): 131)30,
15h30, 17h30, 19h30, 211)30. Condor Copaca-
bana (Rua Figueiredo Magalhães, 286 — 255-
2610): 14h, 16h, 18h. 20h, 22h. (14 anos).
Mulher divorciada muda-se para um grande edifl-
cio onde ocorreram várias mortes misteriosas. Lã
conhece um jovem com quem inicia um relacio-
namento perigoso e excitante. EUA/1992.

UM OLHAR HOLANDÊS — Um por dia. As
211)40: Romeo (Romeo), de Rita Horst. Curta:
Retorno ao tinteiro, de Ronald Bijlsma. Hoje, no
Estação Botafogo/Sala-3, Rua Voluntários da
Pátria, 88 (537-1112).
Bebê morre logo após ter nascido. Seu pai conse- -

gue superar o problema mas sua mãe sofre uma i
profunda depressão até conhecer o pai de um
menino morto na guerra. Holanda/1990/91.

MOSTRA PAULO CÉSAR SARACENI — As
13h: Capitú, com Isabella, Othon Bastos o Raul
Cortez. As 18h: Porto das Caixas, com Irmã Alva-
rez. Reginaldo Farias e Paulo Padilha. Hoje, na
Biblioteca Estadual Celso Kelly. Av. Presidente
Vargas, 1.261 (232-8759). Grátis.

AMÉRICA (966 lugares) — Encaixotando Hele-
na: 15h30.17h30,19h30. 21 h30. (14 anos).

ART-TIJUCA (1.475 lugares) — Mr. Jones:
16h40,18h50, 21 h. (Livre).

BRUNI-TIJUCA (459 lugares) — Lamarca: 14h,
16h20,18h40, 21 h. (14 anos).

CARIOCA (1.119 lugares) — O pequeno buda:
16h, 18h30. 21 h. Sàb. e dom., a partir de 13h30.
(Livre).

T1JUCA-1 (430 lugares) — Gilbert Grape —

Aprendiz de sonhador. 16h40,18h50. 21 h. Sáb. o
dom., a partir de 14h30. (Livre).

TIJUCA-2 (391 lugares) — Terra das sombras:
16h20,18h40, 21 h. Sáb. e dom., a partir de 14h.

(12 anos).

*3

¦ OLARIA
OLARIA (887 lugares) — A lista de Schindler
161)30.19h50 (12 anos)

^"CLÁSSICO;
MÚSICA NO IBAM — Trio Aquarius. No progra- H
ma obras de Francisco Braga e Schubert. 3a. ás :,
21 h. IBAM. Largo do Ibam. 1. Botafogo (266- "
6622). Entrada franca. &

CICLO HAENDEL— Com a Orquestra Ars IV%' u
ca. Carol McDavit (soprano) e Luis Carlos . 

'•.

(oboé). 3-, às 12h30 e 18h30. Teatro II. <. 
'•.¦

Centro Cultural Banco do Brasil. Av. Primeiro dt (tu
Março, 66, Centro (216-0223). CRS 2.500.

FINEP IN CONCERT — Recitei da pianista Mi- *(3
riam Ramos. No programa obras de Mignone e *
Chopin. 3'', às 18h30. Espaço Cultural Finep, '¦¦

Proia do Flamengo. 200/Pilotis, Flamengo (276- *
0717) Entrada franca '•

%
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JORNAL DO BRASIL
B/ROTEIRO

Éfe VÍDEO
D Alterações de última hora na programação publicada nesta
seção são de responsabilidade dos organizadores dos eventos

TEATRO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL -

Às 12h30: Pedro Nava: 100. 200. 300 anos. As

14h30 181)30: Ópera em vídeo: A Valquiria. de
"Richard 

Wagner, (legendas em inglês). As 19h:

Profissão- doméstica, de Sérgio Goldenbetg. (na
sala de cinema). Hoje. no CCBB. Rua Io de.

Março. 66. Centro (216-0223). Grátis com distri-

buiçõo de senhas 30 minutos antes da sessão.

SEMANA DO VlDEO — As 9h e 10lv Vídeos de
'iniciação musical (para crianças). Às 21 h: Baixo

aulas e shows de Jaco Patorius. Stewart Hann o
outros. Hoje, no Centro Musical Antônio Adollo,
Rua Almirante Pereira Guimarães, 72/C-02, Le-
blon (239-2975). Grátis.

VÍDEO NA TARDE — As 15h30: Os anos JK —

Uma trajetória política, de Silvio Tendler. (docu-
'rnentário). Hoje, no Centro de Artes Calouste
"Gulbenkian/Sala de vídeo. Rua Benedito Hipóli-
'to, 125. Praça Onze (221-6213). Grátis. Até 12
de maio.

CINEMA. ANOS 20 — As 18h30: Nanook. o

esquimó, de R. Flaherly. Hoje. na Casa França-

^rasil/Sala Henri Longlois, Rua Visconde de Ita-
',Í>oraí. 

78 (253-5543). Grátis.

PROJETO COCHICHANDO NA COXIA — As

18h: Molióre. de Ariane Mnouckine. (versão on-

.ginal). Hoje. no Teatro da Aliança Francesa/Bo-
talogo. Rua Muniz Barreto. 730 (286-4248).

-Grátis.

ESTE É O SEU PROBLEMA — Textos de Harold
Pinter. Direção de Carlos Gregório. Com Kiko
Mascaronhas, Cecília Welish e outros. Teatro Cul-
tura Inglesa, Rua Raul Pompôia, 231. Copacaba-
na (287-0990). 3" a 6», às 19h. Entrada franca.
Duração: 50m. Distribuição de ingressos 30m
antes do espetáculo. Até 20 de maio.

PELA NOITE — Adaptação do conto de Caio

Fernando Abreu. Direção de Robson Phoenix.

Com Renato Farias. Eloy Terra o outros. Sotão do

Teatro João Caetano, Praça Tiradentes, s/n°,

Centro (221 -0305). 3» a 5-', às 20h. CRS 4 mil.

Duração: 1h40. i'LÍ
CARAS PINTADAS. RETRATO DE UMA GE-

RAÇÃO — Roteiro e direção de Waltinho Antu-

nes Com Augusto Daniel. Luciana Mayarthes e

outros Teatro Posto 6, Rua Francisco Sa, 51,

Copacabana (287-7496). 3-, às 21 h e 4-, às 20h.

CRS 2 mil. , 1
ALÉM DA IMAGINAÇÃO - De Alexandre Dar-

biliy Direção de Nan Breves. Com Sônia Corona-

to João Paulo Pantoja e outros. Teatro Cândido

Mendes, Rua Joana Angélica, 63, Ipanema (267-

7295). 2J e 3-, às 21 h. CRS 3 mil. Duração: lh,
Até 10 de julho

A NOITE.. EU ME CHAMO ROCK'N ROLL -

Texto e direção de Alexandre Ricaido Camaratte.
Com Fred Eça. Rafael Vannucci e outros. Teatro
Tereza Rachel. Rua Siqueira Campos, 143/SÍ.49,
Copacabana (235-1113). 3" e 4», às 21 h. CRS 3
mil. Duração: 1 h20. Estacionamento no local. Até
12 de junho.

LES DEMOISELLES E AS MANSÕES CELES-
TES — De Celso Luiz Paulini. Direção de Marcelo
Galdino. Com Alexandre Padilha e Flávio Quen-
tal, Teatro Delfin. Rua Humaitá, 275, Humaitá
(286-1497). De 2" a 4", ás 21 h. CRS 5 mil.
Duração: 1 h. Até 25 de maio.

CARTÃO DE EMBARQUE — De Bruno Levin-
son e Daniel Herz. Direção de Daniel Herz e
Susanna Kruger. Com a Cia. Atores da Laura.
Teatro Ipanema. Rua Prudente de Moraes, 824,
Ipanema (247-9794). 3" e 4". às 21 h. CRS 4 mil.
Duração: 1h.

LEMBRANÇAS DE OUTRAS VIDAS — De
Marilia Danny. Direção e apresentação de Renato
Prieto. Com Marilia Danny e Paulo Ernani. Teatro
Galeria, Rua Senador Vergueiro, 93, Flamengo

(225-8846). 3Js o 4's, às 20h30. CRS 5 mil
Duração: 1h15.

PLÁSTICO BLUES - Concepção, direçáo e in-
terptetação de Anne Westphal ..7'ote/o'v? psra
contato: 286-9153. Duração: 50m.

MOMENTOS —Textos de Clarice Lispector. Ru-
bem Braga. Rachel de Queiroz e Paulo Mendes
Campos. Direção de ítalo Rossi. Com Camila
Amado Telefone para contato: 294-3188. Até
final de maio.

CLORIS. A MULHER MODERNA — De Ana-
maria Nunes. Direção de Edwin Luisi. Com Stela
Freitas. Telefone paru contato: 259-0139.

BEIJO DE HUMOR — Texto e direção de Irene
Ravache. Com Raul Orofino. Telefone para con-
tato: 286-8990. Duração: 1 h.

A INCRÍVEL HISTÓRIA DO NOBRE CAVA-
LEIRO ERRANTE E DA POBRE MOÇA CAl-
DA — Texto e direção de Paulo Leão. Com Arildo
Figueiredo e Marina Vinnna. Commedia DelFArte.
Telefone para contato: 553-0912.

GRUDE — De Rafael Camargo. Direção de Cristi-
na Pereira. Com Os Festa Baile. Duração: 50m.
Telefone para contato: 598-8712.
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VIANNINHA 20 ANOS - Saguão do BNDES.

Av. Chile. 100, Centro (277-7781). Fotografias.
2" a 6», das 9h às 19h. Grátis. Até 10 de junho.
Inauguração, hoje, às 19h.

OS CARVOEIROS/MARCOS PRADO — Foto-
galeria Banco Nacional/Estação Botafogo, Rua
Voluntários da Pátria. 88 (537-1112). Fotogra-
fias. Diariamente, das 16h ás 22h. Grátis. Até 10
de julho. Inauguração, hoje, às 201)30.

3 DESENHOS/MARIA DO CARMO SECCO —
'Escola de Artes Visuais do Parque Lage/Sala
Imagem Grálica. Rua Jardim Botânico. 414

(226-9624). Desenhos. 2" a 6°, das 10h às 19h.
Sáb. e dom., das 10h às 17h. Grátis. Até 19 de

junho. Inauguração, hoje.

PRETO NO BRANCO E/OU... — Escola de Ar-
'tes Visuais do Parque Lage. Rua Jardim Botânico,
414 (226-9624). Coletiva do desenhos. 2" a 6-,
das 10h às 19h. Sáb. e dom., das 10li às 17h.
Grátis Até 19h de junho Inauguração, hoje.

ANA NEIVA — Conjunto Cultural da Caixa/Ag.
'Gávea. Rua Marquês de São Vicente, 52/Lj. 149-
A. Gávea. Desenhos o pinturas. 2" a 6'', das 10h
às 16h30. Grátis. Até 31 de maio. Inauguração,
hoje. às 19h.

UBBAN/CHRISTIAN GAUL — Grande Galeria
do Centro Cultural Cândido Mendes. Rua Io de
Marco. 101. Centro (531-2000 r.236). Fotogra-
fias. 2' a 6°, das 11 h às 19h. Grátis. Até 12 de
maio.

DAISY XAVIER — Cusa de Cultura Laura Alvim,
Avenida Vioira Souto, 176, Ipanema (267-1647)
Pintura/Objeto. 3" a dom., das 14h às 21h. Grátis.
Até 15 de maio.

DIARIO/CECILIA MEDEIROS, FERNANDA
GOMES, FRANK THIEL E URSULA BOCK-
IER - Museu de Arte Moderna, Av, Infante D.
Hentique. 85, Aterro do Flamengo (210-2188).
Fotografias, objotos, esculturas e pinturas. 3" a
dom., das12hás18h. CRS1 mil. Até 15 do maio.

RETRATO DE OSWALDO ARANHA — Paço
Imperial, Praça XV do Novembro, 48. Centro
(224-2407). Fotografias. 3" a dom., das 11 h às
18h30. Grátis Alé 15 de maio.

ALTAIR LEAL, HENICE BASTOS, HERALDA
CORDEIRO E RENAZE — late Clube do Rio de

Janeiro. Av. Pasteur. 333. Coletiva do pinturas.
Diariamente, das 12h ás 20h. Grátis Até 16 de
maio.

ANGELA ROLIM — Boucherie letras c livros. Rua
Marquês de Sào Vicente, 191/B, Gávea. Aquare-
las o gravuras. 2» a 6", das 10h ás 22h. Sáb.. das
12hàs18h. Grátis Até 16 de maio.

LUIZ ZERBINI — Thomas CohnlArte Contempo-
rânea. Rua Barão da Torre, 185/A, Ipanema
(287-9993). Pinturas. 2J a 6'. das 14h às 20h.
Sàb . das 1Sh às 18h. Grátis. Até 18 de maio

CEREBRAIS/PEDRO LOBO E ROBERTO DE
VICQ DE CUMPITCH — Bookmakers, Rua
Marquês de Sào Vicente 7. Gávea (239-2445).
Fotos digitalizadas. 2" a sáb., das 10h ás 20h.
Grátis. Até 21 de maio.

ANTROPOFAGIA ROMÃNTICA/HILTON
BERREDO - Paço Imperial. Praça XV de No-
vembro, 48, Centro (224-2407). Pinturas. 3" a
dom., dns 11 li às 18h30. Grátis. Até 22 do maio.

MARCELO LAGO -- Paço Imperial. Praça XV de
Novombio. 48. Centro (224-2407). Esculturas. 3ü
a dom., das 1 lh às 18h30. Grátis. Ató 22 de
maio

JAQUELINE CAVALCANTI E PINGARILHO —
Villa Riso. Estrada da Gávea. 728, São Cornado
(322-1444). Esculturas o pintuias. 2-' a 6-, das
14h ás 19h. Sàb. e dom., das 13h às 17h. Grátis.
Até 24 de maio.

ARTE SEM SUPORTE/SALIM ZEITURE — Rio
Design Center. Rua Ataulfo de Paiva. 270/Lj.
301. Objetos. 2'. das 12h ás 22h. 3" a sáb.. das
lOh às 22h. Grátis. Até 28 de maio.

FÓRUM BRASILEIRO DA FOTOGRAFIA/
DOCUMENTARISTAS CONTEMPORÂ-
NEOS BRASILEIROS — Centro Cultural Banco
do Brasil. Rua 1' de Março, 66, Centro (216-
0223). Coletiva de fotogialias. 3" o dom., das 10h
ás 22h Grátis. Ató 29 de maio.

GONÇALO IVO - Museu de Arte Moderno. Av.
Infante D. Henrique. 85. Aterro do Flamengo
(210-2188). Pinturas. 3a a dom., das 12h às18h.
CRS 1 mil. Até 29 de maio.

TRABALHADORES/SEBASTIÃO SALGADO
— Museu de Arte Moderna. Avenida Infante D.
Henrique, 85, Aterro do Flamengo (210-2188).
Fotografias. 3J a donv, das 12h ás 18h. CRS 1 mil.
Até 29 cie maio.

GISÊLE FREUND - Casa Fiança-Urasil. Rua
Visconde de Itaborai. 78 (253-5366). Fotogra- -

fias. 3'' a dom , das 10h às 20h. Grátis. Até 29 de
maio.

ROGÉRIO HEIS - Centro Cultural da Light. Ave-
nida Marechal Floiiano. 1C8/Térreo, Centro
(211 -4822). Fotografias. 2' a 6-1. das 10h às 19h.
Grátis. Ató 29 de maio.

BRAZIL IMAGES OF THE 80'S E 90'S — Mu-
seu de Arte Moderna. Avenida Infante D. Henri-
que. 85. Ateno do Flamengo (210-2188) Sele-
ção de 39 obras de artistas brasileiras da Coleção
Gilberto Chateaubriand. 3' a dom., das 12h às
18h. CRS 1 mil. Até 29 de maio.

O RIO DE JANEIRO NAS CÉDULAS - PAISA-
GENS. EDIFÍCIOS E MONUMENTOS -

Centro Cultural Banco do Brasil. Rua 1 ° de Mar-
ço. 66. Centro (216-0223) Imagens reproduzi-
das em papel moeda. 3" a dom. das 10h às 22h.
Grátis. Até 29 de maio.

O HUMOR NO FUTEBOL - Espaço Cultural
dos Correios. Rua Visconde de Itaborai. 20/2"
andar. Centro (563-8296) Charges o caricaturas.
3' a dom., das 11 h às 20h. Grátis Até 29 de
maio.

SUZANA VERAS - Sala Rond PointlMeridien.
Avenida Atlântica. 1020/Tèrreo. Leme (546-
08S1) Pinturas Diariamente, das 14h às 20h.
Grátis. -Ató 30 de maio

MITO E MORTE NO AMAZONAS - Museu
Nacional. Quinta da Boavista, São Cristóvão
(264-8262) Comemoração do dia do Índio. 3-> a
dom.. das10hàs17h. CRS 1 200. Até 5 de junho.

UVRO-OBJETO/A FRONTEIRA DOS VA-
ZIOS — Centro Cultural Banco do Brasil. Rua Io
de Maiço. 66. Centro (2160223). Coletiva. 3" a
donv. das 10h às 22h. Grátis Até 5 de junho.

CANUDOS/ADIR BOTELHO - Museu Históri-
co Nacional, Praça Marechal Âncora, B/nD, Centro
(240-9529) Gravuras. 3'a 6". das lOh às 17h30
Sàb edom. das 14h30ás 17h30. CRS 700. Até 5
de junho

O TRAÇO - Espaço Cultural Sérgio Porto. Rua
Humaitá. 163 (2660896) Ilustrações produzidas
para a imprensa do Rio de Janeiro 3" a dom., das
14h às 21 h. Grátis Até 12 de junho

A POÉTICA DA FORMA - ABSTRAÇÃO E
GEOMETRIA Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro. Praça XV de Novembio. 20. Centro
(271 -1091) Coletiva de pinturas da coleção per-
manente rio MAM 2- a 6-. das 9h às 17h30.
Grátis. Até 24 de |unho

DAREL/OBRA GRAFICA — Museu Nacional de
Belas Aries. Av Rio Branco, 199. Centro (240-
0068) Desenhos. 3J a 6- das10hás18h Sáb e
dom. das 14h às 18h CRS 1 200 Ató 26 de
l ti nho

ORQUESTRA BRASILEIRA MARINHO BOF-
FA — 3Ü, às 19h30. Sala Cecília Meireles, Largo
da Lapa, 47 (232-9714). CRS 2 mil (platéia) e
CRS 15 mil (balcão).

HUMAITÁ PRA PEIXE — 3 Caciques e 1 Pajé,
Dòdo Ferreira e Mimi Lessa. 3J. às 21 h30. Espaço
Cultural Scrgi Porto. Rua Humaitá. 163. Humaitá
(266-0896). CRS 2.500.

CLAUDIA AMORIM — 3", às 22h30. People,
Bartolomeu Mitre. 370. Leblon (294-0547).
Couvert a CRS 5 mil e consumação a CRS 3 mil.

GRUPO FUNDO DE QUINTAL — 2> a 6J, às
18h30. Teatro João Caetano, Praça Tiradentes.
s/n», Centro (221-0305). CrS 3 mil. Ató 20 de
maio.

PIXINGUINHA — De Fátima Valença. Direção de
Amir Haddad. Com Drica Moraes, Marcelo Vian-
na. Malu Valle e Duda Mamberti. 2" a 4o. às
18h30. Teatro Carlos Gomes. Praça Tiradentes.
19, Centro (242-7091). CRS 4 mil.

CÉLIA VAZ & WANDA SA/BRASILEIRAS -

2J e 3°, às 22h30. Jazzmania, Av. Rainha Eliza-
beth, 769. Ipanema (227-2447). Couvert a CRS 7
mil e consumação a CRS 3.500.

MOREIRA DA SILVA — 2" e 3», às 19h. Teatro
Rival. Rua Álvaro Alvim. 33, Centro (532-4192).
CRS 6 mil. Ultimo dia.

GRUPO RAZÃO BRASILEIRA — 3'. às 21 h.
Gipsy, Av. Afrânio de Melo Franco. 296 (239-
4448). CRS 8 mil.

GLÓRIA OLIVEIRA CANTA CARMEN Ml-
RANDA -- 3's e 4's, às 22h. Au Bar, Av. Epitá-
cio Pessoa. 864, Lagoa (250-1041). Couvert a
CRS 5 mil e consumação a CRS 2.500. Até 25 de
maio.

LÚCIA LEME TALK SHOW - Convidados: Mo-
nique Lafond, Jorge Dória e Leci Brandão. 3?, ãs
12h30. Teatro Rival. Rua Álvaro Alvim, 33, Centro
(532-4192). Couvert a CRS 3 mil e almoço a CRS
5 mil.

MUSICA NA PRAÇA — Com Renato Roquete.
3'. às 19h. Praça da Alimentação, do Plaza Shop-
ping. Niterói Rua 15 do Novembro. 8. Entrada
franca.

ELIETE VELOSO/NO TEMPO DOS FESTI-
VAIS — 3"s, às 21 h. La Place. Rua Visconde de
Pirajá. 66, Ipanema (267-4015 r. 67). Couvert a
CRS 3 mil.

NOEL ROSA — Com Luiza Monteiro, Mariangela
Marques, Joige Maya, Luis Felipe de Limo, Pauli-
nho Marques e Murilo 0'Really. 3J, às 18h45.
Teatro Gonzaguinha. Rua Benedito Hipólito. 125,
Ptaça Onze, Centro (221-6213). Entrada franca.
Distribuição de senhas a partir de I8h.

ANA CLARA E GRUPO CHAMA — 3J. às 21 h.
Seirf Saída, Estrada Padre Roser. 233. Penha
(391-7913). CRS 5 mil.

ALCIONE — 3". a partir de 22h Quadra da Está-
cio. Rua Miguel do Frias. 35, Estácio (293-8994).
CRS 5 mil.

I REVISTA
AS PANTERAS ATACAM PELO TELEFONE —
Texto e direção de Brigitte Blair. Com Patrícia
Blair e as mais lindas panteras. 3° a 6a, às 18h30.
Teatro Brigitte Blair II. Rua Senador Dantas, 13
(220-5033). CRS 7 mil. Clube dos homens. Mu-
lheres nào entram.

¦ bar
CINE BRASIL SHOW — Canções do cinema
nacional com Bel Macedo e Banda Delilatessen.
2" e 3'', às 21 h. Café Laranjeiras, Rua das Laran-
jeiras, 402, Laranjeiras (205-0994). Couvert e
consumação a CRS 3 mil. Ató 24 do maio.

DUO SOM BRASIL — Com Adilson e Joel San-
los. 2» a 4". às 23h30. Skylab Bar. Rio Othon
Palace. Av. Atlântica, 3264 - 30" and.. Copaca-
bana (521-5522 r.8187). Consumação a CRS
4.500.

SOM MAIOR TRIO — Com Neide Regina o
grupo. 3", 4° e dom., às 22h. Le Streghe, Rua
Prudente de Morais. 129. Ipanema (287-1369).
Couvert a 5 URVs e consumação a CRS 3 URVs.

BARTHOLOMEU — Trio formado por Manuel

Gusmão, Fernando Moraes e Bill Home. 2;,s e
3»s. a partir de 21 h30. São Conrado Fashion Mall,
I. 101 A, São Conrado (322-1511). Sem couvert.

BETO AZEVEDO — 3"s. a partir de 20h. La Cave
de Paris, Rua do Oriente, 437. Santa Teresa (252-
9520). Couvert a CRS 1.500.

BOSSA NO MERCADO — Com The Jimmy
Shilds Blues Band. 3", a partir de 19h30. Merca-
do São José, Rua das Laranjeiras, 90. Laranjeiras
(205-0216). Couvert a CRS 3 mil.

ÁUREA MARTINS E RUBINHO — 3-"s, a partir
de 22h. Novo Bar Antonino da Lagoa, Av. Epitá-
cio Pessoa, 1.244, Lagoa (267-6791). Couvert a
CRS 3.500.

GRUPO NÔ EM PINGO DÁGUA — 3's. às
22h30. Público. Rua Pacheco Leão. 70. Jardim
Botânico (239-5171). Couvert a CRS 4.500 e
consumação a CRS 4 mil. Até 31 de maio.

ARISTIDES GUIMARÃES E COMBO — 3a, às
22h. Skylab Bar. do Rio Othon Palace. Avenida
Atlântica, 3.264/30°, Copacabana (521-5522
r.8187). Couvert a CRS 3.500 e consumação a
CRS 6.500.

RENATO VARGAS — O violonista se apresenta
com o percussionista Dino. 2J a sáb., às 21 h.
Carretão. Rua Ronald de Carvalho, 55 A e B
(542-2148). Couvert a CRS 1.000.
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Texto de Vincent Van Gogh

Direção de
Mareia Âbujamra

Sexta 2lh
Sábado 21h e24h

Domingo 20h

Sala Chiquinho Brandão
(Casa da Gávea)

Praça Santos Dumont, 116/ Sobrado
Tels.: 239-3511 e 511-1249
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19H30
Joseph Sage (contra tenor)
Michel Sanvoisin (flautas, cromornes, ccrvellas)
Raymonde Cousté (guitarra e alaúde)
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TELEVISÃO
Educativa
Tel, (021) 292-0012

8h05 O Hino nacional bra-
silelro

8h10 O Palavra viva
8h15 O Telecurso 2" grau
8h30 O Ê de manhã. Infor-

mativo
9h30 O Heureca. Educativo.

Hojo; O matemático
misterioso

9h58 o Lendas brasileiras
10h O Canta conto. Infantil

com Bia Bedran
10h30 C Educação para a

saúde.
11h O Professor alfabeti-

zador. Educativo
11h30 O Inglês como na

América
12h O Rede Brasil — tar-

^!ím^^^^S^^/^Smmí^\^^^^mmmmW^^^^^^^ \\ * lv& JB! HkI

K3nr3.R \llrlllIuBlHHÍflM 1199 ^B1
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O Rede Brasil -
do. Noticiário

12h25 O Diário da consti-
tuinte

12h30 O Rio noticias. Noti-
ciário loca)

12h45 C Nações unidas. In-
formallvo da ONU

12H58 O Lendas brasileiras.
13h O Vesttbulando
14h O Francês em ação.

Aula de francês
14h30 o Professor alfabeti-

zador
15h O Heureca. Reprise
15h30 o Canta conto. Inlnntil

com Bia Bedran
15hSB O Lendas brasileiras
16h O Som censura
18h30 O Seis e meia. Intor-

mativo
18hS8 O Lendas brasileiras
19h O Um salto para o fu-

turo
20h O Diário da consti-

tuinto
20h05 O Minissèries inter-

nacionais. Hoje: O
mundo da ciência

20h20 O Jornal visual. Infor-
mativo para o deli-
ciente auditivo

20h30 c Eco-realidado. Do-
bate sobre o meio
ambiente

21h30 O Rede Brasil — noi-
te. Noticiário

22n O Jornal de amanhfl.
Jornalístico

Oh O Vídeo noticias. In-
formativo

Globo
Tel. (021) 529-2857

6h30 O Telecurso 2o grau.
Educativo

7h O Bom dia Brasil No-
ticiário

.7h30 O Bom dia Rio Noti-
ciário focai

¦8h O TV colosso. Infantil
12h30 o Globo esporte. Noti-

ciário esportivo
12h45 O RJ TV. Noticiário lo-

cal
13n1S O Jornal hoje. Noticia-

rio
13h40 O Vídeo show. Varie-

dades sobre a TV
14h10 o Vale a pena ver de

novo. Repriso da no-
vela Rainha da suca-
ta

ISh o Sessão da tarde.
Filme: Mulher nota
mil

16h55 O Os Trapalhões Hu-
moristico com Didi,
Dede e Mussum

17h30 o Escolinha do pro-
fessor Raimundo.
Humorístico com Chi-
co Anysio

18h O Sonho meu. Novela
de Marcilio Moraes

18h50 O A viagem. Novela de
Ivani Ribeiro

19h45 O RJ TV. Noticiário lo-
cal

¦20h O Jornal nacional.
Noticiário

20h30 O Fera ferida. Novela
de Aguinaldo Silva,
Ana Maria Moretz-
sohn e Ricardo Linha-
ros

21li30 o Terça nobre
22h30 o Minissèrie ameri-

cana. Assassino na
família.

23h30 O Jornal da Globo
Oh o Campeões de bi-

lheteria, Filme: O
mistério da viúva no-
gra

Manchete
Tel. (021) 265-0033

7h C Sessão animada. In-
fantil

7h30 ü Sessão animada. In-
lantll

8h O Clube 700 Flellgioso •
8h30 c Acredita se quiser :

Variedades ;
9h o Educação pela TV •
10h O Dudaleyrhi. Infantil :
12h O Manchete osporti- ;

va. Noticiário osporti- ;
vo •

12h30 C Edição da tarde :
Noticiário ;

13h O Gente famosa/Io-
cal

13h30 O Diário da revisão
constitucional

13h35 o Acredite se quiser.
Variedades

14h40 o Bate boca
16h30 o Blackman.Serie
17h o Clube da criança.

Infantil
18hB0 o Cybercop. Sòria
19H20 o Gente famosa lo-

cal
19h50 o Diário da revisão

constitucional
19h65 O Manchete esporti-

va. Noticiário osporti-
vo

20M25 o Canal 100
20h30 O Jornal da Manche-

te. Noticiário
21h30 o 74.5 — Uma onda

no ar, Novela
22h30 o Cinema nacional.

Filme: Agüenta cora-
ção

0h30 o Momento econô*
mico

0h45 o Edição nacional.
Noticiário

1h45 0 CMp gospel. Religio-
so

2h45 o Espaço renascer.
religioso

Bandeirantes
Tei. (021)542-2132
5h30 ü Igreja da graça. Re-

ligioso
7h O Realidade rural. No-

ticiário sobre o cam-
. po

7h30 o Information
8h O Dia a dia. Noticiário
10h30 o Coíinha maravi-

lhosa da Ofélia Cu-
finaria

10h&6 O Vamos falar com
Deus. Religioso

11 h O Flash/Ediçiio da
manhã

12h o Acontece
121)30 o Esporto total
13h15 o Esporto total Rio

13h4G o Gonte do Rio En-
(revistas

14h45 O National Geogra-
phic

15h15 o Silvia Poppovic
Debates

17h15 ü Supermarket
17h45 O Faixa especial do
esporte. Hoje: Cam-
peonato espanhol de
futebol. Logronoz x
Deportivo. VT

18h30 o Agrojornal
; 18li38 O Rede cidade. Noli-

ciário local
• 19h15 o Jornal Bondeiran-

tes. Noticiário nacio-
r.dl

20h O Faixa nobre do es-
porte. Hoje: Tornoto'• internacional do bas-
quote feminino. Brasil
x Cuba. Ao vivo

21h30 O Força total. Filme:
Rei do ringue

'. 23H30 O Cara a cara. Entre-
vistas com Marilia
Gabriela

0h30 o Jornal da noite
'. Ih o Flash. Entrevistas

7?$

20h3O o CNT Rio. Noliciártj-,
20h45 o CNT jornal. NofSí-

rio t$£fai

21h30 O Clodovil abre o {ó-
go. Entrevistas '*.^;

221)45 O Cino ação. Filme:>
rovancho do aprfsió;
nado

O Joflo Kleber. Entní-
vistas ¦' Í.i

0h45

1h45

2h

O Encontro
Religioso

de pai

Circuito night and]
dav. Jornalístico' ^ JVi

SBT
Tel. (021) 580-0313 Vf;;

6h28 O Palavra viva .:'^-.
7h O Agenda. Entrovistas 

'¦¦.

7h30 o Sessõo desenho
com vovó Mafalda

8h30 o Bom dia 8i Cia. In-
fantil com Eliana

10h30 O Programa Sérgio
Mallandro. Infantil .

12h25 O Boletim constitu-
cional

12h30 O Chapolin
13h o Chaves
13h30 o Cinema em

Filme

t

15h15 o Casa da Angélica--
Variedades £

16h30 O Debate na TV
17b o Programa livre
18h O Aqui agora. Jorna-:

19h
19h45

20h4O

listico
O TJ Brasil
O Éramos seis.

Io.
I Boletim Con

cional
20h45 o Aqui agora. Jorna-

listico - -*•
21h45 Ò Éramos seis. Reprl-

sc -tíi
22h45 o Jornal do SBT —If

edição j^r
23h30 O Jò Soares onze o

meia. Entrevistas
0h45 O Perfil Entrevistas
1h30 o Top cine Filme

TV Rio
Tol. (021)502-4616

6h

8h
8li30
9h
9h30
11h4B

12h

13h

13h05

15h

ü O despertar du fé.
Roligioso

O Brasil hoje •'' 6
O Histórias eternas íj
0 Dosonho ' f
0 Note o anote }
c Chcf Lancollotti. I

Culinária •. ,,
C Rio em noticias

Noticiário ,i ¦"

o Boletim da revisão
constitucional

O Cine aventura. Fii-
me: E/os mscparú-
vem

O Supor Vicky. Seria*
do

Clips

CNT
Tol. (021) 589-0909
7h50 O Um ponto de luz
8h o Igreja da graça
10h o Posso crer no orna-

nha
10h30 O Falando

15h30 O Kliptonita.
musicais

16h30 O Os invasores Seria*
do

17h30 O Justiça das ruas
Seriado

18h30 O Informo Rio. No!l-,
ciário locai

19h O Jornal du Rocord
Noticiário

19h55 O Questão de opi-
nião

20h O Boletim da revisão
constitucional

20h05 O Goggle five Seria-
do

20h30 O A rovancho. Novela
21h30 O Pickot foncos. Série
22ti30 ü Os novos intocá-

veis. Serie
23h30 O 25J hora
lh o Palavra do vida

MTV
Tel. (021) 221-2651

11h

11h45

12h

de vida.
Religioso

O Patrulha policial.
Jornalístico

O Bem forto. Esporti-
vo

o CNT meio-dia. Noti-
ciário
Boletim velocidade
máxima. Fórmula
Indy
Mapa da ação Es*
portos de açáo

0 CNT music
O Mulheres. Varieda-

des
O Clip trip. Musical

17h45 O Tudo por brinque-
do. Infantil

Noii-

12h40

12M45

13h
14h

17h

19h45 c Cadeia neles
ciario policial

10h
10h30
10h40
12h30
13h
13h30
16h30
16h40
18h
19h
19h15
21h30
22h30
23h
231)15
Oh
1h15
3h

o Clássicos MTV
O Pé da letra
o Rádio vitrola
O MTV Sports
o Manifesto MTV
O Plx MTV
O Pé da letra
O Gás total
0 Disk MTV
Ò MTV no ar
O Grande hora MTV
O Top 10 EUA
O Clássicos MTV
0 MTV no ar
O Videos
O Manifesto MTV
O Vídoos
? Encerramento

I OS FILMES
ELOS INSEPARÁVEIS

Rio O 13li
Duração 1h37m

(Banjo lluckrtt: Ro-
min'frcc), de Ándrew V.
Mòlaglcn. Com Dou Me-
redith e Ike Eisenmann.
UUA. 1976.
Aventura. Garotinho e

seu tio sobrevivem no
comércio de cavalos,
mesmo cercados de

bandidos. *

OLHOS DE FOGO

SBT O 13h30
Duração 1li28m

(Flrehead), de Peler Ytt-
vai. Com Christopher
Pluminer e Chris Lem-
mon.EUA, 1'WO.
Suspense. Soldado rus-
so se rebela contra
autoridades e passa a

desferir raios pelos
olhos. *

MULHER NOTA 1000

Comédia. Estudantes
sem jeito com as mu-

lheres resolvem criar
uma. E fazem uma
beirando a perfeição:
Kelly Le Brock é a
razão da existência
do filme. *

0 REI DO RINGUE

RENATO LEMOS

A REVANCHE DO
APRISIONADO

Globo O 15h
Duração 1h55m

fWeird science), de John
Hughes. Com Anthony
Michael Hall, Kelly Le
Brock e Dan Mitchell-S-
mith. EUA, 1985.

Bandeirantes O 211)30
Duração 1h30m

(Kíiir of lhe rint;). de Jini
Curtis. Com Pitchit Mou-
go, Brad Johnson o Mar-
tinlIorch.EUA, 1992.

Pancadaria. Lutadores
distribuem pancada
em busca de prêmio.
Contam com ajuda
de velho treinador. *

AGÜENTA CORAÇÃO

Manchete O 22li30
Duração 2h

De Reginuldo Faria. Com
Reginaldo Faria. Chris-
tiane Torloni c Osmar
Prado. Brasil. I9S2

Comédia. Cotidiano de
dois casais de classe
média: sonhos, brigas
e armações. + *

CNT O 221)45
Duração 1h26m

(Lockduwn). de Frank liar-
ris. Com Richard Lynch e
Joe Estcycs. EUA.
Ação. Policial é enga-
nado por assassino e
acaba indo parar na.
prisão. 

¦*•

0 MISTÉRIO DA VIÚVA
NEGRA

¦ FILMES DA TV A SHOWTIME
UMA AVENTURA EM

OXFORD

15h55 — De Robert
Boris. Comédia.

UMA LOURA EM MINHA
VIDA

17h40 — De Jerry Rees.
Comédia.

ANATOMIA DE UM CRIME

22h05 — De Oto
Preminger. Suspense.

SOS — GATUNOS NO MAR

0h50 — De Norman
Tokar. Comédia.

HUGH HEFNER: A VIDA DE
UMPLAVBOY 

20ii30 — Duração 11)31 m

Globo O Oli
Duração 1h43m

(Black HidüNv), de Bob Ra-
felson. Com Debra Win-
ger, Thercsii Russell e Den-
nisTIopper. EUA, 1987.
Suspense, Jovens milio-
nários são assassina-
dos. e a suspeita cai
sobre bela mulher que
esteve envolvida com
todos eles. * *

AS BATALHAS DO CHEFE
POHTIAC

SBT O 11i30
Duração 1 li 13m

(Battics oi chiil Pontiac),
do 1'elix Feist. Com Le\
Barkercllelen WestCott.
EUA. 1952.
Faroeste. Chefe indige-
na quer a paz com
homens brancos. *

(Hugh Hefner: Oncc upon
a time), de Robert llcath.
EUA, 199?. f$jj£
Documentário. Vida^
carreira de Uugrí"'
Hefner, criador da .
revista Playboy.
Produzido por David !
Lynch, o filme faz
u m a c o m p 1 c t a
investigação sobre a,
revista. Inédito. * -k-'.

Cotações: • ruim • regular * * bom • * * ótimo * * + * excelente

*r
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Diálogo de surdos
HÂ 

.A coisas que nao enten-
do. Aliás, não entendo
de coisa nenhuma. E

venha me dizer o bom leitor que
de alguma coisa entende. Não
entende. É ilusão da mente. É
pretensão. Somos burríssimos.
Estamos na terra como os passa-
rinhos estão no céu, ao sabor
dos ventos, dos diabos, das co-
bras, dos políticos e de sete ou
outras coisas piores, que me es-
queço de enumerar.

Por exemplo: não entendo
porque, nas rádios, não há mais
música erudita. E há Hora do
Brasil: um ultraje à nossa inteli-
gência. Do mesmo modo, há
certas expressões que se querem
expressivas e me parecem muito
absurdas. Quando se quer falar
de uma conversa, na qual^ nin-
guém se entende, diz-se: "É um
diálogo de surdos". Ora, leitor:
que diálogo não é de surdos? Há
mais bocas que ouvidos. Cada
uma conta sua história. Paralela
à que a outra está contando. Que não
existe nada mais interessante, para nós,
do que nós. Nosso padrão de inteligência
é o nosso. De sensatez também. E o mais
alto grau de sofrimentos, paixões, amo-
res, dores, sentimentos são aqueles que

oi
conseguimos sentir, ou já sentimos. Todo
o resto nos parece bobices. frioleiras ou
então exageros.

Lembrei-me disso, outro dia, ao ou-
vir uma discussão acalorada entre o Sr.
B.C. e o sr. F. Falavam de política.

Cada um mais acalorado e
cheio de razões e argumentos
que as razões jazem sempre na
língua de quem está falando. A
sra. B.C. e eu contemplávamos
aquela inútil discussão. Mas
nem por isso nos entediáva-
mos. Que estávamos no Senta
Ai, um dos raros restaurantes
bons desta cidade e provava-
mos umas empadinhas de ca-
marão que — estas sim — ti-
nham toda razão e eram
sensatíssimas e sábias.

Pedimos depois uma caldei-
rada especial, que veio cheia de
delícias variadas. E umas cava-
quinhas. O lugar tem a bizarria
de chamar ás suas cavaquinhas
de lagostas. No que age mal.
Por impropriedade e por enga-
no de sabores. Que uma cava-
quinha é crustáceo bem mais
saboroso que uma lagosta.
Embora menos famoso. Mas
ganhar fama e deitar-se na ca-
ma é uma coisa. Ninon de Len-
cios partia corações aos 80
anos. Já criar fama e deitar-se
no prato é outra coisa muito

diferente. E soem as lagostas — exceto
quando fresquíssimas serem borrachu-
das. Cavaquinha é muito melhor. E en-
cerramos o repasto amigável — que já
tinham esquecido da política — com
umas barrigas de freira bem estofadas.

Mostra traz
a última fase
de Picasso
LAUSANNE 

— A última fase do tra-
jeto artístico de Pablo Picasso será o
tema da mostra programada para o

Museu Internacional de Arte Contempo-
ránea de Pully-Lausanne a partir da pró-
xima quinta-feira. "A maior parte das
exposições dedicadas a Picasso está cen-
trada na produção até os anos 50. Nós
preferimos dar uma visão diferente e reu-
nir parte da obra produzida desta época
até 1970", disse um dos organizadores.

Serão noventa peças entre de pintura,
escultura, cerâmica e desenhos, proceden-
tes do Museu Picasso, do Centro Georges
Pompidou, do Centro Rainha Sofia de
Madri e do Museu Picasso de Antibes,
além de algumas coleções particulares.
Nesta última fase, Picasso, que morreu
em 1973, tinha como temas prediletos a
mulher, as naturezas mortas e as paisa-
aens.

Pablo Picasso: mulheres e cores

No catálogo da mostra, vem a obseç-
vação de que "não se trata de uma expo-
sição a mais sobre Picasso, mas de uma
nova aproximação que revela a qualidade
profética de sua obra e mostra como ás
suas inovações na inagem e na estrutura
influíram nas principais correntes da arte
contemporânea". A mostra ficará em
Lausanne até o dia 4 de setembro.

Jornal retoma
caso Jackson
LONDRES 

— Uma fotografia com-
prometedora de Michael Jackson,
que aparece no quarto de dormir de

Jordi Chandler — o menino que o acu-
sou de abusos sexuais — foi publicada

ontem na primeira página do jornal in-
glês Daily Mirror. Na foto, Jackson,
sentado em uma poltrona, mostra uma
expressão envergonhada, cercado por
pôsteres de Batmari e outros heróis de
quadrinhos. Segundo o Daily Mirror."a foto revela pela primeira vez a verda-
de sobre esse caso", que só surgiu a
partir de uma denúncia feita pelo pai do
menino, Evan Chandler.

t HORÓSCOPO
Max Klim

ÁRIES • 21/3 a 20/4
Aspectos de importante
condicionamento, com
Marte interferindo 
seu favor. Dinamismo e empenho serão presen-
tes em seus atos e isso vai refletir um condicio-
namento muito bom a seu lavor. Busque externar
maior confiança nos que lhe são próximos.

P
TOURO • 21/4 a 20/5
Hoje concentram-se in-
fluências do Sol e da
Lua a seu favor. Isso
representa maior determinação ná busca de ob-
jetivos de ordem pessoal e profissional e mostra
que seus atos serão coroados de êxito em Iodas
as casas do zodíaco

fff^ZZM írÀ/i
GÊMEOS • 21/5 a 20/6
Novas possibilidades
no trabalho. Quadro de
lucros e vantagens
acumulados. As atividades típicas do comércio
têm boa disposição e forte influência favorável.
Busque dedicar-se um pouco mais aos que lhe
são mais Íntimos.

l_JU___>í___rr_________

CÂNCER • 21/6 a 21/7
Quadro favorável em
relação às finanças. No
cotidiano, você poderá
assumir postura que mostre maior participa-
ção em interesses do grupo ou coletivos. Deter-
minação que será recompensada em termos
pessoais e Íntimos.

J025

•—iLEÃO • 22/7 a 22/8
O dia mostra o Sol em
trânsito negativo. Por
isso, busque ter um
comportamento mais prudente e cauteloso em
todos os compromissos. Não reaja a provoca-
ções e faça tudo com cautela, análise e comedi-
menlo Tal influência dissipa-se à tarde.

VIRGEM • 23/8 a 22/9
Você vive um período
em que o senso prático
vai determinar as suas
ações, fazendo-o merecedor de cuidados mui-
to significativos. Tudo agora derivará do racioci-
nio e isso lhe dará incomum destaque entre os
que privam do seu cotidiano.

A j./ ,j---^^ —- LIBRA • 23/9 a 22/10
Indicações positivas
para atividades pes-
soais. Persiste o qua-
dro que fala de cautela em relação a dinheiro.
Você deve dirigir seus pensamentos e ações
no sentido da concretização de todas as suas
aspirações, aproveitando-se da aura de agora

S-. _____» ___j

ESCORPIÃO • 23/10 a 21/11
Marte rege seu signo
em boa parte do dia.
Isso significa um posi-

r^Z7>3
cionamento que destacará dinamismo e capaci-
dade realizadora. Você pode contar, a partir
de hoje. com êxito e boa vontade para Iodos os
seus atos. Amor valorizado.

SAGITÁRIO • 22/11 a 21/12
Um processo de auto-
comiseração poderá
dominar seu modo de i55^
agir a partir de hoje. Isso deve ser controlado e
evitado, para que não ocorram problemas no seu
trato com outras pessoas. Lembre-se de que o
quadro é altamente favorável.

CAPRICÓRNIO • 22/12 a 20/1
Boa disposição em ne-
gócios e finanças. O dia
vai lhe trazer alguns
momentos de significativa importância em rela-
ção ao trato pessoal. Isso representará vanta-
gem incomum e deve ser mantido ao longo do
dia. Novidades no amor.

\j^p^X AQ,UÁRIO«21/i a 19/2
Excelente disposição
para o trato com di-
nheiro, bancos e invés- _ 
timentos. A sua terça-feira registra novas oportu-
nidades de trabalho e uma possibilidade nova
em termos pessoais. No amor e em familia os
acontecimentos irão surpreendê-lo.

£p|||E^ PEIXES • 20/2 a 20/3
Hoje. nativo, há forte
tendência para ações
impensadas. Controle
isso e procure ser mais dado ao raciocínio antes
de agir. Excelente quadro de influências pes-
soais. No amor, o instante sugere compensações
e muita sensibilidade.
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HORIZONTAIS — l — processo de cálculo, ou de
resolução do um grupo de problemas semelhantes,
em que se estipulam, com generalidades e sem
restrições, regras formais para a obtenção do resul-
tado, ou da solução do problema (pi); IO — largue-
za; qualquer coisa plana considerada em relação à
sua dimensão transversal; 11 — um dos três aspec-
tos da alma entre os antigos egípcios; 12 — som de
muitos tiros; estrondo; 13 — prelixo usado em Qui-
mica para indicar compostos de arsênio: 14 — me-
mória principal em que os dados nela armazenados
(gravados) o foram pelo fabricante do componente
por processos especiais e que não pode ser altera-
da pelo usuário do equipamento; 15 — abelha dos
meliponideos, que constrói o ninho no oco das
árvores, com a entrada tubiformo, e cujo nome ó
devido ao cheiro da oimão que exala; 17 — ter por
costume; empregar; 19 — individuo rústico; traba-
lhador das estradas de rodagem ou das de terro; 20

cerimônia religiosa em que o prelado dá corles
no cabelo do ordenando tirando pequenas médias
das regiões anterior, posterior e laterais da cabeça,
formando uma cruz, ao conferir-lhe o ingresso na
hierarquia; 22 — venda, comercialização; surtida
contra o inimigo; 24 — segundo as escrituras bra-
mânicas. seres dotados de uma puroza perfeita e de
poderes sobrenaturais; 26 — coisa sem valor ou
importância; fedor; 28 — tilho de Neluno e de Pita-
nia. ou de Júpiter e de uma ninfa; 29 — lavradora; 31

designação antiga do hoje chamado imposto de
transmissão; 32 —- entre os gregos, o levantar do pé
na dança o, em conseqüência, a parle acentuada do
ritmo; na versiticação latina, a parle do pê (em geral
uma silaba longa) marcado pelo acento métrico;
elevação do tom ou da voz.
VERTICAIS — 1 — que praticam o amor ao próxi-
mo; que fazem filantropia; 2 — introdução de duas
vertentes no telhado, formando ângulo reenlranle
(pi.); 3 — relativas à agrimensura; 4 — rega com
ogadouro; 5 — áspera; desagradável; 6 — animal
carnívoro, dos muslelídeos (pi.): 7 — epiteto que os
chineses acrescentam ao nome dos deuses princi-
pais: 8 — agradecido, grato; 9 — movimento do
interior da terra, o qual, conforme a localização do
sua origem, pode produzir ondas mais ou menos
intensas, e capazes de se propagar pelo globo; 13 —
ausência da glândula tireoide: mixedema causado
por essa ausência; 16 —¦ pipas: 18 — cada uma das
vozes que se serve bebida a um grupo de pessoas
que estão à mesa de um bar; 21 — grande latia;
pedaço; 23 — palmácea, cujo fruto é comivel; pai-
meira silvestre, cujas nozes são usadas pelas criai.-
ças para fazer pião, sendo as sementes saborosas e
oleosas; 25 — semente de uma erva umbelifera
usada em medicina e como condimento e licor com
ela preparado: 27 — lugar reservado ao sacrifício;
30 — paralisia facial. Colaboração do Professor
PEDRO DEMO — Brasília.

DESENFADOS
O confrade ALTER-EGO (Dr. JAIRO DA COSTA'

PINTO) teve a gentileza de nos enviar mais um-
número de O JACARÉ, um jornal mensal de idéias
comunitárias", onde podemos apreciar DESENFA-
DOS. uma seção charadistica. DESENFADOS é com-
poslo por um problema de palavras cruzadas e
charadas, com a maneira de produção, saindo as
soluções na própria seção Nosso agradecimento ao
ALTÉR-EGO. DESENFADOS boletim è uma lacuna
não preenchida.

CHARADAS ADICIONADAS
(adição de palavras)

1. Aquela FILEIRA tle camas no corredor que LIGA
as enfermarias è para os pacientes com PERDA DE
ARTICULAÇÃO DA PALAVRA POR PARALISIA DOS
MÚSCULOS RESPECTIVOS 2-2

PAR DE PARES — CEC — Jacarepaguá '

2. Acho interessante que a lloracão daquela PLAN-
TA DA FAMÍLIA DAS CANÁCEAS sempre COINCIDE
com a aparição de CERTO PEIXE DO MAR. 2-2

VICENTE — São Francisco de Paula
3. Aquele homem GOSTA MUITO de animais, até da
PERERECA DA COR DE OURO. 2-2

CELLY — PASSATEMPOS BÍBLICOS — Tijuca
4. O TORNEIO "JOARVS DICIONÁRIO ' ao OFERE-
CER dois exemplares do léxico vai APROXIMAR os
charadistas. 2-1

PRÍNCIPE VALENTE — CTR — Rio
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS —• tavolatura; ano luz; vai: teramina;
ela; emoção; lacaniça; adir; tã; ar; ode; aonde; aje;
ue; bidogue; um; ade; omisso
VERTICAIS — tafetá; anelado: voracidade: ola; lu-
men; azimita; uvaça; ra; alfobre: noção; arejo;
adeus; iba; ego; um: ei.
CHARADAS AFERÉTICAS: 1. filamento: 2. caneta;
3. grafito.
CHARADA METAMORFOSEADA POR SÍLABA: 4
desunta/delunta.
Correspondência para: Rua das Palmeiras, 57,

ap. 4 — Botafogo — CEP 22.270.070
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1 DISCOS
terça-feira, 10/5/94 o. 7

Sinatra debuta em Paris
HpD importado traz
|The Voice' no auge
|la forma em 1962

MARCUS VERAS0 S colecionadores de fitas
andam proporcionando
surpresas muito agrada-

Peis em plena era digital. Desta
frez, quem saiu ganhando foram
os fãs de Frank Sinatra, cujo
show realizado em Paris em 1962"Foi 

preservado, remasterizado e"agora chega ao público em Sina-'tra in Paris — Frank Sinatra and'4extet, importado pela Warner. O
'espetáculo, que deve ter agitado
'aquele verão parisiense, fazia par-'tb de uma turnê do cantor que"tinha como objetivo principal Um-
par sua barra, depois de virem à
tona suas estreitas ligações com
Sam Giancana, chefão da Máfía
{leia texto abaixo).

Acompanhado por um peque-

DISCOGRAFIA BÁSICA

li D Songs for Swingin' lovers*
1(1956) DA swingin' affair|
Í(1957) D Come fly with mef
íi .1958) D Look to your heart?
1(1959) D Nice 'n' easy(1960) Dí
ÍAII the way (1961) D Sinatra;;
Isand swingin' brass (1962) ?.
iSinatra-Basie (1963) D Stran-j
Igers in the night (1966) D Sina-?
í_tra & Antônio Carlos Jobim;;
1(1967) D My Way (1969) f

no grupo (Bill Miller, piano, Al
Viola, guitarra, Ralph Pena, bai-
xo, Irv Cottler, bateria, Emil Ri-
chards, vibrafone e Harry Klee,
sax e flauta) em vez daquelas or-
questras enormes e arranjos gran-
diosos, Sinatra mostra porque se
candidatou tantas vezes ao trono
de melhor cantor do mundo. O
arrogante The voice, apresentado
no show por Charles Aznavour,
arrasa em Moonlight in Vermont
(J.Blackburn/K. Suessdorlf/Mi-
chael Goldsen), apesar de uma
escorregadela como bem percebe
James Isaacs, que assina o encar-
te.

Imbatível mesmo é o repertó-
rio, que tem Cole Porter (numa
contida Vve got you under my skin,
Iget a kick out ofyou e, é claro, /
love Paris), Gershwin (They can't
take that awayfrom me), Rodgers
e Hart (The lacly is a tramp), tudo
em um tom mmjazzy. A perfor-

mance dos músicos não podia ser'
melhor. "A gente jamais ensaiou
para estes shows", lembra hoje o
guitarrista Al Viola. Nem precisa-
va. Quase todos os músicos esta-
vam acostumados com Frank,
tendo participado de muitas gra-
vações de vários de seus discos.

Sinatra, no auge da forma,
mostra porque seu tornou lenda.
Fazendo o gênero canalha simpâ-
tico, empresta a todas as canções
seu tom extremamente pessoal,
com algumas interpretações que
se tornaram ponto de referência
para cantores que o sucederam.
Era a primeira vez que Frank se
apresentava em Paris, e a turnê já
havia passado pelo México, Ro-
ma, Tel-Aviv e ainda iria a Tó-
quio. O público embarca direiti-
nho na conversa fiada do cantor,
que destila competência e charme.
Não é à toa que seu nome desper-
ta reverência até hoje.

Divulgação

O incidente presidencial
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Era março de 1962 e Frank
Sinatra não cabia em si de conten-
tamento. Afinal, ia receber em sua
mansão em Palm Springs nada
menos que John Keneddy, o pre-
sidente americano, para um fim
de semana de descanso. Mas a
assessoria de Kennedy bem sabia
quem era aquele homem que tan-
to ajudara o presidente na campa-
nha à presidência. O FBI enviou
relatórios descrevendo as muitas
estadias dos mafiosos Sam Gian-
cana, Joe e Rocco Fischetti (pri-
mos de Al Capone) e Paul Da-
matto na casa de veraneio."Nenhum outro artista é visto
com tanta freqüência em compa-
nhia de gangters", detonava um
dos informes. Bobby Kennedy,
procurador geral da república,

não teve dúvidas: abriu o jogo
com o irmão e mostrou-lhe a in-
conveniência de tal fim de sema-
na. O presidente mudou de pouso
e foi para a casa de Bing Crosby.
o que causou em Sinatra uma rea-
ção tão irada que apanhou uma
picareta e tentou destruir o heli-
porto que mandara construir es-
pecialmente para a ocasião. De-
pois deste incidente, seus
assessores criaram a turnê inter-
nacional que renderia fundos para
as crianças pobres e limparia o
nome de Frank. Tanto que ele
alterou neste disco a letra de I got
a kick (Porter): onde se dizia co-
cainè trocou-se por parfum froin
Spain para evitar qualquer malen-
tendido. Hipocrisias do marke-
ting...
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Sinatra em 1962: turnê serviu para limpar sua imagem

Ná Ozzetti não arreda o pé da vanguarda
Divulaacão/Gal Oaoldo JL- ^m^-

Em seu novo disco,
a cantora mantém
a experimentação

Procedente 

do núcleo de van-
guarda paulista que revelou
Arrigo Barnabé, Itamar As-

sunção, Premeditando o Breque,
Tetè Espíndola e Vânia Bastos,
Ná Ozzetti, ex-integrante do Gru-
po Rumo, radicaliza em Ná, seu
segundo disco solo. "Na fronteira
da voz que canta com a que fala",
como define no texto de apresen-
tação, Luiz Tatit, ex-colega do
Rumo, a cantora fecha o cerco em
torno de um pequeno núcleo au-
toral comprometido com a experi-
mentação off-pop.

Mesmo o Chico Buarque in-
cluído, o do lento travelling da
paisagista Morro dos Dois irmãos
sai do foco do ôba-óbvio dos stan-
dards capazes de fornecer uma
ponte para platéias comuns. Nem

Divulgação/Gal Oppido
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: standards feitos para ouvidos inconformistas

a inclusão em francês de um tre-
cho da ópera Carmen, de Georges
Bizet enquadra-a no figurino sur-
rado da cantora eclética.

O arranjo de pequeno conjun-
to da faixa conta com um demo-
níaco Hermeto Pascoal na flauta e
sax soprano, que desequilibra o
jogo logo de saída. Além de Ita-
mar Assumpção, Ná inclui-se co-
mo autora no disco ao lado do
irmão Dante, responsável ainda
pela co-direção musical e orques-
trações.

Revelada em 1979, a cantora
paulistana de 35 anos, que fre-
quentou a Fundação de Artes de
São Caetano do Sul, estudou pia-
no com Felix Wagner e canto líri-
co com Claudia Mocchi, gravou
sete LPs no Grupo Rumo. Ainda
mais depurada no projeto solo
iniciado em 1985, Ná nunca se
prende a uma leitura linear das

melodias. Do canto/prosa de Nos-
so dia D, com recurso de vozes
duplicadas ao balanço de Sutil,
repleta de notas deslocadas e or-
dens invertidas, a cantora fornece
combustível para ouvidos incon-
formistas.

Com participações especiais de
Hermeto Pascoal (também nas
faixas Só comigo e Tempo escondi-
do), do trombonista Bocato e do
cello de Jacques Morelembaum,
Ná consegue descontinuar a hip-
nose do reggae (Atração fatal) ou
picotar a cadência do fuiik (Lu-
gar) retirando destes estereótipos
exaustos um signo sonoro novo.
Esta arte de exceção tem poucas
chances no mainstream blindado
das FMs. "É muita luz pra pouco
túnel/ é muita areia pro meu ca-
minhãozinho", como canta uma
das letras. (Tárik de Souza)

gystyie| EM QUESTÃO/

Convulsão
na América
D, TARIK. DE SOUZA

'OGGYSTYLE. O punk atitude
do piercing e das roupas esfarrapa-
das foi superado em autenticidade
pelo gangsta rap. Snoop Doggy
Dogg rapeia contra os motherfiw-
kers acossado por um processo real
de homicídio. Coerente com o ape-
lido canino, Calvin Broadus (seu
nome nos documentos) trata as
mulheres por bitches e afronta os
politicamente corretos. Exalta q
poder da grana, intitula-se um nriaj
tador em série e num diálogo tea.
tralizado de sala de aula diz ao
professor que quer ser um cafetã q
quando crescer. Toda essa barbárie
vem embalada num funk escolado;
do rhythm & blues ao cliarm, com
direito até a citação do meloso $uj
cesso japa dos 60, Sukiaki. Polaroid
musical pingando sangue, Dogg
traduz uma América off-Hollywood
à beira da convulsão.

Divulgação
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Snoop: violência de sobni

Machismo
e violência
D, JAMARI FRANÇA.

OGGY Dogg é a nova sensa-
ção do rap americano, mais um que
ascendeu do gueto para o estrelato.
No caso, com uma ficha policial
que inclui drogas c possível homicí-
dio. Musicalmente, Doggy enfia
umas melodias nos seus raps. com
uma influência Motown que chega
a ser descarada na lenta Aiiit no
fim, bem comercial, não fossem ai-
guns versos. E é aí que o CD pega:
Doggy segue o exemplo da maioria
dos rappers, gravando 13 faixas de
adoração ao próprio umbigo (ou a
um órgão mais abaixo), tudo em
meio a uma saraivada de palavrões
gratuitos, um machismo que só se
refere à mulher como bitch ou who-
re. Depois ainda pede paz nas ruas.
Sua música certamente só contribui
para perpetuar a violência e o pre-
conceito.
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Alternative NRG
¦ A organização ecológica
Greenpeace montou um estúdio
móvel, que funciona a energia so-
lar, e gravou shows de diversos
artistas do rock/pop internacional.
Uma faixa de cada um desses
shows foi selecionada para inte-
grar esse disco, que tem momen-
tos antológicos de grupos como
U2, L7, Sonic Youth, The Jesus and
Mary Chain e R.E.M. Uma delicia!
(E.B.)
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A tribute to Mlles Davls
¦ Chega ao Brasil o CD do show
apresentado em 1992 no Free Jazz
por Herbie Hancock & Cia. (Wayne
Shorter, Ron Carter, Wallace Roney e
Tony Williams). O clima de saudade
não torna o cenário excessivamente
blues. O desempenho dos músicos é
da melhor qualidade, e o repertório
de primeira linha. Uma grande home-
nagem ao homem que transgrediu
todas as fronteiras que o mercado
quis lhe impor. (M.V.)

Brasileiras
¦ Wanda Sá e Célia Vaz se revê-
zam em voz e viola para lembrar par-
cerias que hoje em dia podem parecer
inusitadas — como Gaiolas abertas
(João Donato e Martinho da Vila) e
Razão de viver (Paulo Sérgio Valle e
Eumir Deodato). Certo que abusam do
"da-ba-dá" e de vocallses parecidos.
Resultado: as vezes, parecem duas
Joyces dialogando. Mas o disco mere-
ce respeito. Até porque retrata um en-
contro histórico. (L.B.M.)

Doggystyle (Jama)
¦ Mais um rapper está dan-
do sua versão da vida que rola
nas ruas das grandes cidades
americanas. Há muitas drogas,
baixaria e violência. Mas as
mães não precisam se preocu-
par. As letras, como em todo o
bom rap, são incompreensíveis
até mesmo para que fala inglês
fluente. Se não fosse assim, não
tocaria em rádios de jeito ne-
nhum. (E.B.)

The mask and the mirror
¦ Cada gravadora tem a Enya
que merece. Loreena McKennitt
segue aquela fórmula de misturar
esoterismo, lendas celtas, sons
quase etéreos. Só falta vir um in-
censo junto com o CD para comple-
tar o clima. Se a Enya ainda tem a
vantagem de fazer temas curtos,
Loreena abusa da nossa paciência
com cinco, seis minutos para cada
faixa. Too much. (M.V.)

jHNr: ;...: .',,-' __ •_ ** 
__ < __ ;..;.._.„.....;,..;.;;

 jkjk •___ :.„ *l
¦'¦:.;.¦_¦¦¦'•>;-¦ "' * - â _A." A _i ¦*¦

m m, . mm, • f*-

fjf*M W-: *f$k **.......;..;.;.;;., _..;.....,.!_... £Éki

jM±_ **£,.; ** „__ ,;ltv

I FAIXA QUENTE
CD's/Os mais vendidos

Io) So far so good Bryam Adaras (1(7)
2") Olho no olho (inl.) Vários (512)
3o) Filadélfia (trilha sonora do filme) (9 3)
4o) Raça negra Raça Negra (01)
5») 23. Jorge Benjor (219)
6o) O movimento Olodum (8 2)
7o) O descobrimento do Brasil

Legião Urbana (612)
8') fim Maia Tim Maia (015)
9. Sonho meu (inl.) Vários (3 ã)

10°):_i- víslon becl Pink Floy<l(0|f)

RÁDIOS/As mais tocadas
Rádio FM 105

Io) Nossa senhora Roberto Carlos
2°) Quando te encontrei Raça Negra
3o) Eu só penso cm voce

Wlllie NelsonjZezé & Lueianrj
•W Melo da paixão Bee Gees
5o) Em nome do amor Leandro & Leonardo
6o) Tudo bem Fábio Jr..,
7o) Caminhos do sol Yahoo
8<) Pra le amar de paixão Angélica
9J) São tem jeito Joana
W)Obscssão Roberto Carlos'

Rádio Cidade
1") Lavagem cerebral Gabriel 0 pensador.
2 . 77ie rhylhm oi the night Corona
3o) The sign Ace of base
4o) Requebra Olodum
5») Plcase jorgive me. Bryam Adaras
6. Return to innoccnsc Enigma
1")Alcahol Jorge Benjor
8°) Boom Shack-a-lack Apache Indian
9o) Streels of Philuddphia... Bruce Springsteen

W')Tyson free Sublimes
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THE
WHO
Os 30 anos do grupo são celebrados em mostra
que traz os delírios e o visual feérico da época

JAMARI FRANÇA

ETE Townshend, o ho-
mem que escreveu "espero
morrer antes de envelhe-

cèr," faz 49 anos dia 19 de maio,
mas parece ter 59. Roger Daltrey,
o homem que cantou estes versos
peja primeira vez há 30 anos, fez
50 anos dia 1 ° de março, mas tem
urircorpinho de 35. Felizmente
(ou não) eles sobreviveram para
ver celebrada a importante obra
musical que produziram, reconhe-
çidá como uma das melhores da
música popular do século.
i;A partir desta quinta-feira, os

cariocas poderão constatar que o
grupo The Who fez muita coisa
boa além de My generation, o su-
cesso daqueles versos fatídicos
que até hoje perseguem seu autor.
O Museu da República recebe a
mostra The Who — 30 anos, pro-
moção da Cultura Inglesa e da
Conexão Marketing Promoção.

Townshend, Daltrey, John
Entwistle (baixo) e Keith Moon
(bateria) faziam parte nos anos 60
dos mods, uma turma jovem in-
glesa precursora dos mauricihhos:
visual produzido, lambretas e um
rock mais comportado, na linha
dos Beatles — e do Who. Eles

foram projetados na onda inglesa
de Beatles & Rolling Stones, mas
sem o mesmo impacto inicial, im-
pondo-se aos poucos com canções
que estouraram como bit singles
na Inglaterra, incluindo Can't ex-
plain it, Anywày anyhow anywhe-
re, Substitute e My generation. O
Who só chegou ao LP em abril de
1966 com The Who sings my gene-
ration, quando a carreira de Len-
non. Jagger & Cia. já ia longe no
mundo inteiro. O primeiro suces-
so americano só veio em 1967,
com Happy Jack, faixa título do
segundo LP.

Estas músicas iniciais estão
num vídeo de 90 minutos mostra-
do na exposição em sessões contí-
nuas. O material inclui clips e per-
formances ao vivo de vários
sucessos, com destaque para
Tonvny, o mais importante disco
do Who, uma ópera-rock que
agora mesmo está em cartaz na
Broadway, em Nova Iorque, onde
recebeu vários prêmios Tony, o
Oscar do teatro americano.

A ambientação da mostra pro-
cura recriar o visual feérico de
alguns palcos usados pelo Who
em suas excursões e até o telão
terá um tratamento especial com
a projeção no formato redondo.
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Para completar a festa, muitas fo-
tografias da excursão de 1980 da
banda feitas pelo disc-jóquei e fo-
tógrafo Maurício Valadares.

Uma vez perguntaram a
Townshend se era mesmo neces-
sário o volume que as bandas usa-
vam em seus concertos: "A gente
toca alto porque muita gente se
faz de surdo para o que a gente
toca", fuzilou. Numa outra oca-
siào, perturbado pelo delírio irra-
cional das fãs, Townshend tam-
bém depreciou sua música,
dizendo que o conteúdo não im-
portava, bastava ser bem alto e
fazer umas palhaçadas porque o
público parecia descerebrado. Es-
tas eram manifestações de um dos
mais afiados e críticos músicos do
rock inglês, de uma sensibilidade
aguçada que acabou colocando-o
numa bdd irip muito comum no
rock.

Townshend acabou mergu-
lhando no álcool, na heroína e na
cocaína, uma combinação fatal
para muitos talentos na história
do roquenrol. Townshend se co-
locou de pé novamente pagando o
alto preço da decadência física,
incluindo uma surdez provocada
pelo alto volume, do fim do seu
grupo mas não de sua música.

A exposição celebra a obra
musical do Who, não as suas tris-
tezas, principalmente a loucura
toda especial de Keith Moon, o
baterista mais clown do rock. No
vídeo está um momento muito es-
pecial dele: uma interpretação ao
vivo hilária de Barbara Ann, o'
sucesso dos Beach Boys. E ainda
muitos quebra-quebras de palco,
outra marca reeistrada da banda.

Townshend contou certa vez
que a banda ficou quatro anos.,
pagando o equipamento quebra-
do durante ao longo de dois
anos. Um caso típico de se ficar
prisioneiro de uma performance
nascida totalmente ao acaso e
uma gota ã mais na angústia exis-
tencial de Pete. Uma noite, em
1965, o Who estava tocando num
clube inglês quando Pete, num
gesto brusco, enfiou o braço da
guitarra no teto de altura reduzi-
da do palco. O povo começou a
rir e Pete, irado, arrebentou o
instrumento. O buchincho correu
e o clube começou a encher para
ver o louco que quebrava a gui-
tarra. Estava criada uma perlòr-
mance que seria reprisada para
sempre, de Jimi Hendrix a Kurt
Cobain. Você sabia?

Até que os egos os separem
-«¦B— ^^ama*^ Fotos de arquivo _¦_¦

Divórcio de casais de Hollywood mostra uma
complicada rotina de convívio com a fama

L DOUGLAS THOMPSON
W.W./Intercontinental Press

<OS ANGELES — Como a
top modcl Cindy Crawford se des-
pediu do marido Richard Gere
quando ele partiu numa viagem
de duas semanas e meia à índia?
Levando-o até o aeroporto? Não,
ela tinha uma gravação de comer-
ciai às cinco da manhã e deu-lhe
um beijo de despedida antes mes-
mo que ele estivesse totalmente
acordado. Este é o preço que os
casais de Hollywood pagam pelo
sucesso. Horários de trabalho
cheios, filmagens, tomadas exter-
nas e desfiles de moda podem
mantê-los separados por semanas.
Não é diferente para Cindy
Crawford e Richard Gere. Hoje
afirma-se que eles estão vivendo
separados, apesar do diário de
Cindy — que será publicado bre-
vemente pela imprensa america-
na — garantir o contrário e do
desmentido, numa página inteira
de jornal, pago pelo casal. Para
pjorar as coisas, Cindy foi recen-
temente flagrada jantando com
Randy Gerber, com quem teve
um caso antes de se casar com
Gere. Mas na calada da noite, diz
&¦ lenda, pode-se ouvir duelos nas
colinas de Hollywood onde o que
realmente prevalece como causa
das-separações são os egos infla-
dos.

..Os últimos dias têm revelado
uma separação atrás da outra. A
modelo Christie Brinkley e o can-
tor Billy Joel acabaram de anun-
ciar que estão se divorciando de-
pois de um casamento de nove
anos. Eles estão separados desde
199,2, mas mantiveram isso em
segredo. No caso deles, o que
mais contribuiu para a separação
foi a vaidade excessiva de ambos.

§,; O casamento fracassado de Ro-

seanne Barr foi o terceiro a ocu-
par as manchetes na última sema-
na. Ela entrou com uma ação de
divórcio contra o marido Tom
Arnold e contratou seguranças
armados para mantê-lo afastado
de sua casa. Rumores de que
Tom estaria tendo um caso com
Kim Silva, de 24 anos, da produ-
tora de Roseanne, foram a gota
d'água. Roseanne usou o presti-
gio de seu programa de TV para
conseguir uma série para o mari-
do. Mas enquanto ela manteve
altos índices de popularidade, o
público não respondeu ao marido
da mesma forma.

Um outro casal está com pro-
blemas, e não pela primeira vez. O
casamento de Don Johnson e Me-
lanie Griffith sobrevive por um
fio. Eles estavam num processo de
reconciliação depois que a união
entrou em colapso há um mès
pelo sermão que Melanie passou
no marido por causa do excesso
de bebedeiras. Os papéis do di-
vórcio chegaram a ser preenchi-
dos, mas eles se reconciliaram.

A síndrome de Nasce uma es-
trela. na qual a carreira de um dos
parceiros decai enquanto a do ou-
tro floresce, é claramente um fa-
tor importante no segundo casa-
mento de Johnson e Melanie. Eles
se casaram jovens e se divorcia-
ram. Ele tornou-se um astro atra-
vés do seriado Miami vice e em
1989 os dois se uniram novamen-
te. Mas Miami vice saiu do ar e
Melanie fez muitos filmes, conse-
guindo até uma indicação para o
Oscar. Johnson fez alguns, mas
sem sucesso. Dez anos depois de
largar o copo, Johnson voltou a
beber. Para Melanie, ex-alcoólo-
ca. esse foi o sinal para agir. e no
mês passado ela entrou com a
ação de divórcio.

"• 
mWÊ By^ffll mWCÍ '"¦'.''' -*3fl_ iflflV

acwjBupaia^ ''v^^w^íflB 
s_fl_SS_^m^l] s_^^_«_M__Ss_B ÀB^^ ^^W BlwWiá

'sz^líifíBÈti HaVtv i¦ *-flfln9T%%£FÍv«<ío :'^ **^viBíufr"'\ \*?,v(' - . ii&' ^flDBS^fttT*^^ví-^ii1'.'-w vwií^.$Íiv*mí?**v 'f * i\ 1 -i•'ijffi^TOr^iryflrrKWWWWWfl^TTftS\v\*KnWn
¦'¦ i' i'-'*_5,ítuQrlÍBflfl_fc' *"'¦ ¦ _fl¥ç__Sw>wfe?'??•. ¦'¦'.' ¦iaBB_f'i '"ÂaÍs,". ;'-l-'-'-*W'_i_flfl™ffiB9_H^56^"1- Kí*"5" -fc*- ** WaW_fe™^MflflflBBJTO?fSa?g»ijEga I

í 
' 

flfl__£lfÍ_f--' ^^^^ '^^fpMM is^^^^i-^^I^^J l,; '- '.-'ÊÊÈ '' ' '*' '' ¦¦^WV''" ' '¦' 
jjflfll mmW' 

'^L • ''V f I

\ll' ^ffffiy^m^wrS™™^ a___'.!vi?'.'>-' ' . .- '-'ffijH Wm? -5 ©ta_*3_%§£l flflflflRsRf*''¦'''''¦''¦¦''''' $& '''¦¦¦'T?M;''*V*; ¦'*¦¦• .-".¦,' : •jl-^jajB BM^_swVar: "'íl

Richard Gere e Cindy Crawford desmentiram, em anúncio de jornal, a separação que as desgastantes carreiras prenunciam

Síndrome da
separação

0 

exemplo clássico da síndro-
me Nasce uma estrela foi a do
casal Frank Sinatra e Ava

Gardner. Ela era a atriz mais po-
pular da época e ele atravessava
uma crise em sua carreira, que só
terminou em 1953 com seu traba-
lho no filme A um passo da eterni-
dade, que lhe valeu um Oscar de
melhor ator coadjuvante. Sinatra
sempre admitiu que Ava foi o
grande amor de sua vida. mas o
casamento não resistiu às pressões
de carreiras contrastantes.

É impossível falar em rompi-
mentos espetaculares sem lembrar

__ . _

Elizabeth Taylore Richard Burton: disputa de vaidades

de Elizabeth Taylor e Richard
Burton. Quando a todo momento
os dois eram obrigados a pensar
em status e poder, surgia a amea-
ça ao relacionamento. Kim Basin-
ger era uma atriz sem expressão
quando se casou com o maquia-
dor Ron Britton. Aí os grandes
filmes começaram a aparecer.
Britton diz que deveria ter incluí-
do Batinan como uma das causas
da separação.

Lauren Bacall, que viveu à
sombra do marido Humphrey
Bogart, é quem tem a frase mais
irônica sobre separações: "Holly-
wood é o único lugar onde um
divórcio amigável significa que
cada parte fica com 50% da pu-
blicidade."
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iam 40 anos, a Caterpillar Brasil não pode se queixar da sua

performance. Começou importando e hoje exporta para 120 países.
No bairro de Santo Amaro, local de sua primeira fábrica, a

maior dificuldade era o telefone. Atualmente, na fábrica de
Piracicaba, 900 terminais ligam a Caterpillar Brasil a uma rede de
70 mil terminais que unem a empresa ao mundo. Na década de 20,
era possível contar nos dedos as máquinas Caterpillar em operação
no país. Em 1993, somente numa obra, 140 máquinas trabalhavam

na construção de um importante canal de alimentação
de água em Fortaleza.

Entram também nesta história um galpão na Lapa, uma jararaca
em Santo Amaro e uma revolução em Piracicaba. Ah! E com ética,
muitos princípios, tipo de coisas sem as quais se anda um pouco,
até meio ligeiro, mas dificilmente se chega lá.

Esta é, pois, uma história que envolve tecnologia e princípios,
homens e máquinas, sonhos e números.

Primeiros Tempos
E)t/entre estes números também

os menos épicos devem, para
começar, ser citados: em 26 de
outubro de 1954, à folha 9 do Livro
899 do 11" Cartório do Rio, era
lavrada a escritura de uma empresa
a ser registrada sob o número 90.119
na Junta Comercial de São Paulo.

A nova empresa tem seu
primeiro, pequeno escritório na rua
Boa Vista, mas em março de 1955
já está funcionando na
Lapa, num armazém alu-
gado dos Mofarrej, com
sério jeito de empresa —
administração, enge-
nharia, compras, treina-
mento de fornecedores e
tudo mais.

Em 1958, aproveitando
o ano da Copa — e que
Copa! — a Caterpillar Brasil sai
para o jogo: compra um terreno de
164 mil metros quadrados no bairro
de Santo Amaro, em São Paulo,
para a construção de sua fábrica no
Brasil. Por ali hoje passa, com suas
seis portentosas pistas, a imponente
avenida Nações Unidas. Naquele
tempo, o lugar não passava de um
banhadão coalhado de sapos e inse-
tos, acessível por uma única es-
tradinha de terra. Aí é que entra a
história do telefone impossível e da
jararaca enxerida.

Num improvisado galpão de
madeira, a nova fábrica funcionava
como podia. O único telefone do
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Tratamento Térmico na antiga Fábrica de Santo Amaro.

do e de
morado

que, muitas vezes, contam os pio-
neiros, era mais rápido tomar um
lotação e ir falar ao vivo com o
interlocutor. Mesmo assim, no chão
do galpãozinho, multiplicavam-se
os arquivos com os primeiros
papéis. Numa tarde de muito calor,
um empregado quase tem um
ataque: uma jararaca dormia
placidamente entre os arquivos,
justo entre os comprovantes de
despesas.

Em 1960, o Brasil quase de nova
capital e pronta a primeira etapa da
nova fábrica, a Caterpillar de Santo
Amaro começa a virar o jogo:
lança a Motoniveladora 12E, já

55% nacional. Motoniveladora 12E
é nome científico. Na prática se
trata daquela boa e velha patrol de
guerra que todo brasileiro leva na
memória. A nacionalização dos
produtos não ficou na patrol. Logo
vieram duas versões de escrêiperes,
lâminas para quatro tipos de tra-
tores, grande variedade de peças de
reposição e, mais adiante, já em 66,
um avançado escrêiper totalmente
hidráulico. Um ano antes, dez mo-
tqniveladoras atravessavam ga-
lhardamente os pampas gaúchos na
direção de Uruguaiana, na fronteira
com a Argentina: era a primeira
exportação.

Em 70,dizem que ninguém
segurava o Brasil de Jairzinho,
Clodoaldo, Gerson e Tostão. E nem
a Caterpillar. Foi um ano de
grandes lançamentos de produtos-

fabricados no Brasil. Mais tarde, a
Caterpillar, pensando numa nova
fábrica, compra em 1973 um ter-
reno de quatro milhões de metros
quadrados em Piracicaba: o maior
investimento feito pela empresa
fora dos Estados Unidos.

As coisas andaram rápido em
Piracicaba. Em 1975 as modernas
estruturas metálicas da nova fábrica
abrigam 1700 empregados, a maio-
ria treinada na região. Piracicaba
logo se torna responsável pela
montagem de todos os modelos
produzidos pela empresa no Brasil.

Em 84, a festa dos 30 anos
reúne 17 mil pessoas, entre empre-
gados e familiares das unidades de
Santo Amaro e Piracicaba. A
Caterpillar Brasil já exporta
máquinas e motores para 40 países,
porém ainda está insatisfeita: so-
nhando novos produtos e tentando
melhorar cada dia a qualidade dos
existentes. É um mal de nascença,
essa inconformidade. Já era assim
quando tudo começou, há muito
tempo, na rebelde Califórnia de
Daniel Best e Benjamin Holt.

SSffiíM
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12E—Primeira motoniveladora fabricada no Brasil.
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Rebeldia Programada
Nata Califórnia do fim do século

passado, as fazendas eram tão
promissoras que a mecanização
da lavoura virou um sonho coleti-
vo. Tanto que, por volta de 1883,
dois pequenos fabricantes de
equipamentos agrícolas, Daniel
Best e Benjamin Holt, encaram o
desafio. Suas fábricas não reu-
niam, juntas, mais de duas dúzias
de empregados, a maioria fer-
reiros, carpinteiros e fabricantes
de rodas.

Mas logo estavam sarapantan-
do os fazendeiros da região com
seus inventos. Belas fotos da
época vão celebrando, em sépia,
essa nascente salvação da lavoura.
Uma imponente colheitadeira
movida a mula já facilitava vi-
sivelmente a vida dos campone-
ses. Um outro trator, já na virada
do século, aparece operando no
Quênia. "O mundo será o nosso
mercado", comenta orgulhosa-
mente um jornalista da época.

Em 1888, andava Daniel Best
tentando se livrar dos motores a
vapor e em 1895 oferecia ao mer-
cado motores de combustão inter-
na de 200 hp para uso na agricul-
tura, mineração e navegação. De
forma que o trator como o co-
nhecemos está para fazer 100 anos.

Em 1925, Best e Holt se unem
para fundar a Caterpillar, cheios
de idéias e uma paixão comum:
não se conformar com o sucesso e
tentar fazer melhor, sempre. Viver
como que num perpétuo, volun-
tário e fecundo estado de crise
com a própria obra.

A Caterpillar chegou aos nos-
sos tempos com tudo para se con-
formar. Sediada em Peoria,
Illinois, está hoje presente em 159
países, tem 40 fábricas, 25 nos
Estados Unidos, 15 fora, e é líder
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Primeiros tratores com tração animal.

mundial no que faz: mais de 300
diferentes produtos em máquinas
agrícolas, rodoviárias, de minera-
ção, florestais, de terraplenagem,
equipamentos para movimentação
de material, turbinas e motores.
Mesmo assim, inconformada,
lança, na década de 80, o PWAF -
A Plant With a Future (Uma
Fábrica de Futuro), uma proposta
de revolução em seus próprios sis-
temas de produção e custos para
atender a um mercado global. Em
poucas palavras, o PWAF era o
seguinte: gente, vamos ao que in-
teressa, de uma forma mais simples.

Desde o inicie de sua história....

... a Caterpillar busca soluções inovadoras..

... para um mundo em desenvolvimento..
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O Futuro em Piracicaba

Visla aérea da Fábrica em Piracicaba.

X oi o que acon-
teceu na fábrica de
Piracicaba, que
concentra hoje
toda a produção
brasileira. A refor-
ma começa em
86. A fábrica é
toda redesenhada
à luz do PWAF.
Não ficou máqui-
na sobre máquina.
Foram criadas cé-
lulas de produção*
incorporados so-
fisticados equipa-
mentos como má-
quinas computa-
dorizadas, um robô e novos conceitos
de produção.

Foram gastos, nessa moderniza-
ção, 300 milhões de dólares na com-
pra de equipamentos, construção de
edifícios e treinamento de pessoal.
Apesar dos riscos desse investimento
maciço, os resultados compensam. A
produção toda se tornou mais
racional, flexível, e automatizada. A
simples preparação de uma máquina
operatriz caiu de 20 horas para zero,
um chassi de um trator que antes era
fabricado em 20 dias e 124 movimen-
tos, agora é feito em 2 dias e basta a
metade dos movimentos. A produ-
tividade geral cresceu 46%.

Fora os ganhos humanos: cada
operador deixa de ser um simples
apertador de parafusos para tomar-se
o responsável pela sua produção e
seu próprio inspetor de qualidade. É
constantemente estimulado a fazer
projetos de melhoria de qualidade.
Recentemente, empregados da
Célula 6451 conseguiram melhorar
o funcionamento de uma caixa
dianteira de trator e receberam da
Caterpillar Inc. um valioso Certificado
de Qualidade Total. Avançar, na
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Caterpillar, é regra e obsessão. Em
1993, a corporação gastou 455 mi-
lhões de dólares em pesquisa de
desenvolvimento de engenharia É a
média

Essa preocupação com qualidade
estende-se aos fornecedores. Ela sele-
ciona a empresa, em muitos casos
projeta a peça, em outros estabelece
as rigorosas normas da produção e,
para estimular, concede certificados
de qualidade.

Dentre as muitas e modernas con-
ceituações de qualidade, a Caterpillar
tem preferido a seguinte: qualidade é
uma questão de envolvimento pes-
soai com a excelência do produto.
Gestão participativa, empowennent,
as palavras mudam, mas na hora do
vamos ver, é questão pessoal. A
qualificação e motivação do traba-
lhador vão decidir a real qualidade do
que ele faz. Na prática isso significa a
preocupação constante com um bom,
justo e seguro ambiente de trabalho,
estímulos de produção que podem
envolver tanto um simples reforço na
cesta básica como todo um plano de
incentivos com premiações, caso
sejam atingidas as metas do setor.
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de peças é informatizada.
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Célula de produção.

Hoje, na Caterpillar, dos 47 gerentes
de departamentos e divisões, quase
todos vieram, como se diz em fute-
boi, das divisões inferiores. O caso
do gerente que começou como
estagiário não é exceção.

Segurança em primeiro lugar,
uma das frases mais ouvidas na
empresa, faz parte dessa preocu-
pação com qualidade de vida. E traz
boas lembranças. O Troféu de
Segurança criado pela Caterpillar
dos Estados Unidos foi seis vezes

ganho pela divi-
são brasileira no
setor de fábricas e
seis no de peças.

Gente moti-
vada, máquinas
atualizadas e sis-
temas de pro-
dução revistos
garantem a soli-
dez da Caterpillar
brasileira, que se
tomou fonte mun-
dial de abasteci-
mento em diver-
sos modelos de
máquinas. De 93
para cá, em plena

crise, a empresa lançou sete novos
produtos fabricados no Brasil: uma
motoniveladora articulada, um trator
de esteira com roda motriz elevada e
direção diferencial — tecnologia de
ponta agora presente no mercado
brasileiro —, três pás-carregadeiras
de rodas, um moto-escrêiper e um
trator de esteiras agrícola Máquinas
da Caterpillar Brasil operam hoje na
África do Sul e na Mauritânia, na
África; Martinica e Canadá, na
América; Burma e Japão, na Ásia;
Nova Guiné e Austrália na Oceania.
Ao todo, 120 países.
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Sistema de solda por robô.
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Aiimportância do trabalho de
empresas como a Caterpillar tem
uma fundamentação: fazer da
Terra uma casa cada vez"mais
habitável para o homem. Elas
mexem diretamente com a terra,
mudam diariamente a cara do
mundo — para melhor.

É só ver o caso da Caterpillar
no Brasil. Pode-se dizer que
meteu a colher, ou, vá lá, uma
pá-carregadeira, onde quer que
tenha se travado uma batalha de
transformação. Onde o progresso
irrompeu, lá estava ela com suas
máquinas para toda obra.
Desbravando, reflorestando,
arando, compactando, terraple-
nando, dragando, aterrando,
escavando, carregando e trans-
portando.

Esteve presente em muitas e
cruciais batalhas. Na criação de
Brasília, na terraplenagem do
Aeroporto do Galeão. Na cons-
trução da Hidrelétrica de Itaipú,
uma das mais impressionantes
obras de engenharia do século,
que exigiu a escavação de 20
milhões de metros cúbicos de

Da enchente à seca
rocha. Na construção do Aero-
porto de Cumbica, onde 13 mil
homens intervinham 20 horas
por dia em 14 quilômetros
quadrados. Nas minerações da
Serra dos Carajás, a maior
província mineral do mundo, que
em 1990 exportou 115 milhões de
toneladas de minérios. No pro-
longamento do oleoduto da
Petrobrás que transporta direta-
mente óleo da Bacia de Campos
para São Paulo.

Em cooperação com o
INCRA, desenvolveu em Alta-
mira um projeto-piloto de des-
bravamento mecanizado de 120
hectares para demonstrar técni-
cas eficazes e ecológi-
cas de desbravamento,
preparo e irrigação do
solo. Criou equipamen-
tos especiais para o
programa de irrigação e

Tietê. Máquinas reflorestando as
cercanias da BR 101, no Sul,
máquinas em meio às salinas de
Mossoró, transportando cana-de-
açúcar em São Paulo, rasgando
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Aparecida do Norte - obras da construção da catedral.

Projeto Carajás: o maior projeto de mineração do mundo - extração de minérios e preocupação com o meio ambiente.

Há mais de 30 mil máquinas
Caterpillar operando em algum
ponto do Brasil. Extraindo grani-
to em Santana, na Bahia, carvão
em Candiota, no Rio Grande do
Sul, xisto no Paraná, manganês
na Serra do Navio, no Amapá,
cassiterita em Presidente Figuei-
redo, no Amazonas. Desas-
soreando o Rio Itajaí para evitar
enchentes em Santa Catarina,
abrindo açudes para prevenir a
seca no Ceará. Fornecendo
motores para os barcos que
encurtam distâncias entre as
cidades da Amazônia e para as
barcaças que trafegam galharda-
mente na nova Hidrovia do

novas fronteiras agrícolas no
Centro-Oeste, completando a fer-
rovia que, no coração do Paraná,
vai unir Cascavel ao Porto de
Paranaguá. Máquinas abrindo
modestas, quase anônimas
estradas vicinais que, na verdade,
são verdadeiras soluções para os
pequenos agricultores dessas
regiões.

Quem constrói mexe com a
natureza, não há como negar. E
uma das maiores preocupações
da Caterpillar no mundo e em
especial no Brasil tem sido com
os impactos que o progresso
acelerado pode causar ao meio
ambiente.

D6E SR no preparo de solo para plantio.
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A luta pela conservação do meio
ambiente e a defesa de soluções
ecológicas fazem parte do próprio
Código de Ética e Princípios
Operacionais da Caterpillar. E o
exemplo começa em casa. A empre-
sa possui uma moderna estação de
tratamento de resíduos industriais e
sanitários. A água com resíduos
químicos é tratada e volta para o rio
em níveis de pureza aprovados pela
Cetesb. A empresa eliminou do seu
processo produtivo, das peças e dos
componentes aquelas substâncias
que podem causar danos às pessoas,
como o cromato de chumbo da tinta
e o cádmio das peças. Trabalha
atualmente na substituição de subs-
tâncias clorofluorcarbonadas capazes
de prejudicar a camada de ozônio, e
também na reciclagem da borra das
tintas e outros resíduos industriais.

A Caterpillar procura convencer
seus clientes de que o melhor nego-
cio ainda é conviver com a terra que
se explora. Obras que respeitam a
natureza são comprovadamente
mais rentáveis. Na prática, isso sig-
nifica também orientar sobre a me-
lhor forma de utilização dos equipa-
mentos. A boa solução mecânica é
sempre e naturalmente ecológica.

Na construção de uma estrada,
barreira bem feita evita a erosão. Na
agricultura, terra arada na medida
certa pelo trator adequado, fica mais
solta, mais naturalmente fecunda e
menos adubos e defensivos vai exigir.

O que pode haver são usos e
abusos, não equipamentos anti-
ecológicos. Máquinas que extraem
recursos da natureza são também
capazes de recolocar tudo no lugar e
ainda colaborar no reflorestamento.

Estação de Tratamento de Resíduos Industriais e Sanitários na Fábrica de Piracicaba.

A Caterpillar eliminou de seu processo produtivo substâncias que causam danos às pessoas e à natureza.

Ouportar é, em português, um
verbo perigoso. Significa tanto dar
apoio como ter de agüentar. Na
Caterpillar se ouve muito a expressão
suporte ao cliente, dar suporte ao
cliente. Claro, que no primeiro senti-
do e com todo respeito. Máquina é
um investimento sério. Bem de capi-
tal por excelência, um trator tem de
durar muito, e trabalhar sem parar.
Dar suporte, dar apoio ao investidor
torna-se uma obrigação igualmente
séria para quem não está a fim de
suportar o cliente no outro sentido do
verbo.

O que um cliente busca hoje
numa empresa, pensa a Caterpillar, é
principalmente uma boa parceira na
solução dos seus problemas. Foi
levando isso a sério que ela desen-
volveu um programa de suporte ao
cliente, todo um conjunto de serviços
para que o equipamento comprado se
revele de fato necessário, produtivo e
rentável.

Este programa começa ajudando
na escolha do equipamento mais ade-
quado para o trabalho a ser feito e
depois planeja sua plena renta-
bilidade em ação. O que significa:
manutenção preventiva e inteligente.
A qualidade na fabricação do produ-
to minimiza, mas não evita a ma-
nutenção futura das máquinas. Resta
prevê-la; o que a Caterpillar vem
fazendo com crescente sofisticação
de recursos.

No Serviço de Peças à Base de
Troca, o cliente leva logo um compo-
nente recondicionado, e a máquina
não pára. No Serviço Especializado
do Material Rodante mede-se através
de ultra-som a espessura dos compo-
nentes de um trator de esteira, calcu-
lam-se as horas que restam de uso e o
cliente fica sabendo em que momen-
to a intervenção mecânica sairia mais
em conta. Já o SOS envolve uma

Suportand
análise técnica tão curiosa quanto
preciosa: pela contagem de partículas
de metais presentes na troca do óleo é
possível prever a velocidade do des-
gaste das peças e prevenir o usuário.
Uma espécie de exame de sangue.

Num outro programa, chamado
SIS, um CD-ROM revela toda a
intimidade de uma máquina e conta
com um programa especial de com-
putador para diagnóstico de falhas.
O problema é contado ao computa-
dor, que pode ser um chato, de voz
não muito simpática, mas tem per-
guntas bastante precisas: "testou a
fumaça?" "o filtro não está entupido?"
Assim vão, mecânico e computador,
até chegarem à solução.

Computadores são implacáveis.
Através de uma rede mantida via
satélite, toda intervenção numa
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Medidor ultra-sônico de desgaste
exclusivo Caterpillar.
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Suporte ao produto no campo.
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Esta minuciosa parceria empresa-
cliente é exercida no Brasil através de
cinco empresas independentes, pre-
sentes em pontos estratégicos do
país. A Caterpillar mantém com seus
revendedores uma média de 45 anos
de trabalho conjunto. Quase todos já
eram da família antes mesmo da
empresa se estabelecer no Brasil.

Toda a comercialização de produ-
tos é, pois, feita através destes re-
vendedores. Seus terminais estão li-
gados o tempo inteiro, on Une, com
os da Caterpillar brasileira e mundial.
Das peças solicitadas, um anel de
duas gramas ou um motor de duas
toneladas, 90% chegam em 24 horas,
as outras em 48. Mesmo que saiam
via aérea de São Paulo e tenham de
ser entregues, via Indiana Jones, de
barco e por rios encachoeirados, lá
nos recônditos da Amazônia

Revendedores Caterpillar no Brasil

Suporte ao produto na oficina.

máquina Caterpillar em qualquer
parte do mundo vai parar num banco

; de dados. Através dele, se uma peça
começa a apresentar problemas na
Finlândia, o mundo inteiro fica sa-
bendo. Se o problema se repete no
Quênia, no México e na Coréia, o

. fabricante vai receber uma fundamen-
tada solicitação de melhoria É assim
que, na Caterpillar, um simples pistão
problemático pode gerar uma crise
mundial e fazer com que um mecâni-

co chinês tennine inspirando um en-
genheiro em Piracicaba no Brasil.

O programa de suporte oferece
outros tipos de apoio. Ajuda o cliente
a avaliar produtividade e custos, a
projetar uma oficina de manutenção,
até mesmo a levar em conta as
condições sísmicas do local da obra
Treinar operadores para o uso correto
dos equipamentos é outro serviço
fundamental: pode aumentar a pro-
dutividade em até 50%.
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SUPLEMENTO HISTÓRICO

cou raízes NO BRASIL

CATERPILLAR

INFORME PUBLICITÁRIO

As Ferramentas do Sonho
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INum planeta que, aqui e ali, já
dá alguns sinais de esgotamento,
o Brasil é um país com 8,5 mi-
lhões de quilômetros quadrados
de coisas por fazer. Temos 260
milhões de hectares de terras
aráveis, minérios que só Deus
sabe, milhares e milhares de
quilômetros de estradas para
abrir ou pavimentar.

A tarefa de dominar a Terra e
fazer dela uma casa habitável
para o homem tem no Brasil
muito chão para ser cumprida.

Como chegaremos lá? Ora, da
mesma forma que o homem
chegou até aqui: inconformando-
se. Pesquisando cada dia novos
materiais, novas soluções, da
pedra lascada à britadeira, do
arado ao trator, da carroça ao
ônibus espacial.

O que empresas como a
Caterpillar tentam fazer é propi-
ciar ao homem novas ferramen-
tas para o velho sonho de arran-
car cada dia da terra bruta e da
montanha adversa o leite e o mel
da terra prometida.

É com esses sentimentos que a
Caterpillar Brasil, junto com seus
empregados, revendedores e
fornecedores, celebra os 40 anos
de uma história de trabalho e fé,
valorosamente escrita por homens
e máquinas, no chão da fábrica e
no chão da pátria.
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Pá-Cairegadeira de Rodas - 950F Série II Trator de Esteiras D8N.

Caterpillar Brasil S.A.
Rodovia Luiz de Queiroz,
km 157 - Piracicaba - SP
(0194) 29-2100

Revendedores Caterpillar:
Bàhema (07Í) 25-5754
Lípn (011) 278-0211
Marcosa (085) 247-3300
Paraná (041) 27-0221
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