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Polícia investiga
fogo na Suframa
A Polícia Federal suspeita que o
incêndio que destruiu na madrugada de
ontem a Superintendência da Zona
Franca de Manaus possa ter sido
criminoso. A Suframa investigava o
escândalo da máfia do açúcar, mas os
documentos sobre o caso não foram
queimados. (Página 5)

Criminalidade nos
EUA cresceu 50%
O número de crimes cometidos
com revólveres cresceu 50% nos
EUA, chegando a quase um milhão
em 1992, segundo o último relatório
oficial divulgado ontem. As
principais vítimas foram jovens
negros. O presidente Clinton quer
pena de morte para assassinos de
policiais. (Pág. 6)

Importação pode
ter alíquota maior
G governo está estudando a
possibilidade de rever a redução das
alíquotas de importação para não
prejudicar a competitividade das
indústrias nacionais. Estudos de
empresas revelam que a criação das
alíquotas em março e abril prejudicou
os investimentos na melhoria
tecnológica. (Página 12)

Suíço relata terror
vivido em Ruanda
O empresário suiço Claude Sonier
escapou com a família da morte em
Ruanda e chegou ao Burundi
contando as atrocidades que viu em
um mês de guerra: homens, mulheres
e crianças da etnia tutsi foram
queimados vivos. Entre as vítimas,
está sua sogra, de 60 anos. (Página 7)

Daritizái

O que vai no bolso e
na bolsa de cada um

Caderno B, pág. 3

Informe JB

Voto pode renovar
até 75% da Câmara

Página 6

Coisas da

FHC já prepara
ataque a Quércia

Página 2

No Rio e cm Nilcrói, céu
encoberto a nublado,
com chuvas ocasionais e
períodos de melhoria.
Temperatura estável.
Máxima no Maracanã e
mínima no Alto da Boa
Vista. Mar calmo, com
visibilidade moderada.
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O voscaíno Jardel, desajeitado em alguns momentos, fez dois gols e deu trabalho ao zagueiro Rau

A comemoração foi intensa, aos
gritos de casaca. E começou bem antes
de o árbitro Léo Feldman apitar o
final da partida, mais precisamente
aos 17 minutos do segundo tempo,
quando o atacante Jardel marcou seu
segundo gol. O Vasco, enfim, chegou
ontem ao tão sonhado e inédito tri-
campeonato, ao vencer o Fluminense
por 2 a 0, no Maracanã.

Mas o Vasco mereceu a vitória — e
a conquista — desde os minutos ini-
ciais. Partiu com segurança para o
ataque e não desanimou nem mesmo
com o pênalti desperdiçado por Yan,
com apenas 56 segundos de bola ro-
lando. Confiante, pressionou a defesa
adversária e abriu o caminho do título
aos 6 minutos, com Jardel completan-
do um passe de Valdir. E se impôs até
o fim, provando que não foi por acaso
a conquista da taça pelo terceiro ano
consecutivo.

Com a vitória de ontem, o Vasco
chegou ao seu vigésimo título, com
um detalhe: desde que passou a dis-
putar a Primeira Divisão, em 1923,
nenhum outro clube foi tantas vezes
campeão no Rio.

O alemão Michael Schumacher, da
Benetton, venceu o GP de Mônaco,
ontem, conquistando a sua quarta vitó-
ria consecutiva na temporada de F-l.
Rubens Barrichello deverá acertar
nos próximos dias a sua ida para o
lugar de Ayrton Senna, na Williams.

Pôster do tricampeão
No Caderno de Esportes, um pôs-

ter em cores do time tricampeão.

Esportes

Quércia vence prévias e quer
que PMDB saia do governo iSgíi
JL V.-' Ha Poliria Militar rPM-9Vp<;trmra

PM estoura em
Angra depósito

O ex-governador Grestes Quércia
venceu as prévias nacionais do
PMDB, tornando-se o virtual candi-
dato do partido à Presidência da
República. A candidatura deverá ser
homologada na convenção do próxi-
mo fim de semana, e Quércia, que já
se considera vitorioso, defendeu o
rompimento com o governo Itamar
Franco. "Se o partido tem um can-
didato e o governo tem outro, não
tem cabimento o PMDB apoiar o
governo", disse. Ele propôs que to-
dos os pemedebistas deixem seus
cargos no governo federal, mas disse
que não fará oposição sistemática.

Congresso acha
difícil aprovar
Orçamento já

O governo inicia esta semana nova
batalha para garantir a apreciação do
Orçamento de 1994 e a votação em
meados de julho. Gs especialistas do
Congresso, no entanto, acham difícil e
consideram este prazo otimista. A
análise permite a inclusão de até 25
emendas a cada parlamentar, o que
resultará em, pelo menos, 14.600 su-
gestões. O Orçamento é peça-chave
para garantir o sucesso do plano de
estabilização econômica. (Pág. 12)

Negociação com
grevista da PF
recomeça hoje

O governo retoma hoje a negocia-
ção com os agentes da Polícia Fede-
ral, na tentativa de acabar com a
greve iniciada há 58 dias. Depois da
intervenção de tropas do Exército, os
policiais federais vêm mantendo em
funcionamento 30% dos serviços nas
dependências da PF. Embora os sol-
dados tenham retornado aos quartéis,
a ordem é para que os generais co-
mandantes de região acompanhem
o desenrolar da greve. (Página 5)

A vitória de Quércia nas prévias
recebeu críticas pelo alto índice de
abstenção — 52%. Quércia venceu
com 38% dos votos contra 8,6%
obtidos pelo ex-governador do Para-
ná Roberto Requião. O Rio Grande
do Sul, estado mais hostil a Quércia,
foi o campeão em abstenções: 86%
dos delegados não votaram.

O ministro Henrique Hargreaves
e o líder do governo na Câmara,
Luiz Carlos dos Santos (PMDB-SP),
acreditam que esses números dão ao
ex-presidente José Sarney o direito
de disputar a convenção. Para Sar-
ney, nada está definido. (Página 3)

Votação da MP da
URV está ameaçada

A proposta do ex-governador Orestes
Quércia de romper com o governo não
prevê apenas a retirada dos ministros
pemedebistas. Ele quer também fazer
oposição ao plano econômico para pre-
judicar a campanha do ex-ministro Fer-
nando Henrique Cardoso, candidato pe-
Io PSDB. Para isso, pretende convocar a
bancada do PMDB no Congresso e o-
rientá-la no sentido de impedir a votação
da MP 482, que cria a URV, ameaçando
assim a aprovação do plano. (Página 11)

São Paulo — Carlos Goldgrub
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Plínio Marcos lançará Dança final inicialmente em livro

Agentes do Serviço Reservado
da Polícia Militar (PM-2) estoura-
ram ontem um depósito de máqui-
nas de videopôquer e videobicho,
em um distrito pobre de Angra dos
Reis. Moradores da área atirmam
que o galpão pertence a César de
Andrade Lima Souto, sobrinho do
bicheiro Castor de Andrade. Se-
gundo o Ministério Público, o ob-
jetivo era encontrar documentos,
armas e drogas que incriminassem
Castor. No local, foram apreendi-
das 55 máquinas de videopôquer e
42 de videobicho, além de talões
para aposta no jogo do bicho. A
operação foi coordenada pelo Mi-
nistério Público, que deve ajudar a
polícia esta semana a identificar o
proprietário do galpão. (Página 15)

Chuva desabriga
600 e mata 3 em
Ribeirão Preto

Um temporal com ventos de mais
de lOOkm por hora e chuva de grani-
zo matou, na noite de sábado, três
pessoas em Ribeirão Preto, região
nordeste do estado de São Paulo. Se-
gundo levantamento feito pela prefei-
tura, 120 casas foram destruídas e há
600 desabrigados. Até ontem à noite,
metade da cidade continuava sem
energia elétrica. O abastecimento de
água também é precário. (Página 5)

O reencontro do
maldito com os
dramas sociais

Aos 60 anos de idade e há 10 sem
escrever uma peça, Plínio Marcos
conclui seu 40° texto teatral. Em tom de
comédia, Dança final será inicialmente
lançada em livro. "Quis retratar o gro-
tesco do relacionamento humano numa
sociedade onde todos têm compromis-
sos com a velhice, as doenças e a mor-
te", diz Plínio, autor de Navalha na
carne e Dois perdidos numa noite suja, e
um dos dramaturgos malditos mais res-
peitados do país. (Caderno B, pág. 1)
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COISAS DA POLÍTICA
DORA KRAMER

Alvo de tucano
agora é Quércia

Fernando 
Henrique até

agora, todo mundo
viu, bateu de frente e forte
em Lula. Com Orestes
Quércia firmando-se can-
didato, no entanto, o alvo
principal do PSDB vai
mudar. Em algumas ava-
liações internas da campa-
nha nota-se que José Sar-
ney, embora apontado
nas pesquisas como o an-
ti-Lula e melhor colocado
na preferência do eleitor
que FHC, era considerado
mais fácil de derrotar.
Não exatamente uma gali-
nha morta, mas um ad-
versário menos aguerrido,
mais propenso à lona com
o decorrer do tempo.

Por enquanto, Fernan-
do Henrique está quase
quieto em relação ao ex-
governador de São Paulo.
O silêncio, porém, não de-

.nota desprezo, mas um
• certo temor. No avião que
| saiu de Brasília às 18h de
¦sexta-feira levando um
| bom pedaço do PSDB pa-
| ra a convenção do partido¦; em Minas, a preocupação

era a desistência de Sarney
em concorrer às prévias
do PMDB. Não que nin-
guém imaginasse a sério
que ele pudesse ganhar,
mas havia uma esperança
e ela era indisfarçável. Fo-
ra o problema Quércia, o
receio dos tucanos é tairh.
bém pela manutenção da
fidelidade pefelista caso o
ex-presidente venha a ob-
ter nos tribunais direito de
concorrer.

Mas essa é outra histó-
ria. O problema é que,
além de um partido estru-
turalmente forte, o co-
mando do PSDB conside-
ra que Quércia tem appeal
popular. Não nas grandes
capitais, nos centros urba-
nos, onde o discurso anti-
corrupção cai bem contra
um candidato denunciado
por estelionato. A questão
é qual discurso assumir
naquelas localidades em
que o eleitor está muito
pouco preocupado com os
moralismos que tanto
atormentam e enojam o
dono do voto mais escla-
recido.

Há uma parte impor-
tante, e de grande expres-
são eleitoral, do PSDB
que pensa assim. Acha
que Quércia vai falar dire-
to ao coração do brasilei-
ro, que olhará nos olhos
dele e concluirá: "Áí tem
para mim." É uma análise
bastante subjetiva, mas é
mais ou menos — na vi-
são desses tucanos — o
que as pessoas pensavam
quando cara a cara com
Fernando Collor. Além
disso, essas avaliações
consideram que Quércia
freqüenta exatamente o
ambiente eleitoral em que
Fernando Henrique tem
espaço para crescer: no
Brasilzão que tanto faz,
vota em quem parece que
vai dar mais.

Esse eleitor acha que
político é tudo ladrão mes-
mo. Portanto, vota em
quem for mais competente
para lhe conquistar o co-
ração. E nisso, acreditam
bem postos tucanos,
Quércia é um craque. Fer-
nando Henrique, então,

de acordo com esse ponto
de vista que ainda não é
de todo consensual na
campanha, tem que bater
duro no ex-governador e
colocarem prática todo o
seu poder de sedução.
Com uma vantagem: não
precisa ficar explicando o
passado. Quércia, em re-
sumo, é o adversário táti-
co. Batè-se nele para crês-
cer. ; :.:;.

Evidente que não bai-
xou a birutice no PSDB a
ponto de estar se despre-
zando Lula. Ele é o adver-
sário estratégico. Bate-se
para ganhar. A idéia é ex-
plicitar as contradições do
candidato petista, colocar
a nu suas fraquezas, cha-
má-lo ao debate, provoca-
Io a detalhar propostas.
Os tucanos acham, por
exemplo, que não será tão
fácil Lula fazer como Col-
lor e fugir dos debates no
primeiro turno com os ou-
tros candidatos. Afinal,
ocupa apoie nessa campa-
nha e sempre apresentou-
se como um candidato das
massas.

Como poderá, então,"um brasileiro igual a vo-
cê" se recusar ao debate
público? Se o fizer, será
imediatamente acusado de
mascarar seu despreparo
para o cargo. Muito bem,
e se topar o desafio? E
com isso que o PSDB
conta. Lula terá de se pro-
nunciar detalhada, explí-
cita e claramente sobre
questões como greves,
funcionalismo, privilégios
em estatais, monopólios,
invasões de terra e de re-
partições públicas, refor-
ma agrária, sem contar
questões delicadas envol-
vendo religião e sexuali-
dade. Nenhum dessas te-
mas interessa a Lula. Pelo
simples fato de que terá de
definir respostas que agra-
dem, ao mesmo tempo, à
sociedade e à militância
petista. Uma sinuca, de-
certo.

Montado o quadro dos
adversários principais —
o PSDB ainda não perdeu
a esperança de ter o PPR
como aliado no primeiro
turno —, falta cuidar do
candidato propriamente
dito. Os tucanos acham
que Fernando Henrique
melhora seu discurso poli-
tico a cada dia. Explica
muito bem as razões da
aliança com o PFL para
qualquer platéia mais ou
menos esclarecida. Mas
falta-lhe ainda, de acordo
com essa visão, fazer bri-
lhar os olhos do eleitor
comum. Provocar paixão
coletiva.

Acham, PSDB e PFL,
que a rua é o melhor re-
médio. Para isso, não po-
dera repetir o que fez em
Juazeiro do Norte na
quarta-feira passada
quando,-ao notar uma
criança aleijada em seu
caminho, desviou-se. Não
de maldade ou preconcei-
to. Mas por puro cons-
trangimento a ceder ao
populismo tão rejeitado
nas universidades mas às
vezes tão desejado por
quem não espera nada
além do mero afago.

•¥#¦

Cardoso vai buscar novas coligações
¦ Candidato diz que PSDB deve aceitar todos os aliados e não ligar para dissidências

Contagem, MG — Josemar Gonçalves
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CONTAGEM,
MG — Supera-
dos os proble-¦mas para selar a
coligação com o
PFL— que in-
cluiu vaias e um
princípio de briga na convenção
realizada sábado —, o candidato a
presidente do PSDB, Fernando
Henrique Cardoso, tentou levantar
o ânimo do partido. Ele pediu que
todos os tucanos estejam abertos a
novas alianças porque não basta
chegar ao poder, mas ter condições
de governar de acordo com a pro-
posta social-democrata.

"O PSDB espantou a dúvida e
agora estamos abertos a novas coli-
gações. PPS, PP, PV e todos os pês
que possam vir", afirmou Fernan-
do Henrique. Segundo ele, a mili-
tância do PSDB não pode se deixar
abalar pelas dissidências, com a da
Bahia, que já anunciou apoio ao
candidato do PT, Luiz Inácio Lula
da Silva. Na sua opinião, foi mais
difícil superar os problemas na
campanha de Mário Covas em
1989, quando o pefelista Roberto
Magalhães foi indicado candidato a
vice. "E ainda assim poderíamos
ter chegado ao segundo turno para
evitar o desastre que foi o governo
Collor."

Esquerda — Cardoso criticou
o "conservadorismo de esquerda" e
disse que seria impossível governar
com o PT. Para o candidato tuca-
no, a esquerda brasileira tem uma"retórica velha e carcomida, um
discurso antigo de capa progressis-
ta", típico dos que se acovardam"ao primeiro berro dos setores cor-
porativistas." Ele defendeu a alian-
ça com o PFL, mesmo consideran-
do que possa perder votos. "Não
podemos embalar nossos corações
pela opinião pública."

O ex-ministro da Fazenda acha
que o partido precisa "correr o ris-
co" da aliança com os liberais para
impor seu projeto ao país. "No Mi-
nistério da Fazenda ouvi sempre
palavras de cautela e desencoraja-
mento. Se não tivesse coragem não
teria feito um plano que vai estabi-
lizar a economia", afirmou.

Depois das valas e brigas, Cardoso terminou a convenção em clima de festa entre pesos-pesados do PSDB

Festa abafa protesto de dissidentes
DORA KRAMER"¦_ Na esperança de evitar confu-
são, o PSDB fez sua convenção
na mineira Contagem, desde 1988
administrada por prefeitos tuca-
nos. Afinal, seria homologada ali
a polêmica aliança com o PFL.
Mas Fernando Henrique acabou
tendo de perder muito tempo jus-
tificando a aliança, por causa de
um protesto de não mais que 12
jovens. "Arenistas", 

gritaram os
manifestantes para a delegação do
PFL: o vice Guilherme Palmeira,
o presidente do partido, Jorge
Bornhausen, o líder na Câmara,
Luís Eduardo Magalhães, o líder
no Senado, Marco Maciel, e os
deputados Benito Gama e Ma-
noel Castro.

Só alguns tucanos mais empe-
dernidos permaneceram na con-
venção durante a votação. Entre
eles estava o ex-governador de
São Paulo Franco Montoro, o
mais calado e também o mais es-

quecido. Em nenhum discurso
houve citação a Montoro, funda-
dor do partido. A executiva do
PSDB rejeitou preliminar do cien-
tista político Cândido Mendes, do
grupo dissidente, pedindo que só
fosse formalizada aliança com o
PFL depois que ficasse demons-
trado que os dois partidos têm
programas semelhantes. O sena-
dor Dirceu Carneiro também pro-testou contra a "aliança com os
mais ruins"."Traidores" — Perto das
16h, quando já arrefecia o ânimo
da mais animada torcida pró-Fer-
nando Henrique, trazida do Cea-
rá pelo governador Ciro Gomes e
Tasso Jereissati, chegaram os do-
nos da aliança. Os líderes do
PSDB e candidato Fernando
Henrique foram recebidos como"traidores" 

pelos jovens. "O pas-
sado os condena, PFL é Arena",
gritavam, enquanto, do palanque,
Ciro Gomes, respondia: "Cala a

boca!". Isso minutos antes de des-
cer para tomar satisfação com os
manifestantes.

Ao microfone, Fernando Herh
rique, ao lado de Guilherme Pai-
meira, falava cada vez mais alto.
A charanga aumentou o barulho
quando ele começou a anunciar
os nomes dos aliados. O presiden-
te do PTB, senador José Eduardo
Andrade Vieira, sorridente, esta-
va bem mais à vontade que o
pefelista Jorge Bornhausen. Luís
Eduardo e Marco Maciel ainda
vacilaram, mas foram à cena prin-cipal. A mulher de Fernando
Henrique, antropóloga Ruth Car-
doso, ainda com a mão esquerda
na tipóia por causa de um aciden-
te, balançava sem jeito uma ban-
deira do PSDB. "Esse não é o
meu papel. A estrela é o Fernan-
do", disse. Festa encerrada, Fer-
nando Henrique foi votar, en-
quanto os pefelistas partiam para
o aeroporto.

Equipe econômica adere à campanha
«., Contagem, MG — Josemar Gonçalves JL'Staff abandona

Ricupero para não
faltar à convenção
OSWALDO BUAR1M JÚNIOR'

Os 
economistas do governo,

encarregados da emissão do
real em 45 dias, já não evitam vin-
cular o programa de estabilização à
candidatura a presidente do antigo
chefe, o ex-ministro da Fazenda
Fernando Henrique Cardoso. No
final de semana, em Belo Horizon-
te, eles ignoraram a presença na
cidade do chefe atual, o ministro
Rubens Ricupero, para participar
da convenção do PSDB.

Estiveram presentes o secreta-
rio-executivo e o secretário de Poli-
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(CJ, Franco (de paletó escuroBresser e Carvalho na convenção

tica Econômica do Ministério da
Fazenda, Clóvis Carvalho e Wins-
ton Fritsch, respectivamente; o as-
sessor especial Edmar Bacha e o
diretor da Área Internacional do
Banco Central, Gustavo Franco.

Com direito a voto, Bacha e Car-
valho apoiaram a aliança com o PFL
e o PTB, apesar da divisão nas suas
bases. Gustavo Franco desfilava com
um tucano de metal na lapela e
acompanhou o discurso de Fernando
Henrique em pé numa cadeira. Coor-
denador financeiro da campanha, o
ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pe-
reira circulou por todas as rodas, mas
sempre voltava para a companhia de
Gustavo, Bacha e Carvalho.
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PETROBRAS
PETR0lE06RA$ll.Elfl05.A.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
AVISO DE ADIAMENTO

CONCORRÊNCIA DEPER-105.0.002.94.9
Ob|eto: Adiamento do recebimenlodas propostas relativas ao afretamento de embarcações paraapoloâsunidadesdeproduçãoedeperfuraçáodaplataformacontlnenlalbrasileira. Recebimentodas Propostas: 24/05/94 às 09:00h. Local: Av. República do Chile. 65 ¦ sala 1852 -18" andar
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PETROBRAS
PETnOlEOBRASlEmOSA.

MINISTÉRIO OE MINAS E ENERGIA
AVISO DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS N° 136.98.0831/94.
Objeto: Aquisição de Prensa Hidráulica vertical motorizada.
TOMADA DE PREÇOS N» 136.98.0803/94.
Objeto: Aquisição de Microcomputador.
TOMADA DE PREÇOS N» 136.07.0001/94.
Objeto: Aquisição de Broca Tricônica.
Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital: DPSE/SECOM - Av. Elias Agostinho, 665- Imbejíba - Macaé/RJ. Recebimento das documentações e Propostas: Dia 01/06/94 às 1400h
SiS5nií!SPoaclma- PSf,?râ? Participar desta licitação apenas as empresas cadastradas napetrobrás para o objeto da Tomada de Preço ou que lograrem cadastramento com ontreqados documentos necessários para tal até 03 (três) dias antes da data limite para entreqadas propostas. °
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/ BRASIL \ 
/ UNIÃO DE TODOS \

Companhia
Vale do Rio Doce

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE TUBARÃO

Tomada de Preços CPL/SUPOT-15/94
Licitação para prestação de serviços de recuperação asfáltica nas vias internas do
Terminal Marítimo de Tubarão, no município de Vitória, ES. (Mais informações no
DOU de 16/05/94). v

SUPERINTENDÊNCIA DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS
Concorrência SUFEC n° 006/94
Execução dos serviços de manutenção e/ou recuperação de vagões de carga
QDT's, na oficina central da Estrada de Ferro Carajás, em São Luis-MA. Prazo-
730 dias. (Mais informações no DOU de 16, 17 e 18/05/94)

SUPERINTENDÊNCIA DAS MINAS DE CARAJÁS
Concorrência CPL-0021/94
Prestação dos serviços de manutenção e apoio operacional para as atividades
desenvolvidas pelaSuperintendênciadas Minas de Carajás, em Serrados Carajás
Município de Parauapebas, no Estado do Pará. (Mais Informações no DOU de
16/05/94). Y
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PETROBRAS
PETRÓLEO OTAM.CB08.A.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA DEPER - 105.0.004.94.4

Objeto: Com relação ao Edital, publicado no D.O.U. em 08.04.94, para contratação
de afretamento de uma unidade flutuante de perfuração, dotada de posicionamentodinâmico (DP), e prestação de serviços de perfuração e/ou avaliação e/oucompletação e/ou "workover" de poços de petróleo e/ou gás (verticais e dlrecionals)
para operação em toda a extensão da Plataforma Continental Brasileira,'comunicamos que a data de recebimento das propostas foi adiada para 01/06/94Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital: Av. República do Chile 65 20'andar, sala 2001, Centro, Rio de Janeiro - RJ.
Valor da aquisição do Edital: 20,00 URVs.
Entrega das propostas: Dia 01/06/94, 14h - Local: Av. Rep. do Chile n* 65 20*andar, sala 2001, Centro, Rio de Janeiro • RJ.
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PETROBRAS
PETRÓLEO ÜHABJLUno 8.A.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N« 9.847.336.94
Objeto: Terraplenagem, drenagem, contenções, arruamento e pavimentação do
sistema de tratamento de elluentes líquidos da RLAM.
Endereço p/ consulta/aquisição do Edital: CONEST - Rodovia BA-523. Km 04,
Mataripe - BA, a partir de 16/05/94, após prévia solicitação pelo telefono (071)804-2265 e 804-2285.
Abertura das propostas: 16/06/94, às 9h, no endereço acima.
Prazo: 180 dias. Valor: 500 URV.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N« 9.847.338.94
Objeto: Obras civis no Parque Niterói, Área P e Parque Bela Vista para Unidade de
Coleta (U-73) do sistema de tratamento de efluentes líquidos da RLAM.
Endereço p/ consulta/aquisição do Edital: CONEST - Rodovia BA-523, Km 04,
Mataripe - BA, a partir de 17/05/94. após prévia sollcilação pelo telefone (071)804-2265 e 804-2285.
Abertura das propostas: 17/06/94, às 9h, no endereço acima.
Prazo: 240 dias. Valor: 1000 URV.
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Quércia vence prévias com abstenção alta
¦ Virtual candidato do PMDB à Presidência, ex-governador prega rompimento do partido com o governo Itamar e critica plano

Candidato já está
procurando o vice j
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BRASÍLIA — Ape-
sar do alto índice de
abstenção nas prévias
nacionais do PMDB,
b ex-governador
Orestes Quércia, vir-
tual candidato do
partido à Presidência da República, defen-
deu ontem o rompimento com o governo
Itamar Franco. "Se o partido tem um can-
didato e o governo tem outro, não tem
cabimento o PMDB apoiar o governo."
Ele acha que os peemedebistas que têm
cargos no governo devem sair. "A reava-

Jiação de nossa relação com o governo é
indispensável." Até as 20h30 de ontem, o
resultado das prévias indicava vitória de
Quércia com 41% dos votos e 46,5% de
abstenções.

O resultado parcial era referente às apu-
rações em 16 dos 27 estados, o equivalente
a 14.597 votos, dois terços dos delegados.
Na parcial das 20h30, Quércia havia con-
tabilizado 6.035 votos, metade vinda de
São Paulo, contra 1.655 (11%) dados ao
ex-governador do Paraná Roberto Re-
quião, seu único adversário no pleito. Mas
Quércia perdeu para as abstenções —
46,5%. — que somavam 6.800.

Falando como vencedor, Quércia disse
que sua posição não é de oposição sistema-
tica ao plano econômico. Para o ex-presi-
dente do PMDB, o plano limita-se a vincu-
lar a moeda brasileira ao dólar. "É uma
ação artificial para baixar a inflação", dis-
se. Ele afirmou ainda que "o plano benefi-
cia banqueiros".

Comemoração — Recolhido na Fa-
zenda São José do Pericumã, o ex-presi-
dente José Sarney, que renunciou às pré-
vias. comemorou as abstenções. "Se essa
tendência se mantiver, fica confirmado que
a vontade do partido não está definida",
avaliou. Sarney foi apontado como o gran-
de vitorioso no Amapá, que lhe deu a
legenda, e no Maranhão, onde sua filha,
Roseana, disputa o governo."A abstenção de 69% no Amapá é o
efeito Sarney", confirmou o deputado Luiz
Henrique (SC), presidente do PMDB. Dos
74 votos do estado, Requião conquistou a
maior parte — apenas nove — contra cin-
co de Quércia. No Maranhão, 299 dos 407
votantes se abstiveram. Quércia venceu
com apenas 20%.

Sobre a vitória, Quércia disse que o
resultado foi o esperado. "Só não esperava
perder por tanta diferença no Paraná",
afirmou. Quércia teve. no estado, 4.3%.
contra 94,9% de Requião.

Gaúchos — Até as 20h30, o recorde
de abstenções ficou no estado mais hostil a
Quércia, o Rio Grande do Sul — 86%.
Quase deu empate entre os gaúchos que
votaram: Requião ficou com 123 votos e
Quércia com 176. Requião ganhou em ape-
nas dois dos 15 estados da apuração par-
çial — Amapá e Paraná. Mas mesmo no
estado que governou até 3 de abril, houve
abstenção de 33%, restando a Quércia o
apoio de 48 paranaenses.
; A abstenção também foi muito alta na
Bahia (63%), no Ceará (36%), em Santa
Catarina (60%) e no Rio de Janeiro (45%).
No Rio, Quércia teve vitória folgada —
229 votos contra 12 de Requião."Vamos oficializar o vencedor na próxi-
ma quarta-feira", anunciou Luiz Henri-
que, para quem as prévias foram democrá-
ticas. Não é o que pensa o líder do governo
na Câmara, Luís Carlos Santos (SP). Ele
acha que as abstenções devem recolocar
Sarney na disputa, na convenção nacional
do próximo fim de semana. "O compareci-
mento foi além das nossas expectativas",
encerrou Luiz Henrique.

Em São Paulo. Quércia teve a vitória
que todos esperavam: 80% dos convencio-
nais (3.022 votos), sobrando para Requião
apenas 1 % do total (42 votos). Houve 17%
de abstenções no estado.
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Quércia, cumprimentado pelo governador Fleury, defendeu que os peemedebistas deixem seus cargos no governo itamar Franco

Resultado parcial até as 20H30, com 16 dos 27 estados apurados:

...Estados Requião Quércia. Nulo Branco Abstenção TOTAL..
-.Alagoas 48 .54 02 00 28.(21%) 1.32..

...Amapá 0.9 05. 01 08 .5.U6?.%) 74...
Amazonas
...Bahia 9.4 .45.6 05 05 .9í?3 i6.3%) 1503...
...Ceará 16 337. 01 04 .199...t36%) 557..
...DF. 06 44,[" !!!!."Ò6"l.!r.Z!!!""!"!Z"!fiP

Espirito Santo
...Goiás. .4.1 37.0 25 04 ááS..A4.5.%) 800..
...Maranhão 02 8.5 17 .04 299,X73°/o) 407..

...Matp.Grpsso .3.1 24.0. 01 00 9Q.i?5%) 362...
M.GdoSul
Minas Gerais
Pará
...Paraíba .2.1 247. 16 07 4.15 i59%) 707...
...Par.aM 1.0.57 .4.8. 03 .06 595...l33°,ó) .1,709..

Pernambuco
Piauí
...Rio 12 22.9 03 04 .?.4J..i4.5%.) 489..

RG do Norte •¦••••—,
...RGdp.S.u.l 1.23 1.7.6. .1.1 01 l.?.Q8....C8.6%) 221.9..

...Rondônia 19 100. 00 ...04 .23,..(1.9%.) 146..
Roraima

...S. Catarina 1.05. 54.6. 05 03 .M.M%) 144.2..,

...são pa.ui.g ^.4.2 30?.?...' '"". 3i...Z!!..!Z!!.!!!!!!!Z!.ii!!.!!!!!!!...!!.!!..!i/ii...u.7."í!L 3759..

...Seraipe 29 ,7.6. 00 .00 !43...t58%) 248'..
Tocantins

...TOTALGERAL 1655 603.5. 124 62 6.800(4.6..5%) .14667...

Obs: Ern alguns estados o total de votos não coincide com a previsão olicial de votantes porque há casos de parlamentares que assumiram secretarias
de governo, abrindo espaço para o suplente. Nesta hipótese, o suplente em exercicio do mandato passa a ter direito a voto.

"Como ele pode comandar o partido?"
O ministro-chefe do Gabinete Ci-

vil, Henrique Hargreaves. acha que I
o ex-governador Orestes Quércia
não tem força para conduzir o parti-
do. muito menos para uma prática
de oposição ao governo. 

"Se ele fizer
isso. vai perder a convenção", disse
Hargreaves.

Para o ministro, o resultado das
prévias foi uma grande derrota pa-
ra o ex-governador. "Quem 

ganhou
foi o Sarney, que poderá disputar a
convenção do partido", argumen-
tou. No segundo maior colégio elei-
toral do PMDB — Belo Horizonte— apenas 974 dos 3.177 convencio-
nais votaram. Hargreaves: "Quércia não obteve 50% dos votos'

Hargreaves ressaltou que Quércia
não alcançou sequer 50% dos votos.
"Como um candidato que não tem
nem 50% dos votos pode comandar
o partido?", perguntou Hargreaves.
Segundo ele, a falta de quorum colo-
ca o ex-presidente José Sarney de
novo na disputa. "O PMDB ficou
numa situação muito difícil e o
Quércia mais ainda", avaliou.

Segundo ele. o PMDB deveria,
agora", abrir à convenção do próxi-
mo domingo para quem quiser dis-
putá-la. Quanto ao desejo de Quer-
cia, de levar o partido para a
oposição, o ministro do Gabinete
Civil afirmou: "Duvido".

SÃO PAULO — O ex-governador Orestes
Quércia já sai hoje à procura do seu vice. O
mais cotado é o senador Ronan Tito
(MG). "Eu não pretendia me candidatar a
nada. mas não tenho nada contra ser vice
do Quércia". afirmou o senador em Belo
Horizonte. Ele deve conversar com Quer-
cia esta semana."É preciso esperar a convenção para
fazer os acertos, porque o Quércia pode
precisar da vaga de vice para compor com
outros partidos", desconversou Tito. Além
de ter boa relação com Quércia, ele é pe-
medebista histórica c vem do segundo cole-
gio eleitoral do país, Minas Gerais.

Denúncia — No clima de festa, Quer-
cia procurou minimizar a denúncia feita
contra ele pelo Ministério Público ao Su-
perior Tribunal de Justiça, por estelionato
na compra de equipamentos de Israel,
quando governou São Paulo. "'0110111 qui-
ser ganhar de mim tem que ser 110 voto,
porque no tapete ninguém ganha do Quer-
cia", disse. Segundo ele, os adversários lhe
darão mais uni "atestado de idoneidade".

O PMDB paulista, que tinha 4,5 mil dos-
25 mil eleitores das prévias, organizou uma
grande festa quercisla. para demonstrar
que, pelo menos no estado, houve partici-
pação das bases. "Visitei o pais quase que
totalmente e senti que as prévias foram
militO boas pa- Arquivo
ra mobilizar o
partido", come-
morou o ex-go-
vernador.

Acompanha-
do do governa-
dor Luiz Antò-
n i o Fleury
Filho e do can-
didato ao go-
verno. Barros
Munhoz, Quer-
cia caminhou
pelo vasto salão
do Projeto São
Paulo, onde foi feita a consulta, cumpri-
mentando uma a um os delegados. "Foi
uma demonstração de maturidade e força
do PMDB", afirmou.

Quércia não acredita que o senador José
Sarney dispute a convenção do próximo
domingo, que deverá homologar o resulta-
do das prévias. "Não há possibilidade júri-
dica de disputa, porque seria desmoralizar
o partido que fez uma prévia", disse. "Júri-
dicamenfè; Sarney não está impedido, mas
política c eticamente seria um absurdo",
emendou o presidente do PMDB-SP. de-
putado Roberto Rollemberg. No discurso.
Quércia disse que apesar dos 30 anos de
história, o PMDB nunca ocupou o gpyer-
no federal, descaracterizando o ex-presi-
dente Sarney como um homem do parti-
do.

Ataques — Já assumindo o discurso
de candidato. Quércia atacou os adversa-
rios Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Fer-
nando Henrique Cardoso (PSDB). "O PT
é um partido radical, fascista e incompe-
tente, sem qualquer condição de implantar
um programa de estabilidade unindo em-
presários, trabalhadores e os homens do
campo", afirmou. Sobre Fernando Henri-
que, disse que 

"representa o que há de mais
reacionário no pais, a elite econômica que
finge ter competência para administrar
suas empresas, mas vive sugando os cofres
da nação". O presidente Itamar Franco
não foi poupado. Referindo-se á greve da
Polícia Federal, Quércia disse que "o falo
de ter utilizado as tropas do Exército foi
mais uma demonstração incompetência
maior do Itamar".

Ronan Tito
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SAÍDAS AOS SÁBADOS c9nh«a as terras de Soletur r Porto Seguro, Prado, Alcobaça, Caravelas e Ilhéus. Nelas você se sentirá protegido e feliz desde
^'hÁ'«Àlltíic' 
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° desembarque. Nossa loja de atendimento no Aeroporto de P. Seguro, ônibus próprios nos traslados e passeios, nossa jovem

|IW SANTOS DUWONT e uniformizada equipe de guias, 3 excelentes Hotéis administrados pela Soletur, tudo lhe transmitirá profissionalismo e segurança.|
M@nS^ra^^_f^^t^^i/'ÍiJâopodemosoferecer esta qualidade de serviços a preços inferiores. Pedimos *uo compreensão. „; 7 
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POMOSEGUMEPtVW
AOS SÁBADOS

Passeios a Alcobaça, Caravelas, Fale-
sias, Fonte do Tororâo e Monte Pascoal.
O programo móis completo. 3 noites em Porto Seguro
e 4 noiles em Prado ou vice-versa. Hotel Costa
Esmeralda em Porto Seguro e Hotel Praia do
Prado [adm/soi], o mais charmoso da região.

7 REFEIÇÕES

cr$ 550.330,
ou _»_ 326.620
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HTL. OCEANO PORTO ladrão 3+, crs 466.510, ^S?SS__?
Na cidodè. Ar condicionado, TV, frigobor e piscina.  »u2*276.S70, AOS SJUMDO*

HTL. GIRASSOL Padre. 3* r) 
~ 

w$ 497.330, 4 noites em Ilhéus e 3 em K Seguro ou vice-versa.
A 150m da Praia de Taperapuã. Ar ronctòonado, TV, (ngobor, souna e piscina. o_.2_29S.\70, City-tourem Ilhéus, visita a Ulivença e Itabuna com

HTL. COSTA ESMERALDA tPoéréo 4* > «$546.600. 2[moço em Fazenda de Cacau. Avião Rio/Ilhéus.
Frente àPraio de Coroa Vermelha. Ar condicionodo,W,trigobor,souno,plscino, tênis e vôlei. om2xÍ2*AlO, Ônibus Ilheus/P. Seguro. Avião P. beguro/Kio.

HTL. PORTO SEGURO PRAIA t*+. c*$ 621.740. B 5"?' &fe' Lura. ^ ?£??£'
Na Praia de Curuipe. Af condicionado, TV, frigobor, muito, piscino, tênis e vôlei. o* 2, 369.000, H». COSfO iimwoMO (K òegi/ro/ M _>, 345.420,

HTL. PARADISE (****<,s*) , , as 698.020, MJanalmaOihnUsortJMmj af 648.000,
Frente ò Praia de Arraial d'Ajudo. Ar condoenodo, TV, tngobor, sauna, piscina, lènise vôlei ou 2,414.270, » ml. forte itgWO nau (r iegurol M 2.384.590,

OUTROS DESTINOS PEIO VOO SOLETUR/VARIG:
ILHÉUS E SALVADOR: 4 noites em Ilhéus e 3 em Salvador ou vice-versa,
SALVADOR: 8 dias/7 noites • ILHÉUS: 8 dias/7 noites. Favor consultar.

^soSelur
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SALVADOR E POMO SEGURO
4 REFEIÇÕES

AOS SÁBADOS, A PARTIR DE 14.5

4 noites em Salvador (com City-tour) e 3 noites em
Porto Seguro (com City-tour) ou vice-versa. Avião
Rio/Salvador. Avião Salvador/Ilhéus, ônibus Ilhéus/
Porto Seguro. Avião Porto Seguro/Rio. Hotel
Marazul (4*, em Salvador) e Hotel Costa
Esmeralda.

crs 690.3êS0_r
om 2 x 409.730,

Preços por pessoa, em apto. duplo, para saídas em maio e junho, e pagto. hoje.
CENTRO: 221-4499»COPA 255-1895 • IPANEMA;521-1188 «TIJUCA: 264-4893 • MÉIER: 5934048
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Quércia vence prévias com abstenção alta
c

Escolhido candidato do PMDB à Presidência, ex-governador prega rompimento do partido corn o governo ltamar e critica plano
BRASÍLIA — O ex-

^governador de São
;: Paulo Orestes Quércia
¦^venceu as prévias do
tPMDB e é o cândida-
f/k.to do partido à Presi-'

dència da República.
O índice de abstenção, no entanto, foi

£ maior do que o obtido por Quércia. Ele
|ganhou com 8.625 votos (38,17%), um
8 terço vindo de São Paulo, contra 1.952

(8,6%) dados ao ex-governador do Paraná
Roberto Requião, seu único adversário no
pleito. Mas as abstenções chegaram ao
número de 11.815 —- 52%. Falando como' 

| vitorioso, Quércia defendeu o rompimento"'com o governo ltamar. "Se o.partido tem
um candidato e o governo tem outro, não
tem cabimento o PMDB apoiar o gover-
no", desafiou.

Quércia propõe que todos os peemede-
bistas deixem seus cargos no governo. "A
reavaliação de nossa relação com o gover-
no é indispensável", argumentou. Ele dis-
se, no entanto, que sua posição não é de
oposição sistemática ao plano econômico.
Para o ex-presidente do PMDB, o plano
limita-se a vincular a moeda brasileira ao
dólar. "É uma ação artificial para baixar a
inflação", disse. Ele afirmou ainda que "o

plano beneficia banqueiros e o grande ca-
pitai, tutores da candidatura de Fernando
Henrique Cardoso". A vitória de Quércia
nas prévias deverá ser homologada na con-
venção nacional do PMDB no próximo
fim de semana.

Comemoração — Na Fazenda São
José do Pericumà, perto de Brasília, o ex-
presidente José Sarney, que renunciou às
prévias, comemorou as abstenções. "Se es-

! sa tendência se mantiver, fica confirmado
que a vontade do partido não está defini-
da, apesar de toda a mobilização", avaliou
tintes de conhecer o resultado final. Sarney

• foi apontado como o grande vitorioso no
Amapá, que lhe deu a legenda, e no Mara-
nhào, onde sua filha, Roseana, disputa o

governo."A abstenção de 69% no Amapá é o
. efeito Sarney", confirmou o deputado Luiz

Henrique (SC), presidente do PMDB. Dos
74 votos do estado, Requião conquistou a

. maior parte — apenas nove — contra cin-
co de Quércia. No Maranhão, 299 dos 407
votantes se abstiveram. Quércia venceu

.com apenas 20%.
Sobre a vitória, Quércia disse que o

resultado foi o esperado. "Só não esperava
perder por tanta diferença no Paraná",
afirmou. Quércia teve, no estado, 4,3%,

r contra 94,9% de Requião.
Gaúchos — O recorde de abstenções

> coube ao estado mais hostil a Quércia, o
: Rio Grande do Sul — 86%. Quase deu' empate entre os gaúchos que votaram: Re-
;. quião ficou com, 123 votos e Quércia com
) 176. Requião ganhou em apenas dois esta-' dos — Amapá e Paraná. Mas mesmo no
i estado que governou até 3 de abril, houve'¦¦ 

abstenção de 33%, restando a Quércia o.
{apoio de 48 paranaenses,
i A abstenção também foi muito alta na
; Bahia (63%), no Ceará (36%), em Santa
\ Catarina (54%) e no Rio de Janeiro (45%).

No Rio, Quércia teve vitória folgada —
) 229 votos contra 12 de Requião.
; 

"Vamos oficializar o vencedor na próxi-
, ma quarta-feira", anunciou Luiz Henri-

i que, para quem as prévias foram democrá-
(ticas. Não é o que pensa o líder do governo

na Câmara, Luís Carlos Santos (SP). Ele
j acha que as abstenções devem recolocar
i Sarney na disputa, na convenção nacional

do próximo fim de semana. "O compareci-
' mento foi além das nossas expectativas",
! encerrou Luiz Henrique.

Em São Paulo, Quércia teve a vitória
que todos esperavam: 80% dos convencio-

[fiais (3.022 votos), sobrando para Requião
apenas 1 % do total (42 votos). Houve 17%'•de abstenções no estado.
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Quércia. cumprimentado pelo governador Fleury, defendeu que os peemedebistas deixem seus cargos no governo ltamar Franco

Resultado parcial até as 20H30, com 16 dos 27 estados apurados:

Estados Quércia Requião NmIq Branco Abstenção TOTAL.
Acro 94 8 1 ?.?.%?.?.%) £?.?...
Alagoas 54 .48 28(2.1%).'.?.?...
Amapá  9 1 51.(69%) 74
Amazonas 160 12 ?.J.1.t?j?.%')3??...
Bahia 456  94 ?.4.?.<.?3.?í;! .'.SP.?...

...Ceará  337 16 .....'.?.?.<.?.?..'".) „??...
DF 44 ?.(9.?,%). 5?.;.
Espirito Santo 1.14 27 1 to 265(63%) 417..

.Goiás 370 41 25 Í.?.9.W.?.%) 8001;
Maranhão 85 2 17 S?.8(73%) 407
Mato Grosso 240 31 90(25%) 362
MS do Sul 166 35 2 145(41%) 349
Minas Gorais 8.4.3 8.1 37 13 2203(.69%) 3.177„
Par. 395 13 14 463(52%) 887

.Paraíba... 247 .21 16 íl?.(.„?.%) 7.9.?...
Paraná 48 .....1°.?/ ?.'. .?.....' ?.?.?.<.3.3.%.) .!7.9.9...
Pornambuco 171 í,.9.3.(.7.3.%.) 676.
Piaui 123 2 2 249(65%) 381
Rio 2.39 1Í> 3 241(45%) 489
RG do Norte 88 84 47°.(72%) 654.
RG do Sul 176 123 11 1 \?Mi?§?áí:.i.'.': :........?.?!?...
Rondônia 10.0 19 ?.?..1?.%) '.íí?..,

..Roraima 44  'o W.i°'k) 59...
S. Catarina 546 105 5 783(51'V) 1442
São Paulo 3022 42 34 11 9.41(17%) 37.9.9...
Sergipe 76 29 0 143(58'-: ) 248
Tocantins 322 32 24 ?.?.?.(.4.?..:;!! ?.„C
TOTAL... 8625 .......'.?.?.?. í?.1.í. J.1.1 .'..'.?. ?.?.(.?.?.%) 2259S;_

Obs: Em alguns estados o total de votos não coincide com a previsão oficial de votantes porque há casos do parlamentares que assumiram secretarias de governo,
abrindo espaço para o suplente. Nesta hipótese, o suplente em exercício do mandato passa a ter direito a voto.

"Como ele pode comandar o partido?"
O ministro-chefe do Gabinete Ci-

vil, Henrique Hargreaves, acha que f
o ex-governador Orestes Quércia
não tem força para conduzir o parti-
do, muito menos para uma prática
de oposição ao governo. 

"Se ele fizer
isso, vai perder a convenção", disse
Hargreaves.

Para o ministro, o resultado das
prévias foi uma grande derrota pa-
ra o ex-governador. "Quem ganhou
foi o Sarney, que poderá disputar a
convenção do partido", argumen-
tou. No segundo maior colégio elei-
toral do PMDB —. Belo Horizonte— apenas 974 dos 3.177 convencio-
nais votaram.
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Hargreaves: "Quércia não obteve 50% dos votos"

Hargreaves ressaltou que Quércia
nào alcançou sequer 50% dos votos."Como um candidato que não tem
nem 50% dos votos pode comandar
o partido?", perguntou Hargreaves.
Segundo ele, a falta de quorum colo-
ca o ex-presidente José Sarney de
novo na disputa. "O PMDB ficou
numa situação muito difícil e o
Quércia mais ainda", avaliou.

Segundo ele, o PMDB deveria,
agora, abrir a convenção do próxi-
mo domingo para quem quiser dis-
putá-la. Quanto ao desejo de Quer-
cia, de levar o partido para a
oposição, o ministro do Gabinete
Civil afirmou: "Duvido".

Candidato já está
procurando o vice
SÃO PAULO — O ex-governador Orestes

Quércia já sai hoje à procura do seu vice. O
mais cotado é o senador Ronan Tito
(MG). "Eu nào pretendia me candidatar a
nada, mas nào tenho nada contra ser vice
do Quércia", afirmou o senador em Belo
Horizonte. Ele deve conversar com Quer-
cia esta semana."É preciso esperar a convenção para
fazer os acertos, porque o Quércia pode
precisar da vaga de vice para compor con.
outros partidos", desconversou Tito. Além
de ter boa relação com Quércia, ele é pé-
medebista histórica e vem do segundo cole-
gio eleitoral do pais, Minas Gerais.

Denúncia — No clima de festa, Quer-
cia procurou minimizar a denúncia feita
contra ele pelo Ministério Público ao Sia-
perior Tribunal de Justiça, por estelionato
na compra de equipamentos de Israel,
quando governou São Paulo. "Quem 

qui-
ser ganhar de mim tem que ser no voto.
porque no tapete ninguém ganha do Quer-
cia", disse. Segundo ele, os adversários lhe
darão mais um "atestado de idoneidade".

O PMDB paulista, que tinha 4.5 mil dos
25 mil eleitores das prévias, organizou uma
grande festa quercista, para demonstrai'
que. pelo menos no estado, houve partici-
pação das bases. "Visitei o país quase que
totalmente e senti que as prévias foram
muito boas pa- Arí1ui0°
ra mobilizar o
partido", come-
morou o ex-go-
vernador.

Acompanha-
do do governa-
dor Luiz Antô-
ni o Fleury
Filho e do can-
didato ao go-
verno, Barros
Munhoz, Quer-
cia caminhou
pelo vasto salão
do Projeto São
Paulo, onde foi feita a consulta,
rnentando uma a um os delegados,
uma demonstração de maturidade e
do PMDB", afirmou.

Quércia nào acredita que o senador José
Sarney dispute a convenção do próximo
domingo, que deverá homologar o resulta-
do das prévias. 

"Não fiá possibilidade juri-
clica de disputa, porque seria desmoralizar
o partido que fez uma prévia", disse. "Júri-
dicamente, Sarney nào está impedido, mas
política e eticamente seria um absurdo",
emendou o presidente do PMDB-SP, de-
putado Roberto Rollemberg. No discurso,
Quércia disse que apesar dos 30 anos de
história, o PMDB nunca ocupou o gover-
no federal, descaracterizando o ex-presi-
dente Sarney como um homem do parti-
do.

Ataques — Já assumindo o discurso
de candidato, Quércia atacou os adversa-
rios Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Fet;-
nando Henrique Cardoso (PSDB). "O PT
é um partido radical, fascista e incompe'-
tente, sem qualquer condição de implantar
um programa de estabilidade unindo em-
presários, trabalhadores c os homens do
campo", afirmou. Sobre Fernando Henri-
que, disse que "representa o que há de mais
reacionário no país, a elite econômica que
finge ter competência para administrar
suas empresas, mas vive sugando os cofres
da nação". O presidente ltamar Franco
nào foi poupado. Referindo-se à greve dá
Polícia Federal, Quércia disse que "o fato
de ter utilizado as tropas do Exército foi
mais uma demonstração incompetência
maior do ltamar". !
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Ronan Tito
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^^^^^^^«^^^^p| A Soletur contratou o Boeing 737-300 da Varig para você faier turismo com estilo. .'., |
SAÍDAS AOS SÁBADOS Conheça as ferras de Soletur« Porto Seguro, Prado, Alcobaça, Caravelas e Ilhéus. Nelas você se sentirá protegido e felix desde

IMl CAUTAC hllMflMT ° desembarque. Nossa loja de atendimento no Aeroporto de P. Seguro, ônibus próprios nos traslados e passeios, nossa jovem
DQ SANTUS llUliiOiiT- - e uniformizado equipe de guias, 3 excelentes Hotéis administrados pela Soletur; tudo lhe transmitirá profissionalismo e segurança.
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AOS SÁBADOS

Passeios a Alcobaça, Caravelas, Fale-
sias, Fonte ao Tororao e Monte Pascoal.
0 programa mais completo. 3 noites em Porto Seguro
e 4 noites em Prado ou vice-versa. Hotel Costa
Esmeralda em Porto Seguro e Hotel Praia do
Prado (^DM/soi), o móis charmoso da região.

7 REFEIÇÕES
crs 5S0.330,

ou 2*326.620

" *»«"« «€SMB*€>7REPEI
HTÍ. OCEANO PORTO (MriH,3*i
No cidade. Ar condicionado, TVf frigobar e piscina^

AOS SÁBADOS

cas 466.510,
0*2*276*70,

HTL. GIRASSOL (Paméo 3* ¦ adm/soii
A 150m da Prato.de TopBtapua,;Ar;condicioncido, TV, ttjgobor, sauno e piscina.
HTL COSTA ESMERALDA tPadmo 4* adm/sol .
Frente à Ptqto de Goroa Vermelho. Ar co^tonado, TV, frigobar, sauna, piscina, tênise vôlei.

cbs 497.330,
0*2*295.170,

cbs 546.600,
•w 2* 324J910,

HTL. PORTO SEGURO PRAIA .<*.
Na Praia de Curuípe. Ar condicionado, TV, fagobor, squna, piscina, tênis e vôlei.

cbs 621.740.
ou 2,369.000,

HTL.PARADISE(famõos*) , cbs 698.020,
Frente â Praia de Arraial d'Ajudo. Ar condicionado, TV, frigobar, souno, piscina, tênise vôlei. pm2*4M*\270,

OUTROS DESTINOS PELO VÔO SOLETUR/VARIG:
ILHÉUS E SALVADOR: 4 rióif&s em ilhéus e 3 em Salvador ou yice-versa.
SALVADOR: 8 dias/7 noites•ILHÉUS: 8 dias/7noites.^Fayçr: consultar.
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7 REFEIÇÕES

AOS SÁBADOS
4 noites em Ilhéus e 3 em P. Seguro ou vice-versa.
City-tourem Ilhéus, visita a Olivença e Itabuna com
almoço em Fazenda de Cacau. Avião Rio/Ilhéus.
Ônibus Ilhéus/P. Seguro. Avião P. Seguro/Rio.

mi.hnlVJIhgêíllhéml» a$ 582.000,
Ml. Costa íimtnUa [?. Seguro) M 2 _ 345.420,
Mrf. Cana Brava Offwn toort (Ilhéus! a( 648.000
• M Porto íogi/ro Prata (P. Seguro/ w j, 394.590,

\ VOANDONfe-RIG

4 REFEIÇÕES
AOS SÁBADOS, A PARTIR DE 14.S

4 noites em Salvador (com City-lour) e 3 noites em
Porto Seguro (com City-tour} ou vice-versa. Avião
Rio/Salvador. Avião Salvador/Ilhéus, ônibus Ilhéus/
Porto Seguro. Avião Porto Seguro/Rio. Hotel
Marazul (4*, em Salvador) e Hotel Costa
Esmeralda.

crs 690.360*
ou 2 _t 409.730,

VÔOS SSPSCIAIS SOLSTUR/VARIG • VÔOS ESPECIAIS SOLETUR/VARIG
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Preços por pessoa, em apto. duplo, para saídas em maio e junho, e pagto. hoje.

CENTRO: 221-4499 «COPA: 255-1895 • IPANEMA: 521-1188 «TIJUCA: 2644893 • MÉIER: 5934048
BARRA: (Kolibri) 494-2137 • N. IGUAÇU: (Marcolur| 768-3673 • NITERÓI: (Contactur) 710-7401
CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS PUNTÃO DOMINGOS i 9 ÀS ;iSfr^52M»$8:;

VÔOS ESPECIAIS SOLETUR/VARIG • VÔOS ESPECIAIS SOLETUR/VARIGmmãLMmmmm



SsSSttí ¦ í-?'*íK Jjr * '* **",.'
tf ¦ A-' ¦*»*-¦'» ^ - '.. 

' fc£^-S^íh^wV'-'X:.u' i..:,:...

4 o segunda-feira. 16/5/94 POLÍTICA e governo JORNAL DO BRASIL'

Requião diz que vitória de Quércia ajuda Lula
¦ Ex-governador já falava como derrotado antes do resultado nacional e previu que ó PT ganhará a eleição no primeiro turno
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^•CURITIBA~ Como já
era esperado,
o èx-governa-
dor Roberto
Requião ven-
ceu as prévias
do PMDB no Paraná com 95% dos
votos. Dos 1.114 delegados, 1.057
votaram em Requião e 48 no ex-go-
vernador Orestes Quércia. Houve
seis votos em branco e três nulos.
Antes de anunciado o resultado na-
cional, Roberto Requião já dava
entrevistas como candidato derro-
tadó. Ele disse que o petista Luiz
Inácio Lula da Silva será o princi-
pai beneficiado com a candidatura
de Quércia à Presidência.

"Não tenho sombra de dúvida
de que o PT ganha a eleição no
primeiro turno", previu Requião
no plenário da Assembléia Legisla-
tiva em Curitiba, onde se realizou a
prévia. Ele descartou, entretanto, o
apoio à candidatura de Lula.

Requião chegou à Assembléia
Legislativa às 10h30 já admitindo a
derrota. "Tenho que me conformar
e me submeter ao resultado", afir-

mou o ex-governador do Paraná,
deixando claro que não vai apoiar a
candidatura de Quércia à Presidên-
cia. "Dispensei o apoio dele e não
vou obrigá-lo a passar por esse
constrangimento", ironizou Re-
quião, que, independente do resul-
tado, pretende ficar no partido."Sou do MDB velho de guerra.
Não saio."

Corrupção — Para o ex-go-
vernador, a vitória de Quércia leva-
rá o PMDB a mostrar "sua verda-
deira cara", "A foto do PMDB vai
estar revelada com a reabilitação
interna de Genebaldo Correia, Ma-
noel Moreira e Tbsen Pinheiro. Eu
não farei campanha para nenhum
deles. É a face horrível da corrup-
ção política", atacou.

Na avaliação do ex-governador,
esse quadro transfere votos para o
PT. "Lula cresce na medida em que
os partidos se desmoralizam. E o
PMDB fica desmoralizado com
Quércia e os demais integrantes da
quadrilha", criticou.

Apesar de ter afirmado que con-
seguiu mais de "90% dos votos"
nas últimas viagens, Requião não

conseguiu negar a derrota para o
ex-governador paulista. "A culpa é
minha e das lideranças mornas e
fracas que passeiam pelos corredo-
res do Congresso, enterrando a ca-
beca ná areia e mostrando as re-
dondas abundâncias", acusou,
criticando também os peemedebis-
tas que se abstiveram de votar. "A
abstenção tem relação direta com o
nível ético do partido. Não é possí-
vel que a ética partidária se trans-
forme numa ética de quadrilha de
Ali Babá e seus 40 ladrões."

Requião negou ainda que pre-
tenda concorrer à Presidência por
outro partido caso o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) aprove a mu-
dança no prazo de filiações partida-
rias. "Não acredito que o STF
reverta isso. Ainda assim não saio
do PMDB porque é o que tem a
melhor estrutura partidária."

O governador Mário Pereira
não fez comentários sobre a derrota
de Requião. Pereira informou que a
direção do PMDB se reúne hoje à
tarde, em Curitiba, para definir
uma decisão conjunta.

Brasília — Arnildo Schulz

Curitiba — Marcos A. Campos

Sarney fez um recito estratégico, na expectativa de ane o Supremo reabra prazo pára filiação partidária

Sarney procura um partido grande
CHRIST1ANE SAMARCO E
CELSON FRANCO

BRASÍLIA — Depois de se reti-
rar das prévias do PMDB e abrir
guerra contra a candidatura de
Orestes Quércia, o senador José
Sarney (AP) decidiu submergir:
embarcou ontem de manhã para a
fazenda São José do Pericumã,
nas proximidades de Brasília, an-
tes do resultado da consulta aos
filiados, previsto para as 17h. A
retirada foi estratégica. Ele admi-
tiu a um amigo que a candidatura
Quércia deverá crescer, por conta
do domínio que o ex-governador
de São Paulo exerce sobre a má-
quina partidária.

Decidido a não embarcar em
um partido nanico na corrida pre-
sidencial, Sarney aguardará esta
semana a decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) sobre a
reabertura do prazo de filiação
partidária. "Só sairei candidato
por um partido ou aliança que me
dê possibilidade de vitória", disse.
Um de seus interlocutores mais
próximos alerta que ele passou o

final de semana fazendo contatos
políticos. Uma das conversas foi
com o presidente de honra do PP,
governador Joaquim Roriz (DF).

Um político que acompanha as
articulações diz que Sarney quer o
apoio de uma grande coligação
que lhe garanta tempo no horário
gratuito de rádio e TV. Antes de
partir para o Pericumã, porém, o
ex-presidente disse que não troca-
rá de partido: "Vou insistir para
que o PMDB se torne intermedia-
rio entre o povo e o poder".

Pesquisas—Sarney afirmou
que Quércia divide o partido e
espera que ele possa "se conscien-
tizar de suas dificuldades eleito-
rais", reconsiderando sua candi-
datura. "Tenho comigo uns 30
milhões de votos, o que não é
pouco", disse, referindo-se aos
seus índices nas pesquisas de opi-
nião. Ele lembrou que o PT foi
para o segundo turno em 1989
com os mesmo 19% de preferên-
cia que as últimas pesquisas lhe
conferem.

Em conversas reservadas, o se-
nador tem-se revelado preocupa-
do com a possibilidade de o PT
vencer a eleição no primeiro tur-
no. "A sucessão pode complicar
muito e oferecer riscos ao país
quando o PT se julgar dono da
situação", confidenciou Sarney a
amigos. Na sua avaliação, o can-
didato petista Luiz Inácio Lula da
Silva não tem controle sobre os
setores mais radicais de seu parti-
do, que poderão criar problemas.

Sarney insiste que sua cândida-
tura é importante para garantir o
clima de normalidade até as elei-
ções. Ele cita novamente as pes-
quisas para lembrar que tem me-
lhores chances de enfrentar o PT
no segundo turno. Revelou que
não é só a onda de greves que
preocupa. Segundo o senador,
também há temores de que os pe-
tistas radicais estimulem invasões
de terras. "Tenho informações de
que há fazendeiros se armando
para enfrentar a eventualidade de
um confronto", disse o ex-presi-
dente.

Dias veta candidatura por sua legenda
r O presidente nacional do PP,

Álvaro Dias, garantiu ontem que
não há "a menor possibilidade"
de. que o senador José Sarney
(PMDB-AP) se lance à Presidên-
cia da República pelo seu partido."Não somos legenda de aluguel",
afirmou.

Dias disse que desconhece a

existência de negociações entre o
governador do Distrito Federal,
Joaquim Roriz, que embora do
PP é seu inimigo político, e Sar-
ney. Mas foi enfático: "Se isso
ocorrer, será uma afronta".

Líder nas pesquisas para o go-
verno do Paraná, Dias reiterou

que o PP não lançará nem apoia-
rá candidato à Presidência. "Essa
foi a opção que o partido tomou
na convenção nacional e visa não
prejudicar as alianças regionais",
afirmou. "A 

prioridade do PP é
eleger uma grande bancada de de-
putados estaduais e federais".
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Ao votar pela manhã, Roberto Requião criticou abstenções: "Ética partidária não pode ser a de Ali Babá"

PP decide apoiar Marcello
Acordo dá uma

vaga de senador
a Nelson Carneiro

OPP 
homologou ontem a

aliança com o PSDB no
Rio. O candidato tucano ao go-
verno do estado, Marcello Alen-
car, presente à convenção, no
Automóvel Clube do Brasil, na
Lapa, garantiu aos cerca de três
mil militantes que a segunda va-
ga ao Senado — a primeira é do
tucano Artur da Távola — será
de Nelson Carneiro, que, aos 83
anos, tentará a reeleição pelo
PP. Essa era a condição imposta
pelo PP para fechar a aliança.

Os tucanos vão enfrentar, en-
tretanto, problemas com o PTB,
que ameaçou deixar a coligação
se o deputado João Mendes,

lançado há duas semanas para o
Senado, fosse preterido na cha-
pa. Segundo o presidente regio-
nal do PP, Técio Lins e Silva, a
candidatura de João Mendes foi"um golpe baixo". O presidente
regional do PTB, Álvaro Fer-
nandes, e João Mendes, que
convocaram duas reuniões com
PP, PFL, PMDB e PL para dis-
cutir as chapas de deputados es-
taduais e federais, procuraram
secretamente Marcello e disse-
ram que os partidos estavam
prestes a apoiar o PMDB. Diari-
te disso, Marcello se precipitou e
fechou aliança com o PTB.

Devolução — Informado
do que acontecera, Marcello
voltou atrás. Na quinta-feira
passada, pediu a vaga de volta a
João Mendes, que se ofereceu
para ser o vice da chapa. O can-

didato tucano ao governo. Mar-
cello respondeu que seu vice,
confirmado ontem, será Luiz
Paulo Corrêa da Rocha, ex-se-
cretário municipal de Obras.

Ontem, na convenção do PP,
onde estava presente o presidên-
te nacional do partido, Álvaro
Dias, Marcello admitiu que João
Mendes ainda não aceitou abrir
mão da vaga ao Senado. "Não
aceitou, mas vai aceitar", exigiu.

O presidente do PTB, Álvaro
Fernandes, disse estar surpreso
com as declarações de Marcello."Não foi isso o combinado. Pode-
mos até deixar a coligação",
ameaçou. Sem a participação do
PTB, a coligação encabeçada pe-
los tucanos teria seu tempo no
horário gratuito de rádio e TV
reduzido de 20 minutos — a me-
tade do total — para 14 minutos.

Marcelo Regua
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Técio (É), Dias, Marcello e Nelson selaram pacto que exclui PTB da chapa (ie^âdôfes da"'aliança

Partidos querem enxugar chapas
Como as coligações no Rio

só têm direito a lançar nessas
eleições 69 candidatos a depu-
tados federais e 105 estaduais, o
grande problema dos partidos é
enxugar suas chapas, conven-
cendo os pretendentes às vagas a
desistirem das candidaturas.

Diante do excesso de candidatos
a deputados estaduais, PP,
PSDB, PFL e PTB decidiram
lançar os 70 nomes a que têm
direito isoladamente e se coligar
apenas para federal, nas seguin-
tes proporções: 19 vagas para o
PP; 29 para PSDB; 9 para o PFL
e 12 para o PTB.

Ontem, o presidente regional
do PL, Nelson Burnier, esteve
na convenção do PP para nego-
ciar a entrada na coligação com
o PSDB. A entrada do PL signi-
ficará mais 50 segundos na TV,
mas por outro lado mais dor de
cabeça para reescalonar os can-
didatos à Câmara.

Caderno

Idéias
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Ribeirão Preto, SP — Agencia Folha

Os ventos de 100 km/h e três pancadas fortes de chuva destelharam e destruíram pelo menos 120 casas

Temporal mata 3 e deixa 600
desabrigados em Ribeirão Preto
¦ Granizo e ventos fortes provocam estado de calamidade

¦ SÃO PAULO — Três pessoas
morreram e cerca de 600 ficaram
desabrigadas em conseqüência do
temporal — com chuva de grani-
zo e ventos de mais de 100 km/h
— que atingiu na noite de sábado
à cidade de Ribeirão Preto, a 319
quilômetros da capital, na região
rlordeste do estado de São Paulo.
Levantamento preliminar da pre-
feitura contabilizava pelo menos
120 casas destruídas e dezenas de
pessoas feridas levemente, atendi-
das ria Santa Casa de Misericór-
dia e no Hospital das Clínicas.

\ Funcionários da Companhia
Paulista de Força e Luz (CPFL)
trabalharam durante toda a noite
para restabelecer a energia elétri-
ca em 50% das residências de Ri-
beirâo Preto. O abastecimento de
água também ficou prejudicado,
uma vez que 70% dos 450 mil
habitantes da cidade são servidos
por poços artesianos. Sem energia
elétrica para acionar as bombas,
as caixas d'água ficaram vazias.

Depois de sobrevoar a cidade
em helicóptero da Polícia Militar
durante a tarde, ainda sob chuva,
o prefeito Antônio Palocci decre-
tou estado de calamidade pública.

Os prejuízos não haviam sido cal-
culados até o final da tarde, mas o
cenário era de destruição, princi-
palmente no bairro de Vila Virgí-
nia, na Zona Oeste.

Mortes — Nesse bairro, de-
sabamentos mataram Conceição
Paiva Ferreira, de 87 anos, e, em
outra casa, Luzia da Silva, 32
anos, e Alexandre José da Silva,
12, mãe e filho. O Corpo de Bom-
beiros recebeu mais de 500 cha-
madas durante a noite. Os desa-
brigados foram atendidos no
ginásio de esportes da Cava do
Bosque. O governador Luiz An-
tônio Fleury voou para Ribeirão
Preto logo após o almoço.

O temporal foi provocado por
uma frente fria localizada no Les-
te e Nordeste de São Paulo e Sul
de Minas. A chuva de granizo,
precedida de relâmpagos e tro-
voes, começou por volta de 23h e
não durou mais que 10 minutos.

Rádios — O coordenador de
Comunicação Social da prefeitura
de Ribeirão Preto, Hélio Pelissari,
passou o dia às escuras em seu
gabinete, tentando colher infor-
mações sobre a tempestade. "Nos
últimos 20 anos nunca vi nada

igual", comentou. Duas das 14
emissoras de rádio AM e FM da
cidade passaram o dia fora do ar.
A EPTV, que retransmite o sinal
da Rede Globo, saiu do ar no
momento do temporal e só voltou
na tarde de ontem.

O radar do Serviço de Prote-
ção ao Vôo da Tasa — Telecomu-
nicações da Aeronáutica S/A —
registrou ventos de 96 km/h no
aeroporto de Ribeirão Preto, uma
região plana e aberta. Cálculos da
Tasa indicam que na cidade as
rajadas podem ter ultrapassado os
115 km/h. A Estação Experimen-
tal do Instituto Agronômico de
Campinas registrou três pancadas
fortes de chuva, num total de 62
litros de água por metro quadra-
do.

Um temporal como esse não é
normal no outono, de acordo com
a meteorologia. A explicação é
que houve um acúmulo de nuvens
sobre a cidade com uma concen-
tração muito grande de água.
Além de Ribeirão Preto, fortes
chuvas também atingiram Brotas,
Avaré, Franca e Itapetininga, na
mesma região.

Sem-terra
invadem
fazenda

PORTO ALEGRE — Cerca de
400 famílias de sem-terra invadi-
ram na madrugada de ontem a
fazenda Santa Rita, no municí-
pio gaúcho de Vacaria, e cons-
truíram barreiras nas estradas e
duas trincheiras em volta da
área de três mil hectares. O pro-
prietário, Agamenon Lemos, re-
gistrou queixa na polícia e pedi-
rá reintegração à Justiça.

Segundo um dos líderes do
Movimento Estadual dos Sem-
Terra, Ênio Boncnberger, a in-
vasão é um prostesto contra a
exclusão do Rio Grande do Sul
na última lista de verbas para
assentamentos. Ele informou
que os colonos permanecerão no
local e que irão resistir a tentati-
vas de desocupação. O presiden-
te regional da UDR (União De-
mocrática Ruralista), João
Carlos Ferreira, disse que exigi-
rá providências enérgicas das
autoridades para a retomada da
fazenda.

Confronto — Indignado
com a invasão, Ferreira recla-
mou que uma vistoria do Incra,
há dez dias, comprovou que a
fazenda Santa Rita é produtiva.
Ele alertou para o risco de con-
frontos entre ruralistas e sem-
terra, caso as autoridades não
tomem imediatas providências
com a reintegração de posse da
área ao verdadeiro dono.

A 2a Companhia Brigada Mi-
litar, de Lagoa Vermelha, man-
dou cinco soldados para guardar
o local e constatou as barreiras
construídas pelos colonos, se-
gundo informou o capitão PM
Bento da Silveira. O grupo inva-
sor estava acampado no municí-
pio de Lagoa Vermelha desde
novembro do ano passado, à es-
pera de um assentamento defini-
tivo. Eles alegam que a fazenda é
destinada apenas à pecuária e ao
cultivo de pastagens.

Fazendeiros e representantes
da UDR se reuniram pela ma-
nhã no Sindicato Rural para
apoiar as medidas tomadas pelo
proprietário Agamenon Lemos.
Além da reintegração de posse
junto à Justiça, ele pediu a pre-
sença da polícia, para garantir
seu patrimônio e a segurança
dos empregados.

Governo retoma diálogo
com os grevistas da PF

BRASÍLIA — Governo e grevis-
tas retomam hoje as negociações
para pôr fim à greve dos agentes
agentes federais, qüe já dura 58
dias. O presidente Itamar Franco
mandou retirar as tropas do Exerci-
to que ocupavam os prédios da PF,
mas a greve continua. Os policiais
federais estão mantendo 30% dos
serviços essenciais em funciona-
mento. "O Exército não foi para a
rua acabar com a greve, mas para
conter os excessos que estavam sen-
do cometidos. Como conseguiram
cumprir isso puderam ir embora",
disse ontem o ministro-chefe do
Gabinete Civil, Henrique Hargrea-
ves.

Ele negou que tenha havido um
erro de avaliação do presidente Ita-
mar o envio de 800 soldados e oito
carros de combate nas ruas de Bra-

sília. "Esta mensuração da tropa
não foi feita pelo presidente. Ele
determinou que o Exército fosse
para a rua. Ao executor coube defi-
nir a intensidade", disse Hargrea-
ves.

Os soldados retornaram para os
quartéis, mas os generais responsa-
veis pelos comandos de cada região
militar continuarão atentos aos mo-
vimentos dos grevistas. O ministro do
Exército, general Zenildo Lucena,
vem sendo informado não apenas
sobre a greve dos agentes federais,
mas sobre todas as greves que vêm
ocorrendo em todo o país. "O Exér-
cito acompanha tudo", disse ontem
um general da ativa, argumentando
que os militares precisam estar pre-
parados para entrar em ação a qual-
quer momento, se o presidente da
República determinar.

Incêndio suspeito
Fogo destrói na

Suframa provas
contra usineiros
MANAUS 

— Um incên-
dio que pode ter sido

criminoso, de acordo com a
Polícia Federal, destruiu na
madrugada de ontem toda a
Superintendência da Zona
Franca de Manaus (Suframa).
Documentos preciosos, como
projetos de implantação de in-
dústrias em Manaus e incenti-
vos fiscais, além de toda a his-
tória de 27 anos da Zona
Franca, viraram cinzas.

A polícia suspeita que o in-
cêndio tenha sido provocado
pelos atingidos pelas investiga-
ções que apuram o golpe tribu-
tário da máfia do açúcar. Mais
de 10 funcionários da Suframa
foram afastados e presos por
envolvimento com o esquema."Se a intenção era apagar pro-
vas, seus autores atingiram o
prédio errado", disse o supe-
rintendente da Suframa, Ma-
nuel Rodrigues.

Os dois vigilantes de plan-
tão contaram ter ouvido uma

explosão segundos antes do
início do incêndio da Suframa,
cujas instalações ocupam 13
mil metros quadrados do Dis-
trito Industrial de Manaus.

Telefones — Estranha-
mente, os telefones da Suframa
estavam desligados. Segundo o
chefe de segurança do órgão,
José Maria de Brito, um dos
vigilantes teve que correr três
quilômetros até a fábrica mais
próxima — a de televisores
Gradiente — para poder tele-
fonar para o Corpo de Bom-
beiros, que chegou 40 minutos
depois.

Sobrou apenas a estrutura de
concreto do prédio e, ainda as-
sim, vários pavilhões podem da-
sabar. A Polícia Federal inter-
rompeu a greve para realizar no
início da manhã a perícia no
local. O superintendente da PF
em Manaus, Mauro Spósito,
admitiu que o incêndio pode ter
sido criminoso. "Pode ter sido
vingança", disse o delegado,
acrescentando que a perícia de-
verá apresentar pistas.

Ibama anula proibição Polícia
a veneno cancerígeno

PORTO ALEGRE — O ecologis-
ta e funcionário do Ibama Sebas-
tião Pinheiro apresenta hoje de-
núncia ao procurador da
República no estado, Luís Alber-
to Aurvalle, para abertura de pro-
cesso de responsabilização pela li-
beração de um poderoso veneno,
o Dithame PM, que causa câncer
e mutações genéticas.

O fungicida foi proibido e ba-
nido do Brasil pelo Ibama em de-
zembro de 1990 com base em inú-
meros relatórios técnicos, mas
terminou liberado para venda pe-
Io diretor de Controle e Fiscaliza-
ção do Ibama, José Edson Perpé-
tuo, em decisão publicada no
Diário Oficial de 22 de abril.

O Dithame PM, usado em hor-
tigranjeiros e produzido pela
Rohm and Haas de São Paulo,
tem em 80% de sua composição o
ingrediente ativo Mancozeb e cria
uma impureza nas suas embala-
gens chamada ETU, "comprova-
damente causadora de câncer na
tireóide, banida na antiga União
Soviética em 1970 e em vários
outros países", explicou Sebastião
Pinheiro. Nos poucos países em
que se permite seu uso há um
alerta: a pessoa que casualmente
tocar o Dithame PM não pode

ingerir quaiquer bebida alcoólica,,
sob o risco de sofrer um ataque
cardíaco fulminante.

Curta explicação — Em 6
de dezembro de 1990 o Diário
Oficial publicou o indeferimento
pelo Ibama do registro para ven-
da com base em vários pareceres.
Como o de Amarílis Neder, que
sugeriu a classificação de "produ-
to proibido", portanto banimen-
to. Outro técnico, César Grisolia,
apontou a mutação genética em
fetos de animais por causa do
Mancozeb. Também citou pesqui-
sas que constataram lesões no sis-
tema nervoso central e aberrações
cromossômicas em ratos.

Para liberar o Dithame PM,
em abril, como produto perigoso,
assim suspendendo seu banimen-
to, o diretor de Fiscalização do
Ibama alegou "informações e rea-
valiações recentes elaboradas por
entidades internacionais nas áreas
de toxicologia e ecotoxicologia",
não explicitadas na portaria.

Conforme documentos que Pi-
nheiro recebeu de forma anônima
de funcionários do Ibama, a única
justificativa técnica para a libera-
ção é um parecer de apenas 10
linhas da bióloga Suzana Ferrei-
ra, sem explicação técnica.

Invista na imagem de
sua empresa com
BRINDES POMBO.

prende irmão
de Pixote

SÃO PAULO — Ronald Ra-
mos da Silva, de 20 anos, um dos
dez irmãos de Pixote — Fernan-
do Ramos da Silva, que se tor-
nou famoso aos 11 anos no pa-
pel de garoto de rua no filme
Pixote, a lei do mais fraco, virou
assaltante e foi morto pela poli-
cia em 1987 — está preso em
Diadema, na região do ABC, na
Grande São Paulo, depois de ter
sido apanhado com um carro
roubado. Ronald estava em
companhia de Clemerson Ricar-
do Filho, 19 anos, num Chevette
80, furtado na manhã de quinta
no bairro da Saúde, em São
Paulo, quando foi detido por
policiais.

Outros dois irmão de Pixote,
também envolvidos com o cri-
me, foram mortos. Paulo Ramos
da Silva, segurança de um salão
de baile em Diadema, foi assas-
sinado a tiros no início de 1987.
Em 1990, Valdemar Ramos da
Silva, o Dema, foi encontrado
morto com seis tiros no peito,
dentro do porta-malas de um
carro, na periferia de Diadema.
Um terceiro irmão de Pixote,
Valdemir está preso por assalto.

0 ERNESTO
ROTHSCHILD S.A.
Av. Pres. Vargas, 583
Sala 1003/4-Rio de Janeiro
Fax:(021)224-7634
Tel.: (021) 224-5923
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. GOVERNO DE SÃO PAULO
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO PAULO
CONVITE PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO

Este Aviso específico para Obras Civis segue ao Aviso
Geral de Licitações para este Projeto, publicado no
Diário Oficial do Estado, seç. 1,104 (28), datado de 10
de Fevereiro de 1994.
O Governo do Estado de São Paulo solicitou financia-
mento ao Banco Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento, doravante denominado BIRD, em várias
moedas, para financiamento parcial do custo de implan-
tação de um Sistema Integrado de Transporte Urbano na
Região Metropolitana de São Paulo. Este Projeto será
complementado por co-financiamento de outras fontes
externas, atualmente em negociação. Uma parte dos re-
cursos do empréstimo do BIRD deverá ser aplicada nos
pagamentos elegiveis, ao amparo dos contratos para os
quais este Convite para Pré-qualificação é publicado.
A Companhia do Metropolitano de São Paulo — Metrô,
doravante denominada o Contratante, como Agência
Implementadora de parte do Projeto, pretende pré-qua-
lificar empresas para a construção da Ligação Metroviá-
ria Paulista—Vila Sônia, localizada na cidade de São
Paulo, e que compreende as seguintes obras civis:

a. Túnel em NATM (New Austrian Tunneling
Method), comprimento total 6,5 km;

b. Túnel em shield, comprimento total 4,2km;
c. Estações subterrâneas, total 07, área média

8.500m2;
d. Pátio de Manutenção e Estacionamento, área

total 126.000m2;
e. Poços de ventilação, diâmetro até 20m.

As obras civis serão objeto de concorrência para os
seguintes lotes:

Lote 1 — PAULISTA — Estações Paulista e
Incor e Túnel duplo em NATM em solo.

Lote 2 — BRASIL — Estações Brasil e Mourato
Coelho e Túnel singelo em shield.

Lote 3 — PINHEIROS — Estações Faria Lima,
Pinheiros e Vital Brasil e Túnel duplo em NATM em rocha.

Lote4—MORUMBI— Túnel duplo em NATM
entre Estação Vital Brasil e Pátio Vila Sônia em solo, solo
residual e rocha.

Lote 5 — PÁTIO VILA SÔNIA.
Estima-se que, os convites para a fase seguinte desta
Concorrência aos proponentes pré-qualificados sejam
expedidos em Outubro de 1994.

Data: 16/05/1994.
A pré-qualificação está aberta para empresas e consór-
cios formados voluntariamente, originários de países
elegiveis, conforme definido no "Guidelines: Procure-
ment under IBRD Loans and IDA Credits". Inscrições
podem ser apresentadas para pré-qualificação em um,
mais de um ou para todos os lotes. As empresas serão
pré-qualificadas e convidadas para concorrerem em ca-
da lote.
As empresas interessadas poderão obter as instruções
para pré-qualificação pessoalmente ou solicitar por tele-
fone, fax, correio ou telex, no endereço abaixo:

Companhia do Metropolitano de São Paulo —
Metrô / Gerência de Compras / Olívia Virgínia Miranda /
Rua Luís Coelho 197 — Sobreloja / 01309-001 — São
Paulo — SP — Brasil / Telephone: (11) 283-7030/283-
7031 / Fax: (11) 283-5228 / Telex: 1138104 MSPOBR
A solicitação deverá indicar claramente: "Solicitação de
Instruções para Pré-Qualificação para a Ligação Metro-
viária Paulista—Vila Sônia — Obras Civis".
Os documentos estarão disponíveis mediante uma taxa
não reembolsável de US$ 50,00 (Cinqüenta Dólares
Norte-Americanos) ou o equivalente em Cruzeiros Reais
pela taxa de venda do câmbio comercial. O Contratante
irá despachar imediatamente os documentos por correio
registrado aéreo mas, em nenhuma circunstância poderá
ser responsabilizado por entregas atrasadas ou perdas
dos documentos despachados por correio.
Os requisitos mínimos para pré-qualificação — em cada
lote — são informados nas Instruções para Pré-qualifi-
cação (Instruções aos Proponentes).
As Propostas para Pré-qualificação deverão ser recebi-
das em volumes fechados, que poderão ser entregues
em mãos ou por correio registrado, no endereço do
Contratante acima indicado, o mais tardar até 15 de
Agosto de 1994 ás 15:00 horas (hora local) e clara-
mente identificados: "Solicitação de Pré-qualificação
para Sistema Integrado Metropolitano para São Paulo"
{número e nome dos lotes para os quais o solicitante
deseja se pré-qualificar)".
Não serão aceitas Propostas recebidas após a data e
horário limite.
Os proponentes serão informados, na devida ocasião,
dos resultados de suas propostas. Somente empresas
pré-qualificadas neste procedimento serão convidadas
para concorrer.
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Os 
analistas políticos prevêem uma brutal renovação da

Câmara dos Deputados na eleição de outubro. Falam em
75% de mudanças. Isso implicaria na substituição de 377 dos
âtüais 503 deputados. Ou seja, apenas 126 voltariam a Brasília

' 
para um novo mandato de quatro anos.";' 

Uma pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dá
força a essa previsão. Em 1986, a Câmara dos Deputados foi
renovada em 63,65%. Quatro anos depois, na eleição de 1990, o
eleitor fói implacável e negou um novo mandato para 64,06%
dos candidatos.

Alguns estados brasileiros não quiseram saber de nenhum
político da safra anterior. Em 1990, a renovação em Roraima
foi integral. No Pará, o número foi o segundo mais alto do país:

•88,24% foram fulminados. E a reciclagem política é nacional.
No Paraná, 83,33% dançaram.

•....- D
" A exceção na geopolítica fica com a Bahia. Lá, 55% dos
deputados foram reeleitos em 1986. Na última eleição, o resul-
tado foi melhor ainda para os políticos: metade da bancada
voltou.

D
Numa eleição com ressaca de duas CPIs e um impeachment,

o eleitor promete mudanças. Mas isso não implicará na reorien-
tação ideológica do Congresso Nacional. A bancada de 36
deputados do PT, por exemplo, deve até dobrar, mas, ainda
assim, será pequena se comparada aos atuais 92 deputados do
PFL, que devem ultrapassar uma centena.

Reviravolta
Análise de muita gente do

PMDB: a avalanche de absten-
ções nas prévias dos partido re-
forçou a candidatura de José
Sarney.

Na convenção do próximo
fim de semana, ele poderá se
apresentar como alternativa a
Orestes Quércia, que perdeu fô-
lego. E como!
Estilo casual

' Tasso Jereissati e Ciro Go-
mes aconselharam Fernando

-Henrique Cardoso a trocar os
mocassins tipo italiano por um

.... tênis Reebok preto de cano alto.
¦ Os dois só fazem campanha com

esse modelo.
FHC está relutando. Se to-par, deve ter problemas com os

. tucanos de São Paulo, que não
toleram as idéias dos dois cea-
renses.

Lógica rara
Explicação do ministro Ru-

[ bens Ricupero para ter iniciado
: por Minas Gerais sua campanha

pró-real:— O homem da montanha é
mais conservador e, portanto,
mais indignado com o desequilí-'brio da economia.'--' Por esse mesmo raciocínio,

?"o último estado a ser visitado
será o da Bahia. Lá, ninguém
está nem aí para essas coisas.
Página virada

Aliado e ministro do ex-pre-
sidente José Sarney, o senador
Marco Maciel está convicto de
que. o PFL fica com Fernando
Henrique Cardoso.
.V — Sarney não pode nos co-
brár fidelidade ou apoio. Não
temos nenhum compromisso
com ele. Desde o ano passado,
estamos com o PSDB.
Velha vocação

O presidente Itamar Franco
fvtem: uma forte razão para vir ao
1f-Rio"amanhã devolver a UNE á
I sede na Praia do Flamengo.
| ;. Quando era estudante de'i Engenharia em Juiz de Fora, Ita-

mar foi presidente do DCE. E
adotou uma gestão parlamenta-

. rista.
Desde aquele tempo, ele era

louco por um primeiro-ministro.
Eterno duro

O deputado Roberto Freire
,í vai disputar o Senado por Per-
,' nambuco. Mas não pode entrar

de sola na campanha.
Até agosto, Freire não vai

pedir licença da Câmara porque
precisa do salário de deputado
para sustentar a família.

Caixa-preta
O super-relatório pedido

por Itamar Franco sobre a Pe-
trobrás fica pronto em 20 dias.

Receita Federal, Ministério
da Fazenda e Tesouro Nacional
vasculharam tudo. Dos salários
aos preços dc produção de pe-
tróleo, o governo finalmente vai
conhecer o quanto se gasta em
quê.
Minissalário

O ministro dos Transportes,
Bayma Dennis, levou um susto
na semana passada: descobriu
que tem funcionário aposentado
do DNER ganhando menos de
meio salário mínimo.

Além de inconstitucional, é
imoral. Promete providências.
Programa de índio

O governo brasileiro se me-
teu numa trapalhada ao oferecer
a cidade de Belém para sediar a
próxima Assembléia Geral da
OEA. ,,,;•,,.,

Num instante, todos os
apartamentos do único bom ho-
tel da cidade foram reservados
pela delegação americana. O Ita-
marati teve de pedir que eles dc-
sistissem de alguns quartos para
acomodar outras comitivas.

Por que não escolheram o
Rio ou São Paulo?
Efeito colateral

Há duas semanas a Justiça
Federal não consegue ouvir o
advogado Ilson Escóssia, um dos
fraudadores do INSS. Ele preci-
sa ser escoltado por policiais fe-
derais, que estão em greve.

Hoje, tem novo depoimento
marcado. Mas, desta vez, um
grupamento especial, destacado
pela PF, acompanhará o advo-
gado.
Mal amado

O secrctário-geral do
PSDB, Sérgio Motta, está sendo
bombardeado pela péssima or-
ganização da convenção, em
Contagem, no sábado.

Os tucanos acham que ele
centraliza demais as decisões e o
resultado foi um show de ama-
dorismo.
Melhor assim

Dos economistas do PSDB,
o grande ausente na convenção
de Contagem foi Antônio Kan-
dir, que disputará uma vaga de
deputado.

Mas como o nome dele
sempre é associado a confisco de
poupança e congelamento de
preços, os tucanos até que gosta-
ram da ausência.

LANCE-LIVRE
Lula pretendia descansar o fim de se-

mana. Mas teve de prestigiar a convenção
que lançou Miguel Arracs ao governo de
Pernambuco.

O ex-ministro interino do Trabalho Mo-
art Abreu Lima já tem emprego novo. Será
secretário executivo da Secretaria de Admi-
nistracio.

Amanhã, o governo divulga um projeto
de lei ou uma MP que cria uma tabela
única de salários para os Três Poderes. É a
tal da isonomia.

Amanhã e quarta-feira, a Rede BrasOei-
ra Antímidear põe na rua a campanha
Brasil sem Chcniobyl. Quer parar a cons-
trucão de Angra II.

Pedro Collor desistiu de disputar uma
cadeira na Câmara dos Deputados. Em
tempos difíceis, vai de deputado estadual
mesmo.

O Autõdromo de Adelaide, na Austrália,
passará a se chamar Ayrton Senna. Em
Estoril, parte do circuito também terá o
nome do piloto.

O Tribunal Superior Eleitoral está dis-
Iribuindo um bloquinho dc anotações feito
com papel reciclado das cédulas do plebis-
cito.

Denise Paiva vai dar uma palestra para
representantes de 21 países sobre a Campa-
nha Brasileira dc Combate á Fome.

Ao contrário de FHC, Lula continua
na rua durante a Copa do Mundo. Vai
levar sua Caravana da Cidadania para o
Rio São Francisco.

De um frasista do Congresso, sobre as
manobras dc Sarney para ser candidato de
qualquer jeito: "Sarney quer ganhar no ta-
petão."

O cx-deputado Vicente Bogo, do
PSDB, será o via1 na chapa de Antônio
Britto ao governo do Rio Grande do Sul.

O senador Ney Maranhão, eterno collo-
rido, jura que a influência eleitoral dc Fer-
nando Collor cm Pernambuco é de 8%.

Com a decisão do STF de permitir a
participação dos pequenos partidos nas
eleições, o número de candidatos pode
pular de seis para 20.

Atenção: o Senado vota hoje pedidos de
concessão de rádio e TV. Em época de
eleição, todo cuidado é pouco. Estado de
alerta.

Nem Sarney nem Quércia. Quem ga-
nhou foi a abstenção.

Hoje, a festa é do Vasco. Salve o tri!

EUA tiveram um milhão de crimes
¦ Total é 50% superior aos anos anteriores e Clinton defende controle de armas

WASHINGTON — O número de
crime cometidos com revólveres
chegou a quase um milhão em 1992
nos Estados Unidos, 50% acima da
média dos cinco anos anteriores,
informou o Departamento da Justi-
ça. Estas armas foram usadas em
13,2 mil homicídios, 24% a mais do
que nos anos anteriores. Num dis-
curso em homenagem aos 146 poli-
ciais mortos em serviço no ano pas-
sado, o presidente Bill Clinton
lamentou a onda de violência entre
os jovens: 

"Há algo profundamente
errado quando tantas crianças ma-
tam crianças sem pensar."

Do total de 23.760 homicídios,
55,6% foram cometidos com revól-
veres. Já os delitos sem morte —
roubo à mão armada ou sem armas
— foram em número inferior ao
recorde de 1981. Neste ano, houve
20 delitos para cada mil habitantes;
em 1992, houve 35 delitos para ca-
da mil habitantes. As principais vi-
timas foram jovens negros: 3,97%
dos que têm entre 16 e 19 anos
foram atacados, contra 0,95% dos
brancos.

Clinton falou depois de ler um
relato sobre um garoto de 13 anos
da região de Washington que ga-
nhara uma bolsa para uma boa
escola e foi morto no fogo cruzado
de um tiroteio entre gangues. Ele
disse que a maioria dos americanos
respeita a lei, mas muitos estão de-
caindo antes os problemas da vida.
Sob aplausos, defendeu a pena de
morte para quem mata policiais em
serviço.

Depois da aprovação da Lei
Brady, que estabelece um prazo de
cinco dias para investigar os ante-
cedentes do comprador de armas, e
da proibição da venda de 19 tipos
armas automáticas, como metra-
lhadoras e fuzis de guerra, Clinton
pediu ao Congresso que aprove
uma nova legislação anticrime para
colocar mais 100 mil policiais nas
ruas.

O presidente disse que os EUA
estão "se movendo na direção cer-
ta, acordando para este problema.
Mudamos uma tendência, agora
devemos continuar até concluir o
trabalho."

Washongton — Reuter

Militar agride mulher
NOVA IORQUE — Há duas vezes

mais casos de violência contra a
mulher em familias de militares nos
Estados Unidos do que entre civis.
A cada semana alguém morre nas
mãos de um parente de uniforme,
denunciou a edição da revista Time
publicada ontem.

A revista cita uma investigação
confidencial do Exército dos EUA
para afirmar que a violência contra
a mulher atinge uma em cada três
famílias militares. Em 1986, houve
27.783 casos registrados. No ano
passado, foram 46.287.

Desde 1989, mais de 55 mil sol-
dados de 47 quartéis foram entre-
vistados. O relatório conclui que a
violência não se limita aos militares

de patentes inferiores nem aos
maus profissionais: 

"Freqüente-
mente, os que ocupam posições
mais estressantes, de maior respon-
sabilidade, têm maior tendência a
cometer abusos."

Também há maior incidência de
violência entre os militares basea-
dos nos quartéis que serão fechados
ou terão o seu pessoal reduzido
pelo corte de despesas nas Forças
Armadas americanas decorrente do
fim da Guerra Fria.

Cerca de mil denúncias e uma
morte são denunciadas por semana,
incluindo desde mordidas, socos e
pontapés até ataques com facas, ca-
nivetes e revólveres.
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Clinton quer a pena de morte para quem mata policiais em serviço

Venezuela enfrenta ameaea de caos social
MARLISE1LHESCA
Correspondente

CARACAS — O presidente vene-
zuelano Rafael Caldera chegou aos
seus 100 dias no poder com o caos
social batendo às portas do país e
ameaça de suspensão de garantias
constitucionais. A violência estu-
dantil que o obrigou a militarizar a
capital e várias outras cidades na
terça-feira passada significou o fim
da lua-de-mel para o veterano líder
democrata-cristão que herdou o
país submergido em uma crise poli-
tica, social e econômica sem prece-
dentes.

Um déficit fiscal de 6% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) de USS
63 bilhões e uma inflação anual que
pode chegar a 100% com a brusca
subida do dólar, que se valorizou
25% em duas semanas, situam a
crise. Para solucionar a quebra do
segundo maior banco do país e ou-
trás oito instituições bancárias car-

regadas na onda, Caldera decidiu
auxiliar o sistema financeiro com o
equivalente a mais de 33% da renda
proveniente do petróleo prevista no
orçamento de 1994 (já muito debili-
tada em função da queda do preço
internacional do petróleo).

A ajuda aos banqueiros e não
aos programas sociais foi um dos
principais motivos da explosão nas
ruas. Com os nervos a flor da pele
após vários meses de racionamento
e uma perda de seu poder aquisitivo
diante dos efeitos inflacionários da
desvalorização do bolívar (a moeda
nacional), a população venezuelana
mostra que não aceita novas frus-
trações. Os estudantes foram para
as ruas protestar contra a recusa
dos motoristas de ônibus de cobrar
meia passagem. Maio foi marcado
pela troca de coquetéis molotov e
gás lacrimogêneo.

Diferentes setores da sociedade,
como os médicos, aposentados,

Arquivo
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Caldera: 100 dias no governo

agricultores e sem-terra, têm aderi-
do às manifestações estudantis, eu-
ja repressão deixou um saldo de
centenas de feridos. Entre eles um
estudante de 17 anos morto semana

passada. Aparentemente, os agres-
sores são policiais. A reação dos
militantes não se fez esperar. Na
sexta-feira um caminhão blindado
rinoceronte a policia foi crayejado
de balas lançadas por franco-atira-
dores entrincheirados na Universi-
dade Central de Caracas.

No rastro dos distúrbios, comer-
cio e caminhões de alimentos foram
saqueados. No último dia 2, foram
cinco os feridos em um atentado a
bomba no metrô de Caracas. A
polícia apontou dois menores como
culpados. Finalmente, o governo
acusa a presença de uma mano pelu-
da que estaria por trás das revoltas
populares. As suspeitas recaem so-
bre as mãos do ex-presidente Car-
los Andrés Perez c militares ligados;
ao antigo governo. A onda de vio-
lência que tem sacudido o país
coincide com julgamento de Perez
por corrupção, previsto para as;
próximas duas semanas. |

INSTITUTO CURDJIEFF
Seminário Teórico - Prático

Estudo de idéias, meditação,"Trabalho sobre si", Movimen-
tos, trabalho em grupo.

Inicio 17/05 em Laranjeiras.
Informações 228-2455/ 264-5878

Sr* Almerinda

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO
AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE
ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE -

FEEMA

CONCESSÃO DE LICENÇA

A REFINARIA PIEDADE S.A. torna
público que recebeu da Fundação Es-
tadual de Engenharia do Melo Ambi-
ente - FEEMA a Licença de Operação
n9 097/94, com validade de 1.825 dias,
para a atividade de refino de açúcar,
situada na Rua Assis Carneiro, 80,
Piedade, Município do Rio de Janeiro
(Proc. E-07/201.722/87).
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AVISO DE REVOGAÇÃO

A LIGHT - Serviços de Eletricidade
S.A., torna público que as Toma-
das de Preços nB 327-424-2/35/94

Alça pré-lormada distribuição;
comprimento: 1.397mm,
328-306-3/25/94 - Calço fixação
de cruzetas/braçadeira duplo n9 6,
constante do Aviso de Edital n9
SSU.A-084/94 e 329-510-9/16/94

Manllha ferro modular, 329-564-
6/28/94 - Suporte trafo distribuição
aérea, constantes do Aviso de
Edital n9 SSU.A-085/94, foram re-
vogadas por conveniência admi-
nistrativa. As referidas Tomadas de
Preços, foram publicadas no Diário
Oficial da União em 09/05/94

Diretoria de Administração

0 üght
S*rv<co> de EtotrMdxta SA

te
JMBL.

AVISO N2 SSU.A-091/94
LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS
FORNECIMENTO DE

MATERIAL
Objeto:
Produtos Farmacêuticos
O aviso resumido do Edital foi pu-
blicado no D.O.U. de 16.05.94.
Obtenção do Edital e esclareci-
mentos sobre a licitação na Av.
Marechal Floriano, 168 - 19 andar
- Centro - RJ., no horário de 09:00
às 11:00 horas.

Diretoria de Administração

Classificados
JB

Disque (021) 589-9922

MOVEIS
Procure no
jornal que

tema melhor
cobertura.

Diariamente,
no seu JB.
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Gaúcha pede
cavalo para
ir à Itália

I JOSÉ MITCHELL

| PORTO ALEGRE —O Itamara-
| ti receberá nessa semana um dos
t mais inusitados pedidos de sua
J história: ajudar a arranjar 10 ca-

Í 
valos na Itália para que igual nú-
mero de cavalarianas gaúchas do

jj Piquete Anita Garibaldi possa
I realizar no dia cinco de junho o
-*; primeiro desfile de mulheres a ca-valo na história recente pelas ruas
!j de Roma, na Itália, conforme es-
«tava combinado há mais de seis
| meses.
4> Um problema inesperado para
| elas — as comemorações militares
| pelo fim da II Guerra Mundial na
3 Itália — destinou os cavalos dos
J quartéis, inicialmente para as mu-
|jlheres, para oficiais-homens de
| vários países.

O desfile das cavalarianas gaú-^'chas se integrará numa das mais'tradicionais comemorações da
Ü Itália, a da morte de Giuseppe

Garibaldi no dia dois de junho
(também data nacional da Itália)
e que se prolongam até o dia cinco

..(data mundial do Meio Ambien-*fte). Neste dia cinco as gaúchas
^.vão desfilar a cavalo "de qualquer
jmaneira, com ou sem ajuda do
víltamarati", prometeu a líder do
^piquete, a historiadora e tradicio-
jnalista Elma Santana. Dez gaú--¦ chás já compraram as passagens e
-.vão dia 28 para a Itália.
ji O desfile será pelas ruas de

Roma até a Colina Gianicollo,
¦ onde estão o túmulo de Anita e o
monumento com sua imagem a

. cavalo (inaugurado em 1932 pelas
autoridades, entre as quais o en-

!tão presidente do Parlamento ita-
.liano, Benito Musolini). Anita
Garibaldi, uma catarinense de

.Laguna, foi a primeira mulher —
;'e, dizem, a grande paixão — do
..revolucionário Giuseppe Garibal-
di, um dos líderes da Revolução
Farroupilha, que participou de re-
beliões em várias partes do mun-
do e é visto como um herói na sua
terra natal, a Itália.

A imagem de mulher corajosa
criou inúmeros piquetes de cava-
larianas com o nome de Anita em
todo o mundo. Elma viajará com
outras nove cavalarianas: as em-
presárias Dica Martins, Daniela
Adams e Vera Gehrardt, a sar-
genta da Brigada Militar Jane
Melo Soares, a ourives Ana Nar-
di, a estudante Daniele Martins, a
argentina Elizabete Campion, a
funcionária pública Odete Nodari
e a dona de casa Julieta Oliveira.

Kigall — Reuters

Dominicanos elegem
hoje o seu presidente

Civis da etnia tutsi se refugiam no pátio de um seminário católico, onde temem ser massacrados por hutus

Suíço escapa de Ruanda e
relata o inferno da guerra
¦ Empresário viu mulheres e crianças sendo queimadas vivas

BUTARE, RUANDA — O empre-
sário suíço Claude Sonier não con-
tém o choro ao se lembrar da tragé-
dia que viu na cidade ruandense de
Butare, de onde conseguiu fugir em
meio à carnificina, junto com a mu-
lher, pertencente à tribo minoritá-
ria tutsi, e três filhos nascidos e
criados neste país africano onde
500 mil pessoas já morreram em um
mês de guerra civil. Diante de seus
olhos, homens, mulheres e crianças
foram queimados vivos em valas
cobertas por pneus em chamas. En-
tre as vitimas estava sua sogra, de
60 anos.

'"Cavaram valas na terra e as
cobriram com pneus em chamas.
Em seguida, jogaram as pessoas
dentro", contou o empresário à
agência de notícias Reuters ao che-
gar a um posto de fronteira entre
Ruanda e o vizinho Burundi. "Elas
ainda estavam vivas quando foram
queimadas", acrescentou, em pran-
tos e abraçando forte o filho mais
velho. "Preciso contar o que houve.
É meu dever. Eles queriam matar
minha mulher, meus filhos. O mun-
do tem que saber."

Ao escapar, o empresário, de 47
anos, deixou para trás uma empre-
sa de transportes e 17 mulheres e

crianças da etnia tutsi escondidos
em sua casa. Sonier, um dos raros
relatos independentes num país on-
de os estrangeiros não ousam en-
trar, contou como viu a guerra che-
gar às suas portas. 

"Até três
semanas atrás, Butare estava cal-
ma. Não havia problemas entre hu-
tus [etnia majoritária] e tutsis. Ti-
nhamos um bom prefeito, que
tentava manter a paz apesar do que
vinha acontecendo em outras par-
tes do país. Além disso, Butare era
uma cidade universitária e capital
do antigo reino", começou.

"Aí, um dia, de repente a cidade
mudou de prefeito — de um tutsi
para um hutu vindo do Norte. No
mesmo dia vimos aviões aterrissan-
do e logo soubemos que a terrível
guarda presidencial havia chegado.
Na mesma noite os massacres co-
meçaram", contou Sonier, fechan-
do os olhos cheios de lágrimas. Ra-
pidamente a violência se
disseminou, lembra o empresário.
"Não era apenas um conflito hutu-
tutsi. Era também entre os vizi-
nhos. Se houvesse uma disputa so-
bre quem possuía um pedaço de
terra, um denunciava o outro. No
meu bairro, num subúrbio de Buta-

re, havia 1 mil tutsis. Hoje há me-
nos de 40. O resto está morto."

O suíço atribui os massacres a
soldados e milicianos da temida
Coalizão para a Defesa da Repúbli-
ca acompanhados de multidões lo-
cais. A guerra neste pequeno país
do Leste africano começou em 6 de
abril quando o presidente ruanden-
se foi assassinado em um atentado
aéreo. Hoje, diz o empresário, está
tudo calmo. "Isto 

porque 40% da
população está morta. Butare' è
uma cidade morta", afirmou. A seu
lado, amamentando a filha mais
nova do casal, sua mulher contou
que a maioria de seus parentes foi
assassinada, inclusive seus pais."Tutsi e hutus nunca mais poderão
viver juntos. O país terá que ser
dividido", vaticina.

|~1 A capital de Ruanda, Kigali,
sofreu um pesado bombardeio on-
tem após quatro dias de relativa
calma. Segundo funcionários das
Nações Unidas no local, um avião
com ajuda humanitária tentou ater-
rissiir na cidade, mas foi obrigado a
desviar para Nairóbi. Os rebeldes
da minoria tutsi tentavam ontem
avançar sobre Gitarama, sede pro-
visória do governo interino formado
pela etnia majoritária hutu.

SÃO DOMINGOS — O presi-
dente Joaquín, de 87 anos, que
tenta o seu sétimo mandato, e o
oposicionista José Francisco Pena
Gómez estavam confiantes ontem
na vitória nas eleições presiden-
ciais de hoje na República Domi-
nicana. Ambos se opõem a uma
intervenção militar no Haiti, com
quem o seu país divide a ilha His-
paniola, descoberta por Cristóvão
Colombo em 1492.

Cerca de 3,3 milhões de eleito-
res estão aptos para votar. A últi-
ma pesquisa dá ligeiro favoritis-
mo a Pena Gómez, do Partido
Revolucionário Dominicano, com
37% das preferências, três pontos
a mais do que Balaguer. do Parti-
do Reformista Social-Cristão.

Também são candidatos o es-
critor Juan Bosch, do Partido da
Libertação Dominicana, Jacobo

Majutla, do Partido Revoluciona-
rio Independente, e o padre cato-
lico da aliança esquerdista novo
poder. Além do presidente,.serão
eleitos deputados e senadores. j

A votação será realizada dás
seis da manhã às seis da tarde
(19h no Rio). Os resultados são
esperados menos dé 24 horas dé-
pois de fechadas as urnas.

Pena Gómez defende um gq-
verno de união nacional. Como
há 500 mil haitianos ilegais nó
país Balaguer, que chegou ao po-
der pela primeira em 1965, após
uma invasão americana, apelou
ao sentimento anti-haitiano, acu-
sando a oposição de querer unifi-
car os dois países. O empresário
Jacinto Peynado, vice de Bala-
guer, teme que uma intervenção
no Haiti provoque uma nova on-
da de refugiados.

Polícia alemã acusada
por soltar neonazistas

MAGDEBURGO, ALEMANHA
— Diante de pressões contra a sua
ação contra a violência neonazis-
ta, a polícia da Alemanha pren-
deu ontem o suposto líder de um
grupo de 150 extremistas de direi-
tas que atacou estrangeiros na"caçada ao negro" nesta cidade
do Leste do país quinta-feira pas-
sada. Foi uma das maiores expio-
soes de violência racista desde a
unificação do país, há três anos e
meio. O suspeito tem 19 anos.

O presidente Richard von
Weizsãcker considerou "incom-

preensível" a decisão policial de
manter presos apenas dois dos 49
ultradireitistas detidos: "Será que
eles não voltarão amanhã para
continuar o que estavam fazendo?
E a ministra da Mulher e da Ju-
ventude, Angela Merkel, pediu
declarou ao jornal local Maged-
burg Volkstimme am Sonntag
uma ofensiva contra o neonazis-
mo: "Toda nossa experiência
mostra que uma reação forte e
rápida da polícia e da Justiça dá
resultado."

Para a ministra da Justiça, Sa-
bine Leutheusser-Schnarrenber-
ger, a libertação não significa que
os extremistas não serão proces-
sados.

Duzentos policiais lutaram to-
da a noite de quinta-feira para
conter os neozistas, que atacaram

f

um grupo de africanos e enfrentai-
ram a reação dos turcos, no cem
tro de Magdeburgo. Quatro radi-
cais de direita foram feridos no
conflito e um está em coma nó
hospital.

"Estas atrocidades têm um
efeito terrível no exterior", adve-
riu o presidente do Supremo Tri*
bunal, Roman Herzog, indicado
pela União Democrata-Cristã, dó
chanceler (primeiro-ministro)
Helmut Kohl, nas eleições indire?
tas para presidente da Alemanha;
Ele afirmou ser preciso deixar cia-;
ro que a violência racista não será
tolerada.

Para o líder dos 40 mil judeus
alemães, Ignatz Bubis, "o fracas-
so da polícia na proteção dessa
gente é escandaloso. Não consigo
entender como estas coisas acon-
tecem."

Q Cerca de 250 jovens neofas-
cistas de cabeça raspada marcha-
ram neste fim de semana em Vi-
cenza, no Norte da Itália. A
manifestação foi convocada pela
Frente de Skinheads do Vêneto,
acusada de tentar reorganizar o
Partido Fascista. O Fórum de Co-:
munidades Estrangeiras denun-
ciou o aumento da violência racis-
ta contra estrangeiros na Itália,
cometida principalmente por fas-
cistas, nazistas e skinheads.

Os poderes do 'monarca' de Moscou
„ AP —25/4/94

Luzhkov faz da
capital russa seu'reino 

particular'
FLORÊNCIA COSTA
Correspondente

MOSCOU 
— Ser prefeito

da capital da Rússia já é
um grande cargo político. Mas
Iuri Luzhkov parece não estar sa-
tisfeito. Moscou, para ele, é como
se fosse um pequeno estado inde-
pendente, com 10 milhões de ha-
bitantes. Por isso ele vem gover-
nando bem ao estilo russo,
monarquicamente, a exemplo dos
czares, dos dirigentes comunistas
e até mesmo de Boris Yeltsin, o
primeiro presidente eleito do país,
que até o ano passado administra-
va a Rússia com mão de ferro.

No seu terceiro mandato, Iuri
Luzhkov basicamente governa
por decretos e não encontra prati-
camente nenhuma resistência da
duma Municipal, que não tem po-
der de veto. Seus assessores pos-
suem títulos como primeiro mi-
nistro e vice-primeiro ministro. O
estilo síndico-monárquico de
Luzhkov tornou-se mais evidente
a partir de outubro passado,
quando o presidente Yeltsin der-
rotou seus antigos inimigos do
antigo Parlamento a tiros. Luzh-
kov se inspirou no exemplo de
Yeltzin e, aproveitando a implan-
tação do estado de emergência,
abriu uma temporada de caça aos
caucasianos que viviam em Mos-
cou ilegalmente, parte deles dedi-
cando-se a atividades criminosas.
Foi a partir daí que Luzhkov es-
tabeleceu um sistema de vistos pa-
ra os cidadãos da extinta União
Soviética, como se Moscou fosse
um país sem fronteiras internado-
nais.
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Luzhkov inspeciona pessoalmente a nova fábrica de refrigerantes

Luzhkov passou a fazer todo o
esforço possível para aparecer. E
conseguiu muito mais do que isso.
Hoje ele é o quarto político mais
popular da Rússia, atrás do pri-
meiro-ministro Victor Cher-
nomyrdin, do presidente Boris
Yeltsin, e do presidente da Duma,
Ivan Rybkin. Ultimamente ele
vem causando muito reboliço por
causa de sua acirrada briga com o
vice-primeiro-ministro e chefe do
Comitê Estatal de Propriedade —
encarregado do programa de esta-
tização da Rússia —, Anatoly
Chubais. Luzhkov propõe um
programa especial de privatização
para Moscou, que limite a venda
de propriedades na capital. Ao
acusar Chubais de vender pro-
priedades estatais a preços de ba-
nana — e recebendo acusação de
ser corrupto — Luzhkov caiu nas
graças de ninguém menos que o
homem forte da Rússia, o primei-
ro-ministro Viktor Chornomir-

din, que também não engole Chu-
bais — o último remanescente no
governo do grupo favorável à te-
rapia de choque.

Aos 67 anos, pai de quatro
filhos, Luzhkov tem disposição
para jogar futebol duas vezes por
semana, nadar até mesmo no in-
verno e, ao mesmo tempo, percor-
rer as ruas da cidade como se
fosse um síndico, observando com
olho clínico os problemas de sua
cidade. Ele apareceu nas estações
mais movimentadas de trem e de
metrô, dando broncas em seus as-
sessores. Luzhkov determinou
que limpassem as áreas mais criti-
cas da cidade não somente da su-
jeira, mas do excesso de quios-
quês, que vendem de tudo e
atrapalham os pedestres, espremi-
dos no resto que sobra de calça-
das. O prefeito-síndico proibiu
ainda o trânsito de carrinhos de
mão — usados pelos milhares de
vendedores ambulantes que inva-

dem as ruas — dentro das esta-
ções de metrô.

Luzhkov não quer pouco. Seu
sonho é que a cinzenta e suja
Moscou ganhe o charme das capi-
tais européias. Um de seus asses-
sores chegou até mesmo a viajar
para Paris para se inspirar no
exemplo da cidade-luz da Europa.
Os resultado é que Moscou está
ganhando luz e neon, mas a preço
alto. O projeto de iluminação do
centro deve custar cerca de USS
18 milhões. Se não consegue re-
solver todos os problemas da ei-
dade ele pretende, pelo menos,
fingir que os está contornando.

A tentativa de construir uma
imagem de super-homem não tem
limites. Ele se preocupa tanto com
a escassez de cogumelos — está
em seus planos construir um"complexo de cogumelos", que
deveria recolher 5.500 toneladas
por ano, poupando os russos de
fazerem verdadeiras expedições às
florestas da cidade para catar o
tão apreciado item da culinária
russa. Sua atenção também está
voltada para assuntos que não es-
tão na competência de um prefei-
to, como as já delicadas relações
entre a Rússia e a Ucrânia.

Em fevereiro ele chegou a via-
jar para a Ucrânia, onde prome-
teu casa aos marinheiros da Frota
do Mar Negro — objeto de dispu-
ta entre os dois países —, como se
sua cidade já não tivesse déficit de
moradias. Luzhkov nega que este-
ja de olhos no Kremlin, tão próxi-
mo que pode ser visto da prefeitu-
ra, situada na rua Tverskaya, a
antiga Rua Gorki. Mas a impren-
sa insiste em dizer que ele come-
çou sua campanha, com tempo
suficiente para construir uma
imagem sólida de político compe-
tente, pragmático, que está acima
de questões ideológicas.

Jerico, Cislordânla — AP

Polícia palestina deixou judeus irem armados à sinagoga de Jerico

Christopher fará visita a Jerico
O secretário de Estado ameri-

cano, Warren Christopher, en-
controu-se ontem com o presiden-
te sírio, Hafez Assad, e anunciou
que visitará Jerico, na Cisjordâ-
nia, para ver como vai o governo
autônomo palestino. Será o pri-
meiro alto funcionário americano
a visitar territórios devolvidos por
Israel com base no acordo firma-
do no último dia 5 com a Organi-
zação para a Libertação da Pales-
tina. Agora, Christopher quer
impulsionar um acordo entre Is-

rael e a Síria, que exige uma pro-:,
messa clara de retirada total isra- j
lense das Colinas do Golã. Ontem;;
a Síria deu sinais de que aceitaria
uma retirada gradual, como pro-;
põe Israel. A nova polícia palesti-
na abriu ontem os portões da
mais antiga sinagoga de Jerico pa-
ra os colonos judeus, que durante
o periodo de transição para o po-
der palestino foram impedidos de i
freqüentar o templo por soldados
israelenses. j

Civis em armas Corrupção russa
As Forças Armadas do antigo

Iêmen do Sul começaram a armar
a população civil contra as tropas
do Norte que tentam tomar a ei-
dade de Aden, a mais importante
do Sul e centro financeiro do país.
Ontem os combates prosseguiram
na região entre as forças das duas
partes deste país da Península
Arábica que realizou uma frágil
unificação há quatro anos. Segun-
do um militar, os civis têm condi-
ções de combater. Um industrial
americano disse que os civis rece-
beram fuzis AK-47 nos últimos
quatro dias.

A Duma do Estado (Câmara)
da Rússia aprovou semana passa-
da uma lei anticorrupção, numa
tentativa de combater um dos
problemas crônicos dos país, que
existe desde o tempo dos czares e
subsistiu durante o regime comu-
nista. A lei pune crimes cometidos
por funcionários públicos como
cobrar propinas e abuso de poder.
Ano passado, mais de 52 mil cri-
mes estiveram relacionados com
corrupção governamental: 42,7%
dos acusados trabalhavam em mi-
nistérios e governos municipais,
25,8% em órgãos policiais e
11,3% no setor bancário.
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Terra de Ninguém
Há 

duas semanas, os sinais de dois cruzamèn-
tos movimentados na área do Cais do Porto,

no bairro de Santo Cristo, saíram do ar durante
cinco dias, sem qualquer providência, inclusive a
colocação de guardas de trânsito, para evitar aci-
dentes. Na veloz Avenida das Américas, na Barra
da Tijuca, um sinal apagado acabou causando a
morte da empregada doméstica Rosilene de Almei-
da, grávida e mãe de quatro filhos.

A fatalidade não é a única culpada pela trágica
morte por atropelamento, seguida do cruel esquar-
tejamento da mulher pelos veículos que passavam

, a toda velocidade, sem que nenhuma alma carido-
sa aparecesse para isolar o corpo e desviar o
trânsito. A demora no comparecimento da polícia
comprova a omissão das autoridades no controle
do trânsito da cidade.

A verdade é que só por milagre não acontecem
diariamente tragédias como a de Rosilene. Se de-
pender da mobilização das autoridades municipais
e estaduais que têm a responsabilidade do controle
do tráfego da cidade e na repressão aos infratores,
tudo pode acontecer nessa terra de ninguém.

As obras da Prefeitura do Rio na Avenida das
,, Américas só transformaram a via expressa que inte-
gra a BR-101, a rodovia Rio-Santos, num autêntico

.corredor da morte, tão perigoso quanto as atuais
pistas da Fórmula-1 e da Fórmula Indy, com a
agravante de que nas pistas não há pedestres. Os
sinais da Barra só teriam sentido se fossem monito-
rados por computadores, com supervisão humana. A
regulagem eletrônica, sem acompanhamento ou pre-' 
sença de policiais, só fez aumentar o perigo para os
pedestres, que têm de arriscar a vida na travessia da
.pista. Se ainda houvesse guardas ao longo da Aveni-
da das Américas.

jj A ausência de guardas e dos responsáveis pelo
controle da engenharia de tráfego, não torna ape-
nas o trânsito da cidade mais perigoso. A ausência
impõe, pela sensação de impunidade e de desleixo

das autoridades, o caos nas ruas da cidade. Os
motoristas travam uma guerra particular na qual
os pedestres costumam ser as maiores vítimas.

Os pontos críticos da cidade são conhecidos: a
Avenida Presidente Vargas, campeã carioca em
acidentes e atropelamentos; os arredores da Praça
Saenz Pena, na Tijuca; os arredores da Praça
Sibelius, no Leblon, próximo à auto-estrada La-
goa-Barra; e todo o bairro de Botafogo.

Os problemas se sucedem pelas mesmas causas:
estacionamento proibido e em fila dupla à porta dos
colégios de Botafogo e a completa omissão dos guar-
das, que assistem impassíveis a toda a sorte de trans-
gressão das leis. Se os problemas são velhos, por que
não são corrigidos? Também é o caso de perguntar:
cadê o responsável pelo controle do tráfego da cidade
e o comando dos batalhões de trânsito da PM?

Quando o Rio era uma cidade-estado, o diretor
de trânsito era uma pessoa enérgica e operante. Não
raro angariava impopularidade por tentar impor a
disciplina no tráfego e na vida urbana. Após a fusão,
sumiu a figura do diretor de trânsito. A superposição
da autoridade municipal (hoje encarregada do con-
trole dos sinais e da engenharia do tráfego) à autori-
dade estadual (a quem estão subordinados a PM e o
Detran) criou um espaço propício à corrupção dos
empresários de ônibus, que não pagam multas e
espalham a indisciplina e o terror às ruas.

Com uma firme determinação das autoridades
a disciplina pode voltar às ruas, com harmônica e
civilizada convivência entre motoristas e pedestres.
Não é possível que o trânsito da cidade só seja
capaz de operar com precisão e disciplina suíças
das 7 às 10 horas das manhãs de segunda a sexta-
feira na orla marítima em direção ao Centro. Se os
guardas também estivessem presentes e atentos no
retorno do trabalho e durante o dia, mortes como
a de Rosilene poderiam ser evitadas e todos transi-
tariam mais rápido e seguros pelas ruas do Rio.

Tesouro Inestimável
A 

informatização da Biblioteca Apostólica Vati-
cana, com o franqueamento de acesso a termi-

nais espalhados pelo mundo inteiro, configura um
marco no processo histórico de democratização do
saber. O Vaticano abre as portas de um dos mais
preciosos tesouros da humanidade. Com esta decisão
histórica, o pontificado de João Paulo II inaugura
uma nova e importante vertente no seu trabalho
apostólico, com vistas aos seus milhões de fiéis.

Criada pelo papa Nicolau V em 1450, antes da
descoberta do Brasil, a Biblioteca do Vaticano guar-
da um patrimônio de 1,5 milhão de volumes impres-
sos, além de 150 mil manuscritos e 100 mil gravuras e
desenhos. Guarda volumes acumulados ao longo de
toda a história da Igreja — do pré-Lateranense e do
Lateranense até 1300; no Avinhoense (dos séculos 14
e 15, quando a sede papal era a cidade francesa de
Avignon); do pré-Vaticano e do Vaticano (do século
16 aos nossos dias). E ainda conta com toda a
documentação das atividades da Igreja, incluindo-se
nela os autos dos processos da Inquisição.

A informatização de um acervo de tamanha
importância e abrangência é resultado de um projeto
impecável de entrelaçamento entre os princípios da
cultura humanista e as conquistas recentes da tecno-
logia. Em sua fase experimental, o programa permiti-

rá o acesso a dois milhões de fichas bibliográficas.
Em questão de minutos, será possível obter por
computador reprodução de uma ou de cem páginas
de qualquer volume do acervo.

O passo seguinte será a transformação em ima-
gens eletrônicas deste inestimável patrimônio, de for-
ma a combinar o que antes parecia impossível: de um
lado, a estrita observância das normas rigorosas de
conservação de exemplares antiquíssimos, alguns da-
tados de antes de Cristo; do outro, a popularização
mais ampla possível do tesouro acumulado.

A abertura do acesso à mais preciosa biblioteca
do mundo aos terminais de computador merece
destaque também por ser resultado de parceria com a
iniciativa privada, no caso a multinacional IBM. A
transmissão de dados constitui um negócio tão pro-
missor que os custos serão acessíveis a milhões de
usuários, nas mais diversas línguas.

O Brasil teve a excelente notícia de que a Puc do
Rio já se habilitou como uma das primeiras centrais
internacionais de dados com acesso à Biblioteca do
Vaticano e o serviço deve ser totalmente implantado
no prazo de no máximo 24 meses. Os milênios de
cultura guardados nas estantes centenárias do Vati-
cano estão finalmente ao alcance dos brasileiros.

Vicio do Café
Soa 

realmente como uma "proposta indecen-
te"de privatizar lucros e socializar prejuízos a

intenção de produtores e exportadores de café de
aproveitarem a valorização das cotações interna-
cionais para liquidar as compras oficiais, disfarça-
das em empréstimos do Banco do Brasil com lastro
em café, pelo valor financeiro original. Os empre-
sários querem recuperar a posse dos estoques e
embolsar lucro de mais de 100% em dólar na
venda do café nas bolsas internacionais. Pelo visto,
õ fim do Instituto Brasileiro do Café, em 1990. não
foi suficiente para tirar dos empresários o vício da
proteção estatal.

Em outras épocas, quando a receita cambial das
exportações de café era fundamental para o Brasil
adquirir divisas necessárias às importações de petró-
leo, trigo e máquinas e equipamentos, podia-se com-
preender que o governo brasileiro cedesse aos capri-
chos e às chantagens dos empresários do café. Era a
velha política do guarda-chuva.

Atualmente, quando as vendas de café mal
chegam a 4% da pauta de exportações do país, e o
mercado ganhou um grande impulso como resulta-
do da política de retenção de estoques reguladores
por parte dos países produtores, torna-se extempo-
rânea e antiética a pretensão dos empresários que
querem lucrar sob o guarda-chuva do Estado.

A austeridade nos gastos públicos, que tem
sacrificado até verbas para a educação e a saúde,
exige coerência uniforme na atuação dos adminis-
tradores de recursos públicos. Qual o sentido ético
de aceitar o Banco do Brasil a liquidação de
débitos em condições de pai para filho?

Os antecedentes ajudam a entender a questão.
No final do ano passado, quando o Brasil liderou
a criação da Organização dos Países Produtores de
Café e se decidiu pela retenção minima de 20% dos
embarques para a formação de um estoque regula-
dor. os empresários, sem confiança no acordo,

recusaram-se a reter os próprios estoques, insistin-
do em delegar o encargo mais uma vez ao Estado.

Entretanto, como o Funcafé, o fundo que
atendia às exigências do extinto Acordo Interna-
cional do Café, não previa a compra direta de café,
e havia pressão internacional para a implementa-
ção do novo acordo, o Conselho Monetário Na-
cional autorizou o Banco do Brasil a comprar os
estoques sob o disfarce de um financiamento de
180 dias com lastro em café. O pressuposto reco-
nhecido por ambas as partes era de que o custo
financeiro seria equivalente à valorização das cota-
ções. na época estabilizadas, depois de um prolon-
gado período de queda.

Como os preços dispararam dos 40 a 55 dóla-
res por saca de 60 quilos no último trimestre do
ano passado, para uma cotação atual em torno de
87 dólares por saca, os exportadores querem liqui-
dar os contratos em IGP-M (um dos índices que
medem a inflação no país e servem para a variação
diária da URV e do câmbio) e retomar a posse dos
estoques para vender livremente no mercado. E se
as cotações caíssem, os financiados não iriam rejei-
tar o IGP-M e tentar transferir o prejuízo para o
governo, através do Banco do Brasil?

A reação empresarial à decisão do CMN de
autorizar, pela primeira vez em 15 anos, a venda de
estoques oficiais de café no mercado interno para
baratear os preços para o consumidor brasileiro,
que hoje paga 6 dólares pelo quilo de café, mais
caro que o consumidor do Primeiro Mundo, indica
que a resposta também seria sim.

Não há mais clima para as manipulações poli-
ticas do Estado pelos barões do café da República
Velha. A democracia pede completa transparência
nas relações entre o governo e os empresários
cafeeiros, porque a obrigação primeira do Estado é
proteger o cidadão, como consumidor e contri-
buinte que paga por tudo.

A OPINIÃO DOS LEITORES
JORNAL DO BRASIL, Oplniào dos Leitores. Av. Brasil, 500, 6° andar. CEP 20949-900. Rio de Janeiro, RJ. FAX-021-580.3349.

Consciência negra
No Dia Nacional da Denúncia contra o Racismo (13 de

maio), muito apropriadamente o Núcleo de Consciência Negra —
USP entrou na Justiça com uma ação declaratória reivindicando
o reconhecimento da escravidão como um crime perpetrado
contra os negros e seus descendentes.

O reconhecimento de crimes contra grupos étnicos já justifi-
cou, por exemplo, a criação de Israel. Portanto, africanos e
afro-brasileiros têm também o direito de exigir, em princípio, o
reconhecimento de um holocausto que durou 400 anos e que
persiste ainda hoje baseado na ideologia racista.

A indenização de USS 102 mil por descendente de escravos
não é nada pelo que se perdeu. Foram seqüestras, torturas, fomes,
estupros, abortos, trabalhos forçados, gestações obritagórias, se-
parações de familiares, perda da identidade, perda do amor
próprio, perda da liberdade, perda da condição de ser humano.
Não são 102 mil dólares suficientes para indenizar crimes do
passado que têm seqüelas no presente.

O Brasil não vai perder com o reconhecimento da escravidão
como um crime. O Brasil vai perder se não reconhecer que o
maior contingente de sua população tem uma desvantagem social
que só será superada com o estabelecimento de políticas positivas
específicas.

(...) O valor de USS 102 mil representa para nós, mulheres,
homens, idosos e crianças afro-brasileiras um indicador de que
somos credores neste país. Cada política positiva de saúde, de
educação, de habitação, de distribuição de terra e renda dirigida
especificamente para afro-brasileiros não é absolutamente um
favor, mas sim uma obrigação, um estorno.

A ação judicial é mais que oportuna. O valor monetário
ajuda-nos a refletir sobre o quanto poderíamos ter ou realizar. O
valor monetário ajuda aos não-negros a pensar sobre o quanto
nos devem. Juntos, negros e não-negros, vamos negociar as
formas de pagamento já. ProP Dra. Isabel Cristina Fonseca da
Cruz, Pró-Núcleo de Estudos sobre Saúde e Etnia Negra — Rio dc
Janeiro.

Avenida da morte
Não demorou nem uma semana

para que o prefeito César Maia, de-
pois da tragédia que abalou o Brasil,
trocasse o nome da Avenida Alvora-
da para Avenida Ayrton Senna. A
homenagem é mais do que justa,
mas é absolutamente ultrajante que
dezenas de pessoas continuem sendo
assassinadas mensalmente nos pou-
cos quilômetros que formam a Ave-
nida das Américas.

As placas usadas para destacar o
nome do piloto poderiam muito bem
estar salvando vidas a poucos me-
tros do lugar onde foram instaladas.
(...) As obras que, dizem, tirarão da
avenida o triste apelido de "avenida

da morte" conseguiram pelo menos
triplicar o risco de acidentesno local.
(...) Marcelo de Queiroz Soares —
Rio de Janeiro.

Bailes funk
Esse jornal tem noticiado farta-

mente as brigas, com ferimentos e
mesmo mortes que acontecem entre
os jovens freqüentadores dos bailes
funk. O que tem passado despercebi-
do é que esses bailes estão se tornan-
do um mercado cativo para as dro-
gas, a exemplo do que vem
ocorrendo no Morro Azul, no Fia-
mengo. Antes era uma comunidade
tranqüila, fora dos noticiários, e ho-
je está sob o domínio de traficantes
de drogas. Para estimular o consu-
mo, eles realizam todo os sábados
um baile funk, com som é altíssimo
que incomoda os moradores vizi-
nhos. A associação do bairro já ape-
lou às autoridades, sem resultados
práticos. (...) Manoel Castanheira de
Souza — Rio de Janeiro.

Esclarecimento
Em editorial publicado na edi-

ção de 7/5, o JORNAL DO BRA-
SIL teceu restrições ás denúncias de
corrupção que o provável candidato
do PDT ao governo do Estado, An-
thonv Garotinho, vem desfechando

contra o ex-prefeito Marcello Alen-
car. (...) O texto acentuou que o
ex-prefeito de Campos (...) não pos-
sui um programa de governo.

Candidato a deputado federal e
seu companheiro de chapa, desejo
esclarecer que existe um programa
de governo delineado (...), vários
pontos já estão definidos e vamos
desenvolver outros ao longo de nos-
sa campanha. (...) Alexandre Farah
— Rio de Janeiro.

Previdência
Acabo de ler a carta do leitor

Enrique Aguilar Carrasquilla. (...)
Meu problema é um pouco mais
grave. Há um ano e 40 dias dei
entrada no pedido de aposentadoria,
apresentei todos os documentos exi-
gidos, que foram cuidadosamente
examinados pelo funcionário. (...)

A intervalos regulares compareci
ao posto e, (...) durante oito meses,
nenhuma novidade. Em novembro
fui informado dc que naquele mês
havia sido dado início a uma pesqui-
sa, em Brasília. Perguntei se havia
alguma coisa que eu mesmo pudesse
fazer. Não havia, e disseram-me que
aguardasse em casa. A intervalos re-
gulares tenho comparecido ao posto
do INSS da Marquês de Abrantes,
sendo informado, sempre, que a tal
pesquisa continuava em curso.

Tenho enviado cartas para as
mais diversas autoridades da Previ-
dência e até agora não consegui des-
pertar a sensibilidade de nenhuma
delas. Não sei o que fazer. Contratar
um advogado para fazer valer um
direito inquestionável? Descontei 30
anos dentro das regras estabelecidas.
e tenho a convicção de que as em-
presas em que trabalhei repassaram
à Previdência os recursos desconta-
dos. já que eram empresas de grande
porte com infra-estruturas adminis-
trativas excelentes. Qual então a di-
ficuldade? Outras pessoas se aposen-
tam sem problemas. (...) Cid Osório
Lavrador — Rio de Janeiro.

Indiferença
(...) É inadmissível que um mo-

torista cometa um crime, ainda que
acidental, e não preste socorro à
vítima. É incompreensível que ou-
tros motoristas — ainda que mal
iluminada a pista — não tivessem
visto um corpo estendido na estrada
e passassem por cima dele. (...) Mas
é também ultrajante saber que pe-
destres viram o atropelamento, tam-
bém nada fizeram para socorrer a
vítima, c ainda ousam afirmar que
ficaram chocados com a "insensibili-
dade" dos motoristas. Insensibilida-
de igual à que quase tirou a vida de
meu irmão, na mesma avenida. Ele
desequilibrou-se, caiu num buraco,
ficando com metade do corpo no
meio-fio e quem passava, pedestre
como ele, olhava sem prestar qual-
quer ajuda. Com sacrifício, pé torci-
do e raiva ele conseguir sair do buei-
ro.

É lamentável o estado de egoís-
mo que domina o brasileiro, que só
consegue ser solidário quando isso
lhe rende qualquer tipo de publici-
dade. Regina Maura Villela Barbosa
— Rio de Janeiro.

D
Ipanema, segunda-feira, 17h, já

anoitecendo. Um menino de seus 12
anos, pedalando sua bicicleta, pára
no sinal vermelho, na esquina das
ruas Vinícius de Moraes com Vis-
conde de Pirajá. No mesmo instante
é abordado por um moleque com
termos pejorativos. O menino, as-
sustado, recomeçou a pedalar, to-
mando a direção da calçada, onde
eu e mais uma dezena de pedestres
aguardávamos o sinal para através-
sar a rua. Não resisti e levantei a
voz, dizendo ao moleque que se
afastasse do outro e fosse para sua
casa. Agressivo, gritou-me que esta-
va somente perguntando algo, quan-
do um colega dele aproximou-se
com um canivete já aberto, apontan-
do e ameaçando-me com a lâmina.
Com os canivetes abertos, os dois
gritavam, satisfeitos, ao sentir o me-
do que haviam provocado nas pes-
soas. A sorte é que éramos muitos e
isso os afugentou. Mas minha triste-
za maior foi constatar a total indilé-
rença dos cidadãos em ajudar ou
proteger um garoto morador do
bairro, acuado, assustado por mar-
ginais. Ninguém reagiu, todos se dis-
tanciaram com passos largos, ater-
rorizados, e apenas um senhor já de
idade reclamou comigo, dizendo em
alto e bom som que 

"isso não tem
mais jeito"! (...)

É inadmissível a tolerância c a
indiferença frente a essa anarquia.
(...) Onde são gastos os impostos
que pagamos c que deveriam pro-
porcionar segurança, limpeza e or-
dem aos moradores dos bairros? (...)
Ildikó M. Jávor VVaddington —- Rio
de Janeiro.

Coligações
(...) Fernando Henrique cometeu

três erros imperdoáveis: aceitou coli-
gar-sc com o mal afamádo PFL, (...)
o que não lhe trouxe vantagem e até
lhe roubou pontos nas pesquisas; es-
colheu um vice sem passado e sem
futuro — uma desconsideração com
o povo brasileiro (...). E teve a de-
sastrada idéia de optar por um vice
das Alagoas, o que é um merchandi-
sing às avessas no subconsciente do
eleitor que. ao contrário do que se
diz. tem boa memória. (...) Fábio
Bezerra Lima — Três Rios (RJ).,
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Senna., um mito? Mulher e violência no Rio

i
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DOM JOSÉ CARLOS DE
LIMA VAZ *

Embora 
nunca tenha sido en-

tusiasta das emoções da
Fórmula 1, sempre tive grande
admiração por Ayrton Senna.
Nele reconhecia o valor extraordi-
nário da coragem, da determina-
ção na busca da vitória, unidas à
simplicidade de seu modo de ser,
à humildade das atitudes e sobre-
tudo a uma profunda sensibilida-
de humana e desprendimento sem
alarde. O gesto para com aquela
menina de Goiânia, que ele desço-
nhecia, mas que, necessitada de
uma operação dispendiosa que
lhe salvaria a vida, a ele recorreu,
a generosidade para com os po-
bres doentes, as crianças carentes,
eram fatos da personalidade de
Senna que emolduravam com um
halo de humanidade sua imagem
de um semideus das pistas de cor-
rida. A morte trágica selou-lhe e
consagrou-lhe a figura de herói.
Na cena do autódromo de Imola,
milhões de pessoas em todo o
mundo viram, atônitas, o destino
dos heróis. Ele ousou enfrentar,
simples mortal, o que ia além dos
limites humanos e incorreu na
sorte reservada aos heróis. Sua
pretensão desmedida, sua hybris,
levou-o ao choque fatal da ira dos
deuses, ao destino implacável, à
moira que a tragédia grega retra-
tou tão genialmente. Para mim,
Senna se tornou o Faetonte de
nossos dias, o filho de Febo, o
Sol, que pretendeu dirigir o carro
de luz do pai e, incendiando a
Terra, acabou fulminado por Jú-
piter. Um herói mitológico nestes
tempos de domínio da técnica e
da eficiência humana!

O que mais me impressionou foi
a reação de nosso povo e mesmo de
milhões de pessoas em todo o mun-
do, como a televisão mostrou à
saciedade. Para um analista frio do
comportamento social, mil razões
poderiam explicar esta reação. O
conteúdo trágico e brutal do acon-
tecimento sem dúvida impressionou
a sensibilidade popular e despertou
reações insuspeitadas na imagina-
ção das pessoas. A televisão e o
rádio souberam explorar com per-
feição um fato tão prenhe de emo-
ção que lhes garantiria uma audiên-
cia fora do normal. As dúvidas
levantadas sobre as causas do aci-
dente - falha técnica da máquina,
da pista, das condições impostas ou
erro humano - estão sendo analisa-
das por todos os ângulos. Mas será

que tudo isso pode explicar esta
explosão da sensibilidade de mi-
lhões de pessoas em todo o mundo
que choravam, que oravam, que
acompanhavam o leretro, que per-
maneciam fascinadas diante do vi-
deo das televisões e que continuam
peregrinando em oração ao jazigo
do herói?

Houve sempre uma oposição
entre a razão e o que lhe escapa
ao domínio, entre o logos e o
mito. Deve-se reconhecer que so-
mente a fria razão humana não
pode explicar tudo isso. É preciso
recorrer a outra explicação: Senna
se tornou um mito!

Uma das características da cul-
tura atual é a brutal dessacraliza-
ção da vida, uma varredura ico-
noclasta das representações
simbólicas do povo, uma redução
radical à pura racionalidade das
crenças religiosas por um proces-
so de desmitificação. A moderni-
dade abomina o mito, o despreza,
o reprime. Mas o homem tem, no
seu íntimo, um apelo irresistível a
esta dimensão supra-racional cuja
repressão pode provocar esta ex-
plosão do sentimento coletivo pe-
Ia sacralização dos heróis. Eles
significam para o imaginário po-
pular a superação da melancólica
condição da vida mortal. O herói,
associado a um destino trágico e a
uma imagem de perfeição huma-
na, é inevitavelmente sacralizado,
objeto de culto, representação dos
anseios mais profundos de bonda-
de, perfeição e beleza que existem
no coração do homem.

Tudo isso significa muito para
nós, cristãos. O mundo seculari-
zado revela a profunda carência
do povo em relação ao lado sim-
bólico e sacral da vida, à necessi-
dade íntima de descobrir no
transcendente o sentido mais ver-
dadeiro da existência e da realiza-
ção plena da vida humana. Todos
os povos souberam, por isso, criar
mitos e sacralizar seus heróis. No
mistério de Cristo, o Deus feito
homem que nos traz a salvação
do mal, o mito desaparece e surge
a resposta plena a esta ânsia do
sagrado que emerge de modo tão
impressionante em momentos co-
mo o que vivemos.

Obrigado, Senna, pelo que você
foi em vida e representa agora no
pódio da glória do povo! Pobre do
povo que não souber criar um Pan-
teon para seus heróis ou não encon-
trar heróis para seu Panteon!

' Bispo auxiliar do Rio de Janeiro

O Recado de Senna
CARLOS ALBERTO DI FRANCO *

O 
fenômeno Ayrton Senna
repercutiu no meu curso

j d,e pós-graduação. A cadeira
| Ética Jornalística, voltada ao es-
; tudo da imprensa de qualidade,
! não poderia fugir à análise do
| impressionante banho de mídia
j que marcou a cobertura de uma
I comoção histórica.
! Senna, ao contrário do que
| afirmam alguns, não foi um pro-
j duto artificial da mídia. Foi a
s manifestação acabada de uma
| dramática carência. Um estudo
j da seção de cartas dos leitores,
1 delicado sensor da opinião públi-
| ca, confirma a hipótese.
; 

"É difícil expressar o senti-
; mento do povo neste doloroso
> momento", sublinhava um leitor
: do Estado. "Logo ele, um dos
; raros brasileiros que nos dava or-
! gulho. Não dá para nos confor-
! marmos. Enquanto isso, somos
, obrigados a viver sem segurança,
1 ameaçados sempre, sem esperan-
;' ça de dias melhores, e a aturar
; esse Congresso cheio de corrup-
| tos", concluía. Para um leitor do

JB, "a morte de Senna significa o
: desaparecimento do único brasi-
! leiro que podia enguer a bandeira
j do Brasil no exterior e era aplau-
; dido e respeitado".

O recado é transparente: o
. brasileiro está humilhado, cansa-' do da rotina dos escândalos, do

I esgar de congressistas que sepul-
| tam a revisão constitucional coma irresponsável ligeireza com que
{se encerra uma conversa de bote-

quim, da tendência autista que
I parece dominar os becos da Ilha
i da Fantasia.
j O esporte, protagonizado pelo

I brilho competente de Ayrton, foi
: também uma grande catarse. A'bandeira brasileira, arriada no
i palco político, tremulava no cir-
;cuito da Fórmula 1. A morte de
l Senna, repentina e dramática, te-
jyè o efeito de um seqüestro da
^esperança.
1 Na homenagem póstuma,
;grandiosa e sem precedentes,
\aflora uma das fragilidades na-
jcionais: nosso latente sebastia-

nismo. A história brasileira está
: marcada pela nostalgia de uma
mística liderança. O movimento

pelas diretas-iá, a eleição e mor-
te de Tancredo Neves, a Assem-
bléia Nacional Constituinte e o
projeto modernizador do caça-
dor de marajás foram, entre ou-
tros, exemplos marcantes dessa
tendência.

Tinha razão Nelson Rodri-
gues, quando afirmava que o líder
humaniza a multidão: aquilo que
é massa "assume forma, senti-
mento, coração de homem. E, ao
mesmo tempo, o medo que junta
as multidões morre em nossas ai-
mas" (...) 

"O líder tem coragem
por nós, e ama por nós, e sofre
por nós, e traz a verdade tão
sonhada".

A síndrome do ídolo, no en-
tanto, costuma desembocar numa
quimera e num perigoso anoni-
mato. Vive-se do sonho, do espe-
táculo, do triunfo fácil. A cober-
tura da morte do nosso
tricampeão, embora tecnicamente
impecável, acordou o Antônio
Conselheiro que repousa na alma
de cada cidadão.

Os ídolos cumprem um papelimportante. São geradores de en-
tusiasmo e alegria. Ayrton Senna
foi um semeador de otimismo. O
Brasil esquecia suas mazelas, e os
nossos domingos se vestiam de
verde-e-amarelo. Mas a segunda-
feira estava lá. Implacável. Com
suas luzes e suas sombras.

Precisamos redescobrir o bri-
lho que se esconde na aparente
sombra de uma segunda-feira.
Um país só se constrói com muito
trabalho. O empenho profissio-
nal, freqüentemente anônimo e
pouco vistoso, pode não se tradu-
zir no fulgor de uma manchete,
mas, certamente, contribui para a
construção da sociedade.

Senna foi um bom trabalha-
dor. Sabia que a vitória não era
fruto do acaso, mas a resultante
de pequenos esforços, do traba-
lho bem feito, responsável, perse-
verante. Os degraus do pódio são
precedidos de sacrifício, anoni-
mato e recomeço. Esse foi o seu
melhor recado, o exemplo que
vale um registro.
• Chefe do Departamento de Jornalismo e
professor titular de Ética Jornalística na Cas-
per Libero, é representante da Faculdade de
Ciências da Informação da Universidade de
Navarra no Brasil

BARBARA MUSUMECI SOARES *

Os 
dados sobre a violência pra-

ticada contra a mulher, no
Brasil, vêm se tornando mais visí-
veis, a cada ano, graças ao esforço
de juízas, delegadas, parlamentares
e lideranças feministas, empenhadas
em ações específicas, dentre as quais
vale destacar duas realizações sin-
gulares: a CPI da violência contra a
mulher, realizada entre janeiro de
91 e agosto de 92, e a criação das
Delegacias Especiais de Atendimen-
to à Mulher (DEAMs), experiência
pioneira no mundo. A violência ex-
pressa através das DEAMs é o tema
de um estudo que o Núcleo de Pes-
quisa do Iser vem desenvolvendo,
com base em levantamentos estatís-
ticos e em pesquisa antropológica,
realizada nestas delegacias. Mesmo
reconhecendo que as denúncias efe-
tuadas nas DEAMs representam
apenas uma pequena parcela das
agressões cometidas em todo o país,
os dados são contundentes: apenas
no Rio de Janeiro, no ano de 1992,
foram formalizados mais de 10.000
atendimentos, relativos aos delitos
que as DEAMs têm por atribuição
apurar. Este número se torna ainda
mais expressivo, se considerarmos
que as queixas dirigidas ás DEAMs
apontam, em sua maioria, para re-
lações de parentesco, afinidade e vi-
zinhança (em 74,5% dos casos aten-
didos, no Rio de Janeiro, em 1992,
o acusado era o cônjuge ou o ex-
cônjuge). Os dados da CPI, forneci-
dos por DEAMs de 20 estados bra-
sileiros, revelam também um cena-
rio assustador: entre janeiro de 1991
e agosto de 1992, foram apurados
205.219 casos de agressão contra
mulheres, envolvendo principal-
mente denúncias de lesão corporal,
ameaça e estupro. O Núcleo de Pes-
quisa do Iser processou estes dados,
ponderando-os pelo número de mu-
lheres em cada estado, de forma a
torná-los comparáveis entre si. O
estado de Roraima aparece como o"campeão" da violência, responsa-
vel pelo maior número de delitos em
todos o país. Seguem-se o Distrito
Federal, Goiás, Minas Gerais, Ma-
to Grosso do Sul e São Paulo. Con-
trariando as expectativas do senso
comum, o Rio de Janeiro ocupa
apenas o décimo quarto lugar nesta
competição perversa. Em São Pau-
lo, Rio e Minas — analisados em
separado por apresentarem à CPI
os indicadores sociais mais consis-
tentes —, a maioria absoluta de de-
nunciantes e acusados recebe baixos
salários e concluiu apenas o primei-
ro grau de formação escolar. Esta
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tendência se confirmou em 1992, no
Rio de Janeiro, segundo a pesquisa
do Iser. Isso não significa que a
violência só se manifeste nas cama-
das mais pobres e menos instruídas.
Os indicadores revelam, simples-
mente, que as DEAMs adquiriram
alguma visibilidade entre as chama-
das classes populares e têm respon-
dido, na prática, à demanda destes
setores, desprovidos até então de
instrumentos legais para lidar com a
violência cotidiana, experimentada
predominantemente na esfera do-
mestiça. Os procedimentos jurídicos
não constituem, entretanto, a prin-
cipal demanda das mulheres que
acorrem a estas delegacias: grande
parte das ocorrências não se con-
verte em medida judicial, mesmo
quando confirmada a procedência
da denúncia, porque a própria de-
nunciante solicita a suspensão das
investigações. Em alguns casos,
pressionada por novas ameaças do
acusado; em outros, por ter se re-
conciliado com o denunciado; ou,
ainda, por recorrer às esferas de
negociação acionadas pelas redes de
parentesco e vizinhança.

A rotina dos atendimentos revê-
Ia, por sua vez, a multiplicidade de
funções desempenhadas pelas dele-
gacias especializadas: além de pôr
em prática os procedimentos tipica-
mente policiais e jurídicos, as
DEAMs dão lugar, com freqüên-

cia, à realização de acordos entre as
partes em conflito. Mais do que
simplesmente uma instituição poli-
ciai, estas delegacias têm funciona-
do, em grande medida, como uma
instância de renegociação dos pac-
tos domésticos, constantemente
atravessados pela linguagem da via-
lência. Renegociação não significa,
contudo, a simples reunião das par-
tes em conflito, mesmo que em ai-
guns casos isso venha a acontecer,
reproduzindo-se, assim, o ciclo da
violência. A intervenção da DEAM
no jogo dos arranjos conjugais pro-
porciona, exatamente, a reformula-
ção dos padrões que sustentam esta
violência cíclica e permanente. Re-
correndo simultaneamente âs lógi-
cas específicas das relações em con-
flito e ao princípio universalizante
do código penal, delegadas, planto-
nistas e escrivãs desempenham, re-
gularmente, o papel de assistentes
sociais, conselheiras e psicólogas.
Estes papéis não desvirtuam, no en-
tanto, o exercício de suas funções
policiais, tampouco diminuem a
importância das DEAMs. É graças
à legitimidade destas funções que
os acordos podem alterar correia-
ções de força e valores já cristaliza-
dos no interior do espaço familiar,
propiciando, dessa forma, redefini-
ções negociadas de papéis, frontei-
ras e direitos, relativos à esfera do-
mestiça. A longo prazo, as DEAMs

estariam contribuindo para a des-
naturalização e, por conseguinte,
para a prevenção de práticas vio-
lentas perpetradas no mundo do-
mestiço. Um exemplo típico destas
práticas são os casos dramáticos de
estupro e atentado violento aopu-
dor, cometidos majoritariamente
pelo próprios familiares. Cumpre
observar que em 62% de todos os
inquéritos, instaurados desde 1986,
em razão de crimes sexuais, há'in-
formações (nos livros-tombo. de
que a vítima era menor. Estas práti-
cas que, evidentemente, não são
novas, estão chegando ao conheci-
mento público, graças ao trabalho
de instituições como as DEAMs
(ou a Abrapia). A existência deste
espaço legal para a apresentação da
denúncia favorece a ampliação da
demanda por medidas de defesa da
mulher e aponta para a possibilida-
de de mudanças na própria percep-
ção da violência, sobretudo da vio-
lência sexual. Parte das mulheres,
que durante o período da pesquisa
formalizaram queixas de lesão cor-
poral e ameaça, revelou, extra-ofi-
cialmente, um enorme desconforto
com relação às exigências sexuais
de seus parceiros, as quais não che-
garam a se converter em objeto'.de
denúncia. Todavia, o silêncio,que
pesa sobre estas modalidades,de
abuso sexual não decorre apenas do
medo ou da vergonha em formali-
zar a acusação. Deriva, igualmente,
da própria dificuldade em definir as
fronteiras entre situações aceitáveis
e assédios ilegítimos e desrespeito-
sos da vontade expressa da mulher.
Há, neste sentido, um longo cami-
nho a percorrer. Mesmo que a
atuação das DEAMs não determi-
ne, de imediato, a "marcha inexqrá-
vel rumo ao pleno exercício da cida-
dania", tal como supunham
algumas lideranças feministas, esta-
mos assistindo a uma experiência
inédita: a presença das DEAMs,
cujo desempenho faz lembrar os
tribunais de pequenas causas (ainda
inexistentes no Brasil), favorece um
novo diálogo entre a ordem públi-
ca, representada pela instituição
policial, e o domínio privado das
relações de parentesco e vizinhança.
Especialmente no momento em que
a credibilidade da polícia encontra-
se ameaçada, cabe destacar o traba-
lho pioneiro desenvolvido pos estas
Delegacias Especiais, ressaltando
as conquistas significativas que elas
têm representado desde sua cria-
ção.

• Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa do Iser
e doutoranda do luperj.

Mercados abertos, maior eficiência
MARK LORE *

Tem 
havido certa confusão e má

interpretação em relação aos
programas 

"Buy Brazil" ("Compre
do Brasil") e "Buy America"("Com-
pre dos EUA"), quando aplicados à
indústria de telecomunicações. Os
meios de comunicação parecem achar
que aquele é praticamente a mesma
coisa que este. Isso não é verdadeiro.
O mercado de telecomunicações dos
Estados Unidos é dominado pelo se-
tor privado, conta com tarifas de im-
portação baixas e mercados abertos
para serviços e equipamentos. Nosso
objetivo tem sido a busca de merca-
dos mais justos e abertos para produ-
tos e serviços de telecomunicações. A
meta do Brasil parece ser a de criar
fortes preferências por produtos e
serviços locais, apesar de inerentes
ineficiências.

As diferenças entre "Buy Ameri-
ca" e "Buy Brazil" são grandes. No
Brasil, as agências governamentais e
as empresas paraestatais dominam o
setor de comunicações, sendo a Tele-
brás -& suas subsidiárias responsáveis
pela aquisição de 90% de todo o
equipamento de telecomunicações
adquirido pela rede. Ao abranger as
compras de todas as entidades gover-
namentais, os dispositivos do "Buy
Brazil" restringem o acesso interna-
cional á massa do setor brasileiro de
telecomunicações. Os equipamentos
de conexão de produtos de processa-
mento de dados, computadores e
software, alvos dessas cláusulas,
constituem a essência de uma moder-
na infra-estrutura de informação ain-
da a ser criada.

Isso é ruim para o Brasil. Por quê?
Porque mercados abertos e competi-
tivos não apenas maximizam as opor-
tunidades comerciais, mas também
asseguram que as companhias telefô-
nicas, assim como os usuários, te-
nham acesso a produtos e serviços
mais sofisticados e econômicos da
área de comunicação, independente-
mente de sua origem. Os mercados
fechados irão dificultar o desenvolvi-
mento da infra-estrutura de teleco-
municações do Brasil. Ao criar prefe-
rências por produtos nacionais, "Buy
Brazil" pode impedir que agências
governamentais e empresas paraesta-
tais selecionem livremente seus equi-
pamentos a partir de todos os produ-
tos e serviços disponíveis no
mercado, com base na tecnologia
mais avançada e em preços mais bai-
xos.
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Permitam -nos olhar mais estreita-
mente para as diferenças entre "Buy
America" e "Buy Brazil".

Primeiro: alcance: o "Buy Brazil"
abrange 90% do mercado de teleco-
municações da rede brasileira e cobre
todos os parceiros comerciais brasi-
leiros, sem exceção. O "Buy Ameri-
ca" abrange apenas a compra de
equipamento de telecomunicações
por parte do governo dos EUA —
menos de 10% do mercado de teleco-
municações dos Estados Unidos — e
isenta signatários do Código de
Aquisições Governamentais do Gatt
e membros do Nafta.

Segundo: exigências de conteúdo:
sob o "Buy America", 50% do valor
agregado norte-americano qualifica
um produto como "norte-america-
no". Segundo o programa do Brasil,

a exigência é de 85% de conteúdo
local, aumentando para 93%, em
1996, para equipamentos de teleco-
municações.

Terceiro: margens de preço: o"Buy Brazil" permite um diferencial
de preços de 12% em favor dos for-
necedores locais, enquanto o "Buy
America" permite apenas a metade
disso.

Quarto: exigências de investimen-
to e tecnologia: ao contrário do "Buy
Brazil", as provisões norte-america-
nas não criam preferências adicio-
nais, seja com base na origem do
investimento ou da tecnologia. As
subsidiárias estrangeiras que respon-
dem por 50% da regra do valor agre-
gado doméstico recebem exatamente
o mesmo tratamento dado às compa-
nhias domésticas, independentemente

de como e onde foi desenvolvida sua
tecnologia.

Quinto e último: incentivos fiscais:
a política do Brasil, de dar preferên-
cias aos fabricantes nacionais, permi-
te a isenção de taxas significativas,
tais como os 15% de 1P1 (Imposto
sobre Produtos Industrializados)."Buy America" não conta com tais
incentivos fiscais.

O resultado inevitável do "Buy
Brazil" é forçar a compra de produ-
tos nacionais de custo mais elevado.
Isso irá desviar os recursos escassos
da necessidade adicional de investi-
mento em infra-estrutura, inclusive
na ampliação da rede pública para
dezenas de milhares de cidadãos bra-
sileiros, os quais não têm acesso aos
serviços básicos de telefonia. Além do
mais, a medida irá causar distorções
de preços, que impedem o desenvolvi-
mento. no Brasil, de um mercado di-
versificado e internacionalmente com-
petitivo, ao mesmo tempo em que
estimula a ineficiência das empresas
nacionais, que poderiam lucrar com a
competição. A aquisição de equipa-
mento local superfaturado e possível-
mente de tecnologia menos avançada,
por parte da rede brasileira de teleco-
municações, implica a elevação de eus-
tos dos serviços, os quais serão prova-
velmente repassados para empresas e
consumidores residenciais.

Nosso objetivo tem sido assegurar
mercados abertos e justos. Isso tem
constituído o ponto central de nossas
recentes discussões sobre acesso; ao
mercado com nossos principais par-
ceiros comerciais, tais como a Comu-
nidade Européia e o Japão. Acredita-
mos que o mercado aberto assegura
eficiência, economia e acesso à mais
avançada tecnologia disponível em
qualquer parte do mundo. Nossa ex-
periência tem também demonstrado
que, neste ambiente, o volume de em-
prego aumentou no setor de teleco-
municações. O governo dos Estados
Unidos e muitos outros governos na
América Latina e outras regiões reco-
nhecem que o progresso está em afãs-
tar-se de programas do tipo "Buy
Domestic", e não ir cm direção a eles.
Podemos não estar 100% neste cami-
nho, mas estamos tentando buscá-lo.
Mantemos a esperança de que o Bra-
sil e muitas outras nações nos acom-
panhem. à medida que caminhamos
nessa direção.

* Encarregado de Negócios da Embaixada
dos EUA no Brasil
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jConselho propõe nova ética
para tratamento psiquiátrico
¦ Internações e terapias desnecessárias poderão ser punidas

»wkO Brasil está mudando a forma
¦5Í*> tratar seus doentes mentais. A
ÜSbmissão de Saúde Mental do
3Senselho Federal de Medicina já
ífern em mãos, pronta para ser
aprovada em plenário, uma minu-
3p|çlé resolução com as Normas
míticas para Atendimento a Pessoas
fJSOin Transtorno Mental.
gS A minuta é baseada na Decla-
Tação de Direitos do Doente
Mental da Organização das Na-
ções Unidas, de dezembro de
1992. Se aprovada, irá caracteri-
zar como procedimentos antiéti-
cos e, portanto, sujeitos a puni-
ções, as iongas internações
compulsórias, sem necessidade
comprovada, e o emprego — sal-
vo em situações emergenciais —
de terapias com as quais o doente
não concorde.

A proposta do CFM será tema
de debates entre representantes do
Poder Legislativo, Associação
Brasileira de Psiquiatria, Ministé-
rio e secretarias estaduais de Saú-
de, no Seminário sobre Reforma
Psiquiátrica — que o conselho
promove nos dias 19 e 20, em
Brasília. Em um mês, o plenário
do CFM votará o projeto.

Comissões independentes
— Segundo o psiquiatra Franklin
Rubinstein, membro da Comissão
de Saúde Mental do CFM, o
grande avanço do novo texto está
no artigo que torna possível a re-
visão das internações compulsó-
rias, por comissões independen-
fés. O item mina o uso dos
princípios de autonomia profis-
sional descritos no Código de Éti-
ctf para justificar o impedimento a
revisões por terceiros.

;- "A internação não é uma de-
manda só terapêutica, mas tam-
bém social. É justo, portanto, que
outros segmentos participem da
decisão", explica Rubinstein. No
Ceará, Rio Grande do Sul e Per-
nambuco já há leis que determi-
nam a revisão das internações.

Gastos — Os números falam
mais alto, na hora de comprovar
as.' tranformações do atendimento
psiquiátrico no país, segundo o
Diretor do Departamento de As-
sistência c Promoção da Saúde do
Ministério da Saúde, Domingos
Sávio. Em três anos, a desarticu-
lação do modelo terapêutico cen-
trado no hospital já havia reduzi-
do de 91 mil para 77 mil o número
de leitos psquiátricos em_institui-
ções ligadas ao Sistema Único de
Saúde. Havia 313 hospitais psi-
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Projeto de lei cie Paulo Delgado foi uma das primeiras tentativas

AS INOVAÇÕES PROPOSTAS
A revisão, por comissões inde-

pendentes, de internações psiquiá-
tricas compulsórias não constutui
violação à autonomia profissional
dos médicos.

O ambiente de tratamento do
doente mental deve ser o menos
restritivo possível. A internação é
o último recurso.

Nenhum tratamento será ad-

ministrado sem o consentimento
do paciente, salvo quando não
restarem condições clínicas ou em
situações de emergência. Nessas
situações, um familiar ou respon-
sável deve ser comunicado.
¦ Doentes mentais têm tanto di-
reito ao sigilo profissional do mé-
dico quanto quaisquer outros pa-
cientes.

quiátricos públicos e convenia-
dos. Hoje, há 294."A internação psiquiátrica era
o maior gasto do ministério, em
1991. Naquele ano, foram gastos
USS 262 milhões. Hoje, os gastos
são até maiores — USS 270 mi-
lhões —, mas as possibilidades de
tratamento foram muito diversifi-
cadas ", diz Sávio, que coordenou
a Comissão de Saúde Mental do
ministério em 1991 e 1992.

Projeto antigo — Uma das
primeiras tentativas de alterar na-
cionalmente este perfil, entretan-
to, anda um tanto esquecida. Há
dois anos, um projeto de lei do
deputado Paulo Delgado (PT-
MG), que regulamenta a interna-
ção compulsória e determina a
gradativa extinção dos manicô-

mios, aguarda apreciação do Se-
nado.

O projeto foi aprovado na Câ-
mara, mas acabou atropelado pelo
processo que levou ao impeach-
ment de Fernando Collor e pelo
escândalo da máfia do Orçamen-
to. Foi retirado da pauta de vota-
ção e permanece na Comissão de
Assuntos Sociais do Senado.

De acordo com o projeto, o
médico que se visse obrigado a
internar um doente contra a sua
vontade teria que notificar o pro-
cedimento à Justiça em 24 horas.
Nas 24 horas seguintes, um defen-
sor público teria que emitir pare-
cer sobre a legalidade da interna-
ção, após ouvir o paciente, a
família, o hospital e quem mais
achasse necessário.
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O Diomed 25 è indicado em cirurgias pouco invasivas e para tratamento de vários tipos de câncer

O novo minilaser portátil
¦ Aparelho inglês
deverá ser muito
útil em hospitais
LONDRES 

— O primeiro
aparelho mini-lasér porta-

til, do tamanho de um compu-
tador láptbp , que utiliza tecno-
logia de diodos semicondutores
e é alimentado por uma tomada
convencional, promete ser de
grande utilidade em hospitais e
centros de tratamento. A tecno-
logia do diodo é amplamente
empregada em aparelhos moder-
nos como os CD portáteis e as
impressoras a laser, mas até ago-
ra era totalmente inédita na me-
dicina.

O aparelho de laser Diomed

25, de fabricação inglesa, e com
25 watts de potência, pode tor-
nar as cirurgias mais econômicas
e acessíveis. Ele representa um
importante avanço quando com-
parado com os mais volumosos
raios laser que empregam gás
convencional e cristais. Pesando
apenas 11 quilos, pode ser trans-
portado de uma parte a outra do
hospital, permitindo que seja
utilizado pelas médicos de varia-
das especialidades médicas.

Os cirurgiões do Hospital
Real de Londres já utilizam o
aparelho em procedimentos de
laparoscopia ginecológica. A
energia do laser é liberada atra-
vés de fibras óticas para cortar,
coagular e vaporizar tecidos ma-
cios. O aparelho tem aplicações
na ciruraia ceral. uroloeia. oftal-

mologia, cirurgia plástica, gine-
cologia e gastrenterologia. O
Diomed 25 é particularmente in-
dicado para uso em cirurgias mi-
nimamente invasivas e para o
tratamento de diversas espécies
de câncer.

A tecnologia do semicondu-
tor empregada no Diomed 25
não exige manutenção, de açor-
do com o diretor executivo da
empresa fabricante do produto,
Tony Raven, que desenvolveu o
laser de diodo.

A unidade portátil, que con-
some tanta energia quanto uma
lâmpada de 100 watts, foi desen-
volvida na indústria sediada em
Cambridge. na Inglaterra, e tes-
tada em muitos centros de pes-
quisa da Inglaterra e de outros
paises.

Célula escolhe
entre direita
e esquerda

REHOVOT, ISRAEL — As célu-
las podem distinguir entre direita e
esquerda ao aderirem às moléculas
existentes em uma superfície especí-
fica, segundo informa um relatório
de dois pesquisadores do Instituto
Weizmann de Ciências, publicado
na revista Science. A descoberta su-
gere que a avaliação estrutural é
parte de um complexo processo de-
cisório tomado pela célula, que "es-
colhe" a superfície cujas moléculas
melhor se adaptam ao seu formato.

Os cientistas israelenses basea-
ram sua pesquisa a partir de uma
experiência realizada por Louis
Pasteur em 1848. Na ocasião, Pas-
teur provou que as moléculas do
ácido tartárico existiam com duas
formas de composição idênticas,
mas com estrutura espacial diferen-
te, uma refletindo a outra. A com-
preensão do processo de adesão ce-
lular é importante uma vez que este
desempenha papel fundamental na
formação de órgãos, do crescimen-
to, da divisão, movimento e morte
das próprias células.

A experiência —,A pesquisa
consistiu em criar dois tipos de cris-
tais, compostos de moléculas "ca-
nhotas" ou "destras", a partir de
um sal de ácido tartárico - encon-
trado em uvas verdes - e então,
colocar células de rim de sapo nesta
mistura de cristais. Os professores
Lia Addadi e Benjamin Geiger, do
Departamento de Biologia Estrutu-
ral e do Departamento de Imunolo-
gia Química, observaram que, em-
bora os dois tipos de cristal
parecessem idênticos a olho nu, to-
das as células aderiram a um único
tipo de cristal.

Para se ter uma idéia da precisão
desta escolha realizada pela célula,
é preciso raciocinar a partir de uma
escala compreensível para o olho
humano, pois cada uma delas é
composta por milhões de molécu-
las. E como se um elefante pudesse
reconhecer o formato de um grão
de areia que ele pisa.

As duas pesquisas — En-
quanto os cientistas do Instituto
Weizmann utilizaram células para
separar os cristais canhotos e des-
tros, Pasteur executou sua expe-
riência manualmente, demonstran-
do que eles se alternavam de
maneira diferenciada.

A descoberta do famoso quími-
co francês estabeleceu os princípios
da estereoquímica, ramo da ciência
que estuda a posição espacial dos
átomos nas moléculas, responsável
por muitas propriedades biológicas
e óticas das substâncias.

Pesquisa vai
ganhar verba
do governo

O Programa de Apoio ao Desen-
volvimento Científico e Tecnológi-
co (PADCT), do Ministério da
Ciência e Tecnologia, vai destinar
USS 85 milhões ao financiamento
de novas pesquisas. Entre as áreas
que terão prioridade estão as de
Instrumentação, Biotecnologia,
Química e Novos Materiais.

As empresas e instituições de-
vem apresentar os projetos para os
quais desejam recursos. Segundo o
secretário executivo do PADCT,
Luís Antônio Barreto, que anun-
ciará o repasse quarta-feira, serão
contemplados, aqueles que integra-
rem indústria e pesquisa.

ASTRONOMIA E
ASTRONÁUTICA
RONALDO ROGÉRIO DE FREITAS MOURÃO

O médico e o monstro
A 

ação da Lua cheia sobre
o homem vem sendo re-

gistrada, há muito tempo, co-
mo um dos fatores responsa-
veis pelo aumento da
agressividade humana. Tal
idéia foi institucionalizada
através de diversas lendas e
histórias, como a dos lobiso-
mens e a do Chapeuzinho Ver-
melho.

Como uma das doenças
mentais que provoca um des-
dobramento de personalidade,
ou, como se diz em psiquia-
tria, um bilocação, a licantro-
pia consiste no fato de que o
indivíduo atingido por essa
doença transforma-se em um
lobo ou se comporta como
tal. As ocorrências de licantro-
pia são muito raras na atuali-
dade, mas até o século XVII,
acreditava-se realmente que
elas ocorriam sempre na Lua
cheia. Essa associação entre a
Lua e loucura assassina é mui-
to antiga. Entre os romanos,
acreditava-se nessa transfor-
mação imposta pela Lua aos
que mereciam tais castigos.

Durante toda a Idade Mé-
dia, acreditou-se formalmente
nesta transformação. Dizia-se
que os lobisomens percorriam
os campos e eram temidos pe-
los homens mais valentes. Su-
punha-se que esses animais
fossem feiticeiras possuídas do
segredo de se transformarem
em bestas, graças a seus terrí-
veis poderes. Milhares de pes-
soas, suspeitas de se entrega-
rem a essas metamorfoses
diabólicas, foram queimadas
na Idade Média. Queimavam-
se até mesmo alguns "espíritos
mais fortes" que se recusavam
a acreditar na existência dos
lobisomens, como ocorreu com
um tal de Guilhaume de Lure
em Poitiers, na França, segun-
do relato do escritor francês A.
Ruffat, em La Superstition à
travers lès ages (1977). Em
1573, um decreto do Parla-
mento de Dôle, na França, de-
terminava que fossem abatidos
os lobisomens. Claude Seignol-
le em Les Evangiles du Diable
(1967) conta que no Périgord,
na França, determinados ho-
mens, notadamente os filhos
de padres, eram forçados, a ca-
da Lua cheia, a se transformar
em lobisomens. Era nessa noite
que o mal os atingia. Eles só
retornavam à forma humana
depois de terem agredido ou
assassinado suas vítimas. O
que nos interessa nessas lendas
não é a verdade parcial que
elas podem conter. Segura-
mente a metamorfose do ho-
mem em lobo jamais existiu,
apesar da sua ocorrência estar
relatada em numerosas lendas
e em quase todas as cultu-
ras.

Até o século XIX, era hábi-
to entre os camponeses evitar
os passeios durante as noites
de Lua cheia. Acreditavam-se
que além de correrem o risco
de encontrar um lobisomem,
poderiam também se transfor-
mar em um deles. O lobiso-
mem resultava da transforma-
ção inesperada e violenta de

um honesto e benéfico cidadão
em um monstro sangüinário
sob o efeito das radiações lu-
nares. Evitava-se dormir conva
cortina aberta, durante a Lua
cheia, com receio que as pes-
soas no interior de suas casas,
viessem a ser atingidas por gol-
pe de Lua que lhe provocassem
uma perturbação mental.

Paradoxalmente, existe um
fundamento médico para esse
mito: os indivíduos que sofrem
de lúpus eritematoso, doença
assim designada, não em refe-
rência ao lobisomem, mas em
razão das lesões cutâneas com
que essa doença ataca o rosto,
contornando-o como se fosse
uma máscara de carnaval.
Além do seu aspecto semelhan-
te ao de um lobo, origem dê
sua designação, os doentes afe-
tados por esta moléstia só
saíam a noite, pois as radia--
ções solares agravavam suas
lesões. Ademais, essa doença é
acompanhada, às vezes, por
hirsutismo, ou seja, desenvolvi-
mento excessivo do sistema ca-
pilar. Era suficiente vislumbrar
um paciente, à noite, para que
se acreditasse ter encontrado
um ser humano metamorfosea-
do em lobo. Foi com base nes^
se mito que o escritor inglês
Robert-Louis Stevenson
(1850-1894) se inspirou para
escrever o célebre romance The
Strange case of Dr. Jekyll and
Mr. Hyde (1886). Recentemen-
te, a Editora Nova Fronteira
publicou-o com o título de O
Médico e o Monstro (1992), nu-
ma excelente tradução e pos-
fácio de Rodrigo Lacerda.

Desde que o psiquiatra e
psicólogo alemão Carl Gustav
Jung (1875-1961) estudou o
complexo simbolismo lunar,
em Mysterium coniunetionis
(recentemente traduzido para'
o português pela Editora Vo-'
zes), a psicanálise tem se dedi-
cado à análise das lendas rela-'
tivas aos homens-lobos e a sua
versão asiática, os homens-ti-
gres.

Segundos certos especialis-
tas, como Sandor Ferenezi, a
influência do ciclo lunar sobre
os impulsos sexuais agressivos
podem ser explicados cientifi-
camente. Para o psiquiatra
norte-americano Arnold L.
Lieber, da Universidade de
Miami, Flórida, EUA, autor
do célebre livro The Lunar Ef-
fecl (1978) existe um aumento
de atos de violência e delitos
sexuais no momento da Lua
cheia.

Estas considerações nos faz
recordar o conselho do astro-
nomo francês François Arago,
em sua Instructions sur les Vo-
yages scienlifu/ues (1857):"Adotar as opiniões populares
de improviso, é expor-se a in-
troduzir na ciência e a seu
grande detrimento, uma multi-
dão de noções confusas, apoia»-
das sobre fenômenos malvistos
e maldiscutidos; recusar as
mesmas opiniões sem exame, é
faltar, com bastante freqüên-
cia, a ocasião de alguma desço-
berta importante."

Jogue sua isca. De 19 a 24 de maio
tem pescaria no Riocentro

ÃW ^m

O XII SALÃO NÁUTICO INTERNACIONAL DO
RIO DE JANEIRO está com a maré cheia de

novidades. Parece até história de pescador.
Os lançamentos são incríveis:

lanchas, veleiros, barcos
infláveis, motores de centro e
de popa, material de pesca

e mergulho, moda náutica e
esportiva, roupas especiais para

mergulho, lançamentos de
promoçòo

Realxaçào
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marinas e resorts, jet ski. pranchas de surf e
windsurf. acessórios e equipamentos de

Q^última geração, como você nunca viu.
Por isso não perca essa oportunida-
de. Vá ao Riocentro de 19 a 24 de
maio das 15.00 às 23:00 horas, e

jogue a sua isca.
f^ \ Com certeza você

vai pescar um
bom negócio.

JB
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INFORME ECONÔMICO
GILBERTO SCOFIELD JÚNIOR

A novela da Brasilprev
O 

mercado segurador passou as duas últimas semanas remoen-
do a iminência do afastamento de Herbert Nogueira da

presidência da Superintendência de Seguros Privados, uma espécie
de CVM dos seguros. O possível afastamento de Nogueira tem
nome. Chama-se Brasilprev, futura empresa de previdência priva-
da formada pelo Banco do Brasil (48%, com promessa de aliena-
ção dos 8% para o Sebrae, Fundo de Habitação do Exército e
Bancorbrás) e seguradoras como Sul América, Minasbrasil, Paulis-
ta, Santa Cruz, Vera Cruz, Indiana, Marítima, Roma e Novo
Hamburgo.

Em janeiro, Nogueira indeferiu o pedido de registro da Brasil-
prev na Susep alegando que a criação da empresa não tinha
amparo legal. O Banco do Brasil solicitou um parecer à Procura-
doria Geral da Fazenda Nacional, que se pronunciou favorável-
mente à participação do BB na Brasilprev, através do seu banco de
investimento. Na Advocacia Geral da União, novo aval ao BB.

Nogueira, no entanto, está irredutível, o que vem alimentando
as especulações de sua saída. Até porque o rolo compressor
formado pelos acionistas da Brasilprev quer logo colocar a empre-
sa na rua. A decisão está nas mãos do ministro Rubens Ricupero e
do presidente Itamar, até agora no mais profundo silêncio.

Com o diretor da Susep, Marcos Malan, demissionário, e os
funcionários da superintendência em greve, a situação está mais
delicada.

Pior
Um assessor do Ministério

da Fazenda acha que, conse-
guido o quorum mínimo para
votação amanhã, a MP da
URV será aprovada. A estraté-
gia é evitar manipulações de
regimento engendradas por
políticos de esquerda e latifun-
diários, como aconteceu na
terça-feira. Apesar de o gover-
no ter o apoio formal de 240
dos 401 parlamentares presen-
tes, houve obstrução.

O mesmo assessor adverte:
já mudou a dinâmica do Con-
gresso em função da decola-
gem das campanhas à Presi-
dência: "A 

partir de agora,
tudo ficou mais difícil de vo-
tar."

Mercosul
À medida que o prazo para

consolidação do Mercosul se
aproxima, crescem as tensões
sobre pontos divergentes. Um
deles é o setor agrícola, bastan-
te subsidiado em vários países.
A polêmica é que o Brasil e o
Uruguai aceitam aplicar uma
proteção tarifária — chamada
paragua, ou guarda-chuva —
nos seguintes produtos: trigo,
milho, carne bovina, leite em
pó, algodão e arroz. As alíquo-
tas variam de 35% a 55%.

A Argentina é contra e quer
só 35% de proteção.

'Muderno'

Dentro de dois dissídios em
análise no Tribunal Superior
do Trabalho, a Federação Na-
cional dos Conferentes e dos
Estivadores está tentando en-
golir, no bojo dos acordos co-
letivos, a figura dos Órgãos

Fome: Morgan Stanley

OS MAIS RICOS

Gestores de Mão-de-Obra, pe-
ças fundamentais dentro do
projeto de modernização dos
portos. Só em agosto os minis-
tros do TST devem se pronun-
ciar sobre o assunto.
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? Apesar de ser a maior economia da América Latina, o
Brasil figurou em sexto lugar entre os latinos no ranking dos

países de maior riqueza per capita, segundo um estudo do banco de
investimentos Morgan Stanley. Só ganha da Colômbia e do Peru.

Mudanças
Rumores no mercado de be-

bidas dão conta de que o presi-
dente da Coca-Cola, o colom-
biano Álvaro Canal, estaria se
afastando da presidência da em-
presa. Nos últimos dias, soube-

se também que outros franquea-
dos da Coca estariam recebendo
propostas da chilena Embotella-
dora Andina, dona da Rio de
Janeiro Refrescos.

A Coca-Cola desmente.

Menor
O ano não vai nada bem'para os exportadores brasilei-

,ros de fumo. A queda nas

exportações, que ano passa-
do foi de USS 901 milhões,
pode chegar a 15%.

PELO MERCADO

• Hoje, o ministro da Agri-
cultura, Sinval Guazzelli, e o
presidente Itamar Franco

, decidem se continua ou não
o programa de distribuição
de alimentos do governo,
previsto inicialmente para
durar apenas quatro meses.
A decisão parece simples
mas não é. Quando foi lan-

;;çado, pelo então ministro
Fernando Henrique, muita

/gente considerou o progra-
maeleitoreiro.

• Ano passado, boa parte do
vermelho que tingiu o balanço
da Poliolefinas veio de pro-
blemas técnicos que impedi-
ram o funcionamento da nova
planta industrial da empresa,
em Camaçari. Superado o
problema, a fábrica produziu
em abril 13,6 mil toneladas de
polietileno e está operando
acima de sua capacidade ins-
talada, garantindo o lucro do
ano.

!
't

IP" ik 'tèiílilV-'
'••"¦ ^m^ -¦"¦ ^> I 11

Quércia (D) só espera a confirmação de seu nome como candidato oficial do PMDB para minar o programa do ex-ministro Fernando Henrique

Quércia ameaça votação da MP 482
¦ Estratégia do candidato do PMDB é dificultar a ascensão de Fernando Henrique
OSWALDO BUARIM JÚNIOR

BRASÍLIA — Os sucessivos adia-
mentos da votação da medida pro-
visória da URV podem levar á re-
jeição do plano econômico se a
sucessão presidencial dcslanchar
para valer esta semana, após a con-
venção do PSDB e a realização das
prévias do PMDB. A maior preo-
cupação do governo é com a oficia-
lização da candidatura de Orestes
Quércia pelo PMDB. O ex-gover-
nador de São Paulo controla atual-
mente metade da bancada do parti-
do no Congresso e vai pressionar

ainda mais para derrubar a Medida
Provisória 482, base legal para a
emissão da nova moeda e que ser-
viu de trampolim para a campanha
do ex-ministro da Fazenda Feman-
do Henrique Cardoso.

"Quanto mais se adia a votação,
mais difícil fica", afirma o líder do
PSDB na Câmara, Artur da Távolá
(RJ). Segundo ele, todos os interes-
ses políticos e econômicos atuais
estão "subordinados á campanha
eleitoral". Na opinião do depu-
tado, esta é uma espécie de "maldi-

ção" do sistema presidencialista.

"Todos os candidatos estão procu-
rando desgastar o Fernando Henri-
que", concorda o senador Pedro
Simon (PMDB-RS). líder do gover-
no no Senado.

Ofensiva — Importantes lide-
ranças do Congresso também
acham que Quércia 

"virá 
para ei-

ma" da bancada do PMDB para
jogar areia na candidatura Feman-
do Henrique, o segundo colocado
nas pesquisas de intenção de volo
que cie precisa ultrapassar para
checar ao secundo turno das elei-

ções presidenciais com o candidato
do PT.

O PMDB já se prepara para a
reunião do diretório nacional, qiié
será solicitada por Quércia, para de-!
clarar o rompimento oficial do parti-
do com o governo do presidente Ita-
mar Franco. E seus lideres
reconhecem que será difícil enfrenta-
lo, depois de referendada sua candi-
datura pelas prévias realizadas on-
tem. O rompimento com Itamar, -e>
com o plano econômico, é, assim, •
apenas uma questão de tempo.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FEAM — FUNDAÇÃO ESTADUAL
DO MEIO AMBIENTE

"PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DAS BACIAS
DOS RIBEIRÕES ARRUDA E ONÇA NA REGIÃO

METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE"

PROSAM — RMBH
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

CONVOCAÇÃO PARA CADASTRAMENTO
DE EMPRESAS DE CONSULTORIA

1. A FEAM — FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO
AMBIENTE, torna público a quantos possa interessar que está

realizando cadastramento de empresas de consultoria para
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E INSTRUMENTOS

NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO

ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE —SUBCOMPONENTE
A.4.1.

2. A convocação tem por objetivo cadastrar empresas
nacionais e estrangeiras de países do Banco Mundial. Taiwan e
China, a serem convidadas para processos licitatórips.

3. As instruções para o referido cadastramento estarão à
disposição dos interessados, gratuitamente a partir do dia 1 6 de
maio de 1994. no horário comercial, no Edifício Sede da FEAM

— Fundação Estadual do Meio Ambiente localizada na Av.
Prudente de Morais. 1671 - 3o andar - CEP 30.380-000 - Belo
Horizonte - Minas Gerais, na PRESIDÊNCIA.

4. As empresas de consultoria interessadas deverão
encaminhar a documentação exigida nas referidas instruções.

até as 18:00 horas do dia 16 de junho de 1994. para o
endereço acima mencionado.

Belo Horizonte. 1 6 de maio de 1 994.
Ronaldo Luiz Rezende Malard

Presidente da Comissão Especial de Licitação

Apoio é temporário
"Por enquanto, Quércia está

forçando para garantir a sua can-
didatura, legitimada nas prévias,
a ser oficializada em convenção
do partido no próximo domingo,
mas depois vai querer combater
seu principal alvo eleitoral, que é
o Fernando Henrique Cardoso",
revela um deputado do PMDB.
Segundo este parlamentar, o líder
e o vice-líder do partido na Cama-
ra, Tarcísio Delgado (MG) e Ger-
mano Rigotto (RS) estão "dando

cobertura" para o governo nas
votações de interesse da área eco-
nômica. Mas com a campanha
nas ruas, ficará mais difícil resistir
à força do candidato.

A renúncia de Sarney às pré-
vias também é negativa para o
governo. Entusiasta do Plano
Real — mesmo porque ele conta
com o apoio do ministro Rubens
Ricupero se sair candidato por
outro partido —, Sarney poderia
amenizar a influência quercista
sobre a bancada, acreditam os go-
vernistas.

Opositores — Além de
Quércia, estão decididos a comba-
ter o plano o PDT e os partidos
da coligação que apoia a cândida-
tura de Lula — PT, PC do B, PPS

GGF

BANCO CCF BRASIL S.A.
Filial Rio de Janeiro

COMUNICA
Seu novo tronco chave a partir de 16/05/94:

271-0202 (PABX)
Mesa de Captação - Pessoa Jurídica
Mesa de Câmbio
Mesa de Moedas/Derivativos
Mesa de Interbancário
Administração de Carteiras
Corporate
Banque Privée
Fundo de Pensão Multipatrocinado
Leasing

271-0266
271-0277
271-0288
271-0255
271-0280
271-0209
271-0233
271-0350
271-0229

e PSB. Apesar do candidato do-
PPR, Esperidiao Amin, dizer que
votará a favor do plano porque
deseja uma campanha "limpa",

os governistas sabem que nao po--
derao contar com o apoio de seus"
deputados e senadores. >»'

Existem ainda os ruralistas -4!
uma bancada de 100 parlamentar
res de todos os partidos —, que
nao chegaram a um acordo com a
governo sobre uma parcela de sua
dívida com o Banco do Brasil,
para a qual querem o perdão, e!
prometem complicar a votação da í
URV. |

Um exemplo da coalisao su-1
prapartidária contra o plano eco-;
nômico foi a sessão do Congresso (
da última quinta-feira. Para impe- •
dir a votação da MP 482, o malu-'
fista Arnaldo Faria de Sá (PPR-'
SP) e o petista Paulo Paim (RS) se •
uniram para pressionar o senador •
Nabor Júnior (PMDB-AC) a en-;
cerrar a sessão quando faltavam <
apenas dois votos para completar'
,o quorum mínimo de 252 depu-'
tados. Chegaram a constranger fi-1
sicamente o senador Pedro Si- ¦
mon, que tentava manter a sessão,'
com empurrões e rasteira.

EUA deverão
elevar juros
esta semana

NOVA IORQUE — Os mercados
financeiros dos Estados Unidos já
têm como certo o anúncio de uma .
nova alta das taxas de juros de '
curto prazo na próxima quarta- ]
feira, quando se reúne o Comitê j
do Mercado Aberto do Federal ]
Reserve Board (FED), o banco j
central americano. A única dúvi-
da entre os analistas é sobre de i
quanto aumentará a taxa, se 0,25
ponto percentual, como nas últi- 

'

mas três vezes este ano, ou se 0,50 -
ponto percentual.

A taxa interbancária está hoje
em 3,75% ao ano, e a de desconto
em 3%, uma alta significativa em
relação a fevereiro, quando os ju-
ros interbancários eram de
3.25%. Seja como for, diante da
manutenção da rígida política
monetária que vem sendo adota-
da pelo FED, os analistas pre-
vêem que os juros interbancários
possam subir para 4,5% ou mes-
mo 5% até o final do ano.
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Governo tenta apressar orçamento
¦ Plano é garantir votação até julho, mas campanha eleitoral ameaça o cronograma

JORNAL DO BRASIL (11
Arquivo

FLORA HOLZMAN
í':i: BRASÍLIA — 0 governo inicia

esta semana uma nova batalha para
garantir, ainda no primeiro semes-
tre, a apreciação e votação do orça-
mento para 1994. A aprovação das
regras para tramitação rápida do
projeto de lei permitirá que a Co-
missão Mista de Orçamento mar-
que para amanhã o início do prazo

2_e dez dias para a apresentação das
25 emendas permitidas a cada par-
lamentar, o que resultará em pelo
menos 14.600 sugestões, excluídas
as três permitidas às mesas da Cã-

.mara, do Senado e Congresso, e as
três da própria Comissão. De açor-
do com o cronograma, o orçamen-
to será votado em plenário em mea-
dos de julho, uma estimativa
considerada otimista pelos especia-
listas do Congresso nesta área.

~ • Se a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) para 1995 for votada

«até 30 de julho, conforme determi-
•^fíff-a Constituição, os políticos em

véspera de campa-
nha não se sentirão
obrigados a perma-
necer em Brasília pa-
ra terminar a análise
e a votação do orça-
mento deste ano sem
o incentivo de uma
convocação extraor-
dinária, que lhes ga-
rantirá pagamento
extra pelos dias tra-
balhados no recesso.
Mesmo que tudo dê
certo e a votação ocorra até 15 de
julho, o presidente da Comissão
Mista de Orçamento, senador Rai-
mundo Lira (PFL-PB), acredita
que o governo não terá um orça-
mento efetivo antes de setembro.

Sanção — Assim que o plena-
rio aprovar o projeto de lei, o Exe-
cutivo tem 15 dias úteis para san-
cioná-lo com ou sem vetos e, só
então, os quadros de detalhamento

Raimundo Lira

de despesas serão re-
feitos para incluir as
emendas apresenta-
das pelos parlamen-
tares e os ajustes
provocados. A revi-
são destes quadros
leva cerca de 30 dias
para ser elaborada e
aprovada.

Até lá, contudo, o
governo não pode fi-
car parado e conti-
nuará dispondo dos

duodécimos corrigidos mensalmente
pela inflação do mês anterior. Com
isso os especialistas da Secretaria de
Orçamento Federal (SOF) acreditam
que depois de aprovado o orçamento
será preciso ainda que o governo
edite diversos decretos para ajustar
os saldos negativos decorrentes de
emendas parlamentares sobre recur-
sos já liberados pelos cofres públicos
através dos duodécimos.

Normalmente estes acertos deve-

riam ser feitos em projetos de lei para
suplementação de créditos, conforme
determina a Constituição. Mas as
mudanças introduzidas na LDO des-
te ano, por medida provisória, abrem
espaço para que os ajustes sejam fei-
tos por simples decretos até que haja
contestação judicial.

Na prática isto significa que,
embora os parlamentares possam
apresentar suas 25 emendas, eles
pouco influirão na elaboração do
orçamento deste ano, pois suas su-
gestões podem ser totalmente igno-
radas caso os recursos realocados
para as emendas já tenham sido
gastos pelo Executivo até a aprova-
ção da proposta orçamentária.
"Esta constatação, aliada à proxi-
midade das eleições, poderá dificul-
tar ainda mais a situação do gover-
no nos próximos meses até a
votação final do projeto orçamen-
tário", reconhece Lira.

Alíquotas de importação podem subir
BRASÍLIA — O governo decidiu

rever a redução das alíquotas do
imposto de importação com base
em informações enviadas aos mi-
nistérios da Fazenda e Indústria e
'Comércio 

pelos próprios setores
prejudicados pelas medidas. As jus-
tificativas servirão de base para a

.modificação das portarias que re-
iâiíziram as alíquotas.

Técnicos da equipe econômica
informaram que parte das portarias
Reverá ser revogada. As novas ver-
soes das medidas já estão com o
ministro da Fazenda, Rubens Ricu-
jpero."O 

Sindicato de Indústrias de Pe-
ças de Automóveis (Sindipeças), as

fábricas da Bosch e da Wapsa, por
-exemplo, se anteciparam em apre-
Sentar as tabelas de preços dos dis-
tribuidores de automóveis que
comprovam que os alternadores
nacionais — que mantêm cargas de
baterias — custam o mesmo que os
produzidos no exterior. Com isso,
Rgtferá distorções no mercado.

_Hi que a redução das alíquotas
(pibém provocou a suspensão dos
ífWestimentos na melhoria tecnoló-

gica dos alternadores produzidos
pelas indústrias brasileiras, que lu-
crariam com medidas de eliminação
do imposto de importação de insu-
mos usados nos alternadores.

Os dados apresentados pela in-
dústria mostram que, em 1989 e
1990, a evolução dos preços dos
alternadores foi inferior à variação
da inflação. Em 1991, ficou apenas
5% maior que a variação de preços
e, em 1992 e no ano passado, os

reajustes ficaram de novo abaixo da
inflação.

Embora o Ministério da Fazen-
da tenha constatado que os preços
dos tratores foram reajustados aci-
ma dos índices de inflação, o gover-
no também pretende manter o
acordo fechado com a indústria pa-
ra o aumento de produtividade e
emprego.

A contrapartida do governo,
neste caso, seria a manutenção da

MUDANÇA DE RUMO
Justificativas dos setores servirão de base para modifica-

ção das portarias que reduziram as alíquotas.

A redução das alíquotas provocou a suspensão dos invés-
timentos na melhoria tecnológica, pois fica mais barato impor-
tar os insumos.

Embora o preço dos tratores tenha subido acima da
inflação, a alíquota de importação de 20% será mantida.

O setor de máquinas agrícolas está sendo reavaliado.

Para evitar redução das alíquotas, o setor siderúrgico teve
de provar que seus preços estavam 1,5% menores do que a
média praticada de setembro e dezembro de 1993.

alíquota de importação de tratores
em 20%. Apesar da disposição do
governo de atingir o setor, os fabri-
cantes apresentaram informações
divergentes das do governo, mos-
trando que o IPA (índice de Preços
no Atacado) da Fundação Getúlio
Vargas (FGV) foi 7,3% maior do
que os reajustes dos tratores e 5,5%
acima da correção das colhetadei-
ras.

Já a Associação de Máquinas
Agrícolas (Abimaq) apresentou aos
técnicos dos ministérios da Fazen-
da, de Indústria e Comércio e da
FGV diferenças na coleta de dados
sobre a evolução dos preços do se-
tor. No momento, o setor de fabri-
cantes de máquinas, que já foi pre-
judicado com a redução da alíquota
das plantadeiras e semeadeiras, está
sendo reavaliado pelo governo.

O setor siderúrgico, bem sucedi-
do nas negociações com a equipe
econômica, também apresentou sé-
ries históricas para provar que não
vinha corrigindo seus preços em
mais de 70%, como detectavam le-
vantamentos da FGV.

Vieira (E), da Ipiranga, vai substituir Cunha, ex-Shell, no sindicato

Gouvea Vieira será o
presidente do Sindicom

João Pedro Gouvea Vieira Fi-
lho, do Grupo Ipiranga/Atlantic,
vai ser o novo presidente do Sin-
dicato Nacional das Empresas
Distribuidoras de Combustíveis,
em substituição a Ornar Carneiro
da Cunha, que deixou a presidên-
cia da Shell e, de tabela, do sindi-
cato. Pelo menos este é o consen-
so que reina entre as distribuído-
ras. Antigo no setor, com bom
trânsito no meio empresarial, ele
conhece tão bem este mercado
quanto os meandros políticos do
país. Características que poucos
dirigentes de empresas multina-
cionais teriam condições de acu-
mular, por passarem pouco tem-
po no país.

A responsabilidade é grande:
trata-se de uni mercado que movi-
menta USS 20 bilhões por ano. E
o trabalho é intenso. Ao longo
dos últimos anos as empresas dis-
tribuidoras vêm travando uma
batalha incansável junto ao go-
verno — embora sem sucesso —

pela liberação dos preços dos
combustíveis. Somente no último

aumento dos preços dos combus-
tíveis, no sábado, o governo aten-
deu a um antigo pleito, o da dife-
renciação dos preços dos prodii-
tos aditivados — gasolina, álcool
e óleo diesel — dos combustíveis
comuns, cobrindo os custos das
empresas com os aditivos.

Enquanto as distribuidoras mui-
tinacionais investiam no lobby con-
tra o monopólio do petróleo, o gru-
po Ipiranga tratava de seus nego-
cios e acabou patrocinando um dos
grandes negócios do pais. com-
prando em outubro do ano passa-
do. por USS 360 milhões, a parte
brasileira da multinacional Atlan-
tic. Surpreendendo toda a concor-
rência, o grupo Ipiranga, de uma só
tacada, conquistou o segundo lugar
na distribuição de derivados de pe-
tróleo nos postos, deslocando a
Shell. Na década passada o grupo
Arbi já havia tentado comprar a
Atlantic, mas nào conseguiu finaii-,
ciumento e acabou sendo obrigada
a desembolsar USS 10 milhões para
pagar a multa pela negociação não
concretizada.

TIRE SUAS DUVIDAS
Meu filho é universitário e

completou 24 anos em janeiro
de 1993. O automóvel dele

^constava da minha declaração'--"de 1992. Como declarar agora
rra baixa?

Preencha a coluna discrimina-
~_ ção, especificando o bem a que se
¦•-refere, como constou da declara-
¦<j;ão de 1992, e informando o moti-

vo da alienação. Preencha a coluna
„no 1992 com o valor do bem em

•SÉ Ufir, conforme constou da decla-
ração de 1992, e deixe em branco a

£¦£oluna ano de 1993.

,";.,. Em outubro de 1993, vendi
. uma linha telefônica por 3.1 OO
-"Ufirs. Na declaração de 1992
H^la foi declarada por 2.900
...JJfirs. Vou pagar imposto so-
» bre a diferença?
»i Não. O lucro na alienação de
-ibens ou direitos de pequeno valor,
""Igual ou equivalente a 10 mil Ufirs,"^ isento de IR.
~":' As despesas médicas de-

,yem ser convertidas em Ufir
-pelo valor desta no dia do pa-
-«amento?
tour

¦ Não. Para fazer a
conversão dos rendimen-
tos e dos pagamentos, o
contribuinte deve utilizar
a Ufir mensal, conforme
a tabela abaixo:
Ufir mensal (para
conversão)
Mês Valor
Janeiro Cr$ 7.412,55
Fevereiro Cr$ 9.597,03
Março CrS 12.161,36
Abril CrS 15.318,45
Maio CrS 19.506,52
Junho CrS 25.126,35
Julho CrS 32.749,68
Agosto CRS 42,79
Setembro CRS 56,48
Outubro CRS 75,90
Novembro CRS 102.59
Dezembro CRS 137,37

Comprei um apartamento
em 22/1/93 por 22.600 Ufirs.
A maior parte me foi empres-
tada por um amigo (20.000
Ufirs). Ao longo do ano, já pa-
guei a ele cinco prestações
mensais de 500 Ufirs cada so-

______________j^_àv >eo^_____________

mando, assim, 2.500
Ufirs. Devo ainda a
meu amigo 17.500
Ufirs. Como declarar
esse empréstimo e a
parte já devolvida?
¦ O saldo da dívida, ou

seja, 17.500 Ufirs, deve ser relacio-
nado no Quadro 8 - Dívidas e
Ônus reais, na coluna ano de 1993,
utilizando o código 17. A parte
liquidada no ano de 1993 não deve
ser declarada. Para efeito de varia-
ção patrimonial, será considerada a
parte inicial paga pelo contribuinte
(2.600 Ufirs), acrescida da parte
liquidada no ano de 1993 de 2.500
Ufirs, totalizando 5.100 Ufirs.

O contador cometeu alguns
erros no preenchimento da
minha declaração de 1992. A
compra de um imóvel, ocorri-
da em 9/8/89, foi declarada
como tendo ocorrido em 17/
5/85. Além disso, inverteu o
valor deste imóvel com o de
outro que também possuo.
Como regularizar estes erros?
¦ O contribuinte que declarou

seus bens e direitos no exercício de
1993, ano-calendário de 1992, so-
mente deve registrar neste quadro
as alterações ocorridas em 1993.
Considerando que os erros não
significam alteração de valor, os
mesmos não devem constar da de-
claração do exercício de 1994, ano-
calendário de 1993. Assim, os erros
podem ser regularizados através da
retificação da declaração de 1992.

Observei que os valores de
mercado de meus carros e li-
nhas telefônicas declarados
em 1991 e 1992 não condi-
zem mais com os valores
atuais de mercado (são mais
altos). O que fazer?
¦ Não há previsão legal para
atualização dos bens e direitos de-
clarados em Ufir.

Fonte: Boucinhas & Campos Audi-
tores e Consultores
Ate a data da entrega da declaração
do IR, o JORNAL DO BRASIL
estará tirando as dúvidas cios leito-
res. Carta para: Av. Brasil, 500, 6o
andar, CEP: 20.949-900, Caderno
Negócios & Finanças.

INDICADORES
INFLAÇÃO

IGPM/FGV
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Acumulado no ano...
Em 12 meses

INPC/IBGE
Janeira
Fevereiro
Março
Abril
Acumulado no ano
Em i_ meses

11.05 1.484.27
12.05 1.509,20
13.05 1.534,66
16.05 1.560,55

Var. Var.
dia|%) Ac.

1.679043 129.3056
1,679614 133.1570
1.686986 137,0903
1,687019 141,0901

TO dia 12.04 a 12.05.
TF dia 1304 a 1305.
TOdia 1404a 1405.
TRdia 1504 a 1505.

48,79°.
48.50%
48,00%

(lalotes para contratos do seguros •
Fenaseg)'
dia 1105 642863941
dia 1205 6,54240493
dia 1305 6.67536898
dia 16.05 6.83834378

FIPE/IPC
3907 Janeiro
40.78 Fevereiro
4571 Março
4091 Abril

30198 Aajm_lado'ano
3979,87 Em 12 meses

DIEESE/ICV
41.32 Janeiro
4057 Fevereiro
43.08 Março
4286 Abril

306.06 Acumulado'ano
299-181 Em 12 meses

40.30
38.19
41.94
46,22

302.39
3059,48

46,48
40.10
4550
¦1826

34269
442694

SALÁRIO MÍNIMO
Fevereiro -.-.
Março 31.03.
Abril 3004 _
Maio 1605 ..

CRS 42 829.00
CRS 60 322.73
CRS 85 776.78
CRS101.108.03

3% 6%
Janeiro  36,0346 36.3605
Fevereiro  49.0466 49.4037
Marco  36.5760 36,9031
Abril  41,3978 41.7365
Maio  466407 46,3920

Fevereiro dia 0102.. 42,1472%
Marco dia 01.03 405593%
Abril dia 010-1 425592%
Maiodia01.05 466999%
Dia 16.05 45.7149%

INDICADORES
BTN1205 CR$fl29.9ai."
BTN1305 CRS 846,8499'
BTN1605 CRS864.9123-
UPC (2o trimestre).... CRS 7.121.30
UPF CRS96I8.34
Ufir 0205 CRS 740,63
Utir diária 16.05 CRS869.35
N° Indico IGPM Abril 10722612"
IBA/CNBV- nd
l-SENN 59769pontos
DER Acumulado de

150891 a 01.0594,. 4033872512
' atualizado pela TR acumulada
" Base Dezembro 92 - 100

ALUGUEL

Fator de Correção

Residencial

IPCA Abril Maio
Anual 35.4483 40,3716
Semestral 7.0292 7.4890
Quadrimestral 3,8719 4.0372

Comercial

IGP IGPM
Maio Maio

Anual 43,9670 40.7962
Semestral 7.7946 7,5702
Quadrimestral 4,1779 4.0198
Trimestral 2.9383 2.8905
Bimestral 2.0632 2.0532

¦

""* PAPER DTVM LTDA
Si DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Ttánsferência de Controle Societário. Os abaixo signatários, por intermédio do presente
Sístrunriento, I - Declaram: 1. Sua intenção de adquirir o controle societário da instituição a seguir
•specificada, cuja concretização do negócio depende ainda da aprovação do Banco Central
dc>-Brasll. conforme previsto no contrato de compra e venda firmado entre as partes:
Çjenominação Social: PAPER DTVM LTDA. Natureza: Distribuidora. Sede: Av. Marechal
Câmara, 160-salas 1322 e 1323- Rio de Janeiro (RJ). Capital Social: CR$5.653.400,00, data-
f^se: 26702/94. Patrimônio Liquido: CRS 135.777.117,46, data-base: 28/02/94. 2. Que, para
fento, proverão recursos as seguintes fontes: Controlador: Pessoa Física, AugustoCesar Falcão
de Queiroz, brasileiro, casado, militar da reserva, residente e domiciliado a Av. Visconde de
Albuquerque, 1324/104, portador da carteira de identidade n° 132.228, do Ministério da Marinha
£CPF n* 031.493.407-30, com 90% do participação. 3. Que a instituição será administrada
(«•tas seguintes pessoas, com os cargos de Diretores: 3.1 Augusto César Falcão de Queiroz,
brasileiro, casado, militar da reserva, residente e domiciliado a Av. Visconde de Albuquerque,
1924/104, portador da carteira de identidade n° 132.228, do Ministério da Marinha e CPF n°
084.493.407-30, tendo atuado nas seguintes empresas: Satro - Sociedade Auxiliar da Indústria
de Petróleo Ltda, 79 a 81, como Diretor Financeiro; Cia Brasileira de Antibióticos - CIBRAN, de
81 a 82, como Gerente Financeiro; Aquaservice Ltda, de 82 a 88, como Gerente Administrativo
e Financeiro; Topserv Serviços Gerais Ltda, de 93 até a presente data, como Assessor
Financeiro da Diretoria. 3.2 Antônio da Cunha Vilas Boas, brasileiro, casado, securitário.
residente e domiciliado a Rua São Gabriel, 995, portador da carteira de identidade n°
030.785.594-3 do IFP/RJ e CPF n* 332.326.447-91, tendo atuado nas seguintes empresas,
como Operador de Open: Banco Boavista S.A., de 78 a 83; Universal DTVM S.A.. de 83 a 85;
Sassami DTVM S.A. de 85 a 86; Sprind DTVM Ltda em 93. 4. Que não possuem quaisquer
restrições cadastrais e desfrutam de reputação ilibada, e ainda, que não foram nem estão sendo
responsabilizados em ação judicial ou processo administrativo junto ao poder público, capaz de
impedi-los de dar curso ao presente empreendimento. II- Esclarecem que, nos termos da
regulamentação em vigor, as eventuais objeçôes à presente declaração por parte de quaisquer
interessados deverão ser encaminhadas diretamente ao Banco Central do Brasil - Delegacia
Regional no Rio de Janeiro - Av. Presidente Vargas, 730 - subsolo, devidamente identificadas
juntamente com toda a documentação comprobatória, no prazo de até 30 (trinta) dias após esta
publicação, esclarecido que os postulantes terão na forma da legislação vigente, direito de vistas
ao respectivo processo. Protocolo n° 9400331492. Rio de Janeiro, 11 de abril de 1994. Augusto
César Falcão de Queiroz - Diretor.

/?_?_________
o PETROBRAS

PETO6i._OBnASn.EIROSA

MINISTÉRIO OE MINAS E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÕES
1. TOMADA DE PREÇOS N= 620-17-1037/94.
Objeto: aquisição de 34 unidades de mobiliário tipo estação de trabalho.
2. TOMADA DE PREÇOS N= 520-09-1034/94.
Objeto: aquisição de 10 microcomputadores 486 DX.
Poderão participar deslas licitações empresas que estejam cadastradas na PETROBRAS, ou

que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramenlo até o 3° dia anterior a
dala do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação para a Tomada de
Preços. As propostas deverão ser entregues alé o dia 02/06/94 às 16:00h na Av. República
do Chile 65-térreo - Rio de Janeiro-RJ, ou no ato da abertura das propostas. Endereço para
consulta e/ou obtenção do edital a partir de 16/05/94: SEACE/SESUP, Av. República do Chile,
65 - 29 Subsolo - Rio de Janeiro-RJ. Abertura das Propostas: dia 03/06/94 às 09:00h, no
endereço acima. .

/bswScK
O PETROBRAS

PETBÓ(.EOBBA_LE«0£A

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS RPSE Na160.1.020.94-1

Comunicamos que a dala de recebimento das documentações e propostas do Edital acima,
publicado em resumo no Diário Oficial da União - Seção 3, no dia 25/04/94, foi adiada
para 18/05/94, às 15:00h, na RPSE. As demais condições do Edital permanecem inalteradas.

AVISO DE ALTERAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS RPSE Nfi 160.1.023.94-1

A partir desta dala, fica alterado o Bem de cadastro da Pelrobrás para o item 2.3.4. grupos
A ou B ou C. relativamente ao Edital 160.1.023.94-1, publicado no Diário Oficial da União
- Seção III, no dia 25/04/94. Nova dala e local de recebimento das documentações e propostas:
31/05/94 às 14:00h na RPSE.

Argentina preocupa Sachs
O economista americano Jeffrey

Sachs defende a adoção de medidas
recessivas para que a Argentina
possa reduzir os altos custos inter-
nos e dos salários em dólar, provo-
cados pelo plano de estabilização
do ministro Domingo Cavallo.
"Para competir hoje no mercado

Crédit Lyonnais
O banco francês Crédit Lyon-

nais está apenas aguardando
aprovação do governo chinês pa-
ra abrir novas filiais no país. O
banco já tem agências nas cidades
de Tianjin, Xangai, Xiamen e es-
critórios em Beijing, Guangzhou e
Shenzhen. O Crédit Lyonnais é
um dos bancos ocidentais que
mais tem investido na ampliação
de negócios no Sudeste da Ásia.

mundial é imprescindível reduzir o
custo do trabalho, por isso a dis-
cussão salarial deve ser descentrali-
zada, com acordos por empresas",
diz Sachs, defendendo a inclusão de
todos os países latino-americanos
ao acordo de livre comércio entre
EUA, México e Canadá.

i

Ford investe
A Ford anunciou investimen-

tos de USS 95 milhões na amplia-
ção de sua fábrica de peças de
transmissão em Sharonville, em
Cincinnati (EUA). Os recursos fa-
zem parte do programa de expan-
são mercadológica da companhia!
que prevê a venda de 1,5 milhão
de veículos de modelos básicos
por ano, dentro das novas normas
de proteção ambiental.
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Fotos de Marcelo TrieoÇald

1 • ique lei do
wli-.*.' ¦ 'pegue'
¦ Apesar disso, maioria aprova divisão
de espaço em restaurantes e bares do Rio

fumo

MALU FERNANDES
Fumar ou não fumar, eis a

questão. Muitos gourmets e res-
\ tauranters aprovam a Lei 2.136,
^sancionada na sexta-feira pelo
\ prefeito César Maia, obrigando

bares, restaurantes e casas de chá
a reservarem áreas distintas para
fumantes e não-fumantes. Mas

a^duvidam do seu cumprimento.
^¦Periga cair na velha história do
;Jjeitinho brasileiro", opina o advo-c,gado Antônio Affonso Mac Do-

well Leite de Castro, freqüentador
assíduo do restaurante Antiqua-
rius, no Leblon. Aos 27 anos, ele
tem ojeriza a cigarro, mas acha
que é questão de democracia exis-
tirem opções de assentos separa-
dos. No primeiro final de semana
da medida, porém, ninguém se-
guiu a determinação do prefeito.

-'j."Se vierem cinco casais, três
fumarem e dois não, como é que a

agente faz?", questiona o gerente
,Edson Peixoto Dias. "Se em ôni-
bus é proibido e até o motorista e
o trocador fumam, quem é que

.vai fiscalizar os restaurantes?",
desafia Pepe Soares, um dos só-
cios do Álvaros, tradicional point
da boêmia na Zona Sul. "O pre-
feito vai arrumar confusão por-
que a maioria dos freqüentadores
da casa fuma". Seu vizinho no
Leblon, o Degrau, forte cândida-
to à pole position da fumaça, tam-
bém duvida da aplicação desta lei
porque 70% da clientela fuma,
segundo o gerente Sebastião Al-
ves. "Apoio a lei porque cigarro é
uma tristeza, mas não sei como
vai ser. O número de fumantes
aqui é muito maior", informa.

A dona de casa Angelita Leite,
de 69 anos, dos quais há 30 fre-
qüentando a casa, não fuma, mas
bate ponto no Degrau de segunda-
feira a domingo e duvida que a lei
pegue. "Quero ver na hora que
ficar gente em pé esperando por
um lugar no seu setor". O garçon
Sebastião Francisco Nascimento,
o Tião, não vê como falar para
um cliente antigo, como o escritor
João Ubaldo Ribeiro, que ele não
pode fumar.

A mulher do humorista João
Kleber, a empresária Gisella Ja-
tahy, de 28 anos, aprovou em gê-
nero, número e grau a iniciativa
do prefeito. "Só assim não vou ter
que botar a roupa na varanda o
dia seguinte inteiro para sair o
cheiro de cinzeiro", disse ela, du-
rante almoço no restaurante Anti-
quarius. "Acho ótima a idéia, mas
difícil de pegar. Quero ver qual
vai ser o dono de restaurante que
vai deixar gente em pé quando
estiver cheio de mesas", imagi-
nou, acrescentando que o próprio
cliente não-fumante sentará no
lugar de fumante quando não
houver mesa em seu setor.

Para ela, a comparação com o
modelo americano nada tem a ver
com a versão tupiniquim da lei."Lá, existe uma campanha para
não-fumante e aqui não. Nos Esta-
dos Unidos, o fumante é discrimi-
nado. No Brasil, as propagandas de
cigarro são as melhores e mais ri-
cas", justifica, sugerindo uma cam-
panha mais ampla do que a simples
decretação de uma lei isolada.
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A fumante Pilar prometeu as amigas Patrícia e Bel (D) acompanhá-las na área de não-fumantes se lei for cumprida à risca nos restaurantes
¦: ' 

,w

Discussão invadiu mesas;

O advogado Fábio Curtzfuma, mas aplaudiu a iniciativa do prefeito

Durante o fim de semana, a lei
do fumo foi o assunto principal
nos restaurantes da cidade. Inde-
pendente de acreditar no seu fra-
casso, a maioria dos cariocas
aplaude a iniciativa do prefeito."Acho ótima a idéia. Nos Estados
Unidos, qualquer bar ou lancho-
nete divide os dois", argumenta,
no Sushi Bar Leblon, o advogado
Fábio Kurtz, fumante de dois ma-
ços diários. Mas ele próprio acha
que o cumprimento da lei não vai
ser fácil. "Este restaurante aqui,
por exemplo, é pequeno. Vai ser
difícil separar e se adequar",
acrescenta. Sua amiga, a estudan-
te Ana Gabriela Gouvêa, já prevê
o pior: "Já vi que eu é que vou ter
que ficar numa área cheia de fu-
mantes".

Na mesa ao lado, três amigas,
uma fumante e duas não-fumah-
tes, também conversaram sobrei
assunto. "Eu 

preferia poder %-
mar em qualquer lugar mas, pôr
respeito ao próximo, passarei 

"a
sentar em lugar de rião-fümantq se
a maioria da mesa preferir as-
sim", declara a gerente do Banco
Nacional, Pilar Vasconcelos, que
fuma de oito a dez cigarros Vor
dia. Sua colega de trabalho, Patrí-
cia Borges, duvida da promessa:"Meus amigos só param dc fumar
quando reclamo que estou com
crise de asma." Já a amiga "Bêl
Carvalho, gerente do restaurante
Quadrifoglio, no Jardim Botíiiii«-
co, aprova a medida mas confessa
que não sabe como vai dividh,:,â
casa em que trabalha. ,r""

Não entre em fila
e pague menos.

Peça já o seu
cartão Fenasoft

 •¦•.';>"-,-'(:' ' >

a 22 de julho
Anhemhi - São Paulo

É proibida a entrada de menores de 16 anos.

CUSTO DO CARTÃO

De 1 a 31 de maio 5 URVs*

De 1 a 30 de junho 8 URVs*

De 1 de julho até o evento 10 URVs*

Envie seu pedido juntamente com cheque nominal à Fenasoft Feiras
Comerciais Ltda, Av. Osmar Cunha, 251, 9o andar, Cep 88015-100,
Florianópolis - SC, Tel (0482) 24.4305, Fax (0482) 23-5249.

Atenção - Cartões dos anos anteriores continuam valendo para a
Fenasoft'94. Se você já possui o seu cartão Fenasoft e, por algum
motivo, deseja trocá-lo, deve enviar o pedido juntamente com o
cheque de 10 URVs. k
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TELEFONErrmrrnrrTT
DATA DE NASCIMENTO

DD CD CE
1 - Qual seu cargo na empresa onde trabalha?

_ Presidente
_ Vice-Presidenle
— Sócio
jGoronte Geral

E _ Diretor Superintendente I
F _ Gerente do Departamento J
G „ Contrai ler/Tesoureiro K
H LI Consultor/Assessor

Represo ntanle de Vendas
Aímlista de Sistemas
Digitador

2 - Quantos empregados tem sua empresa?
Mais de 5000
1000 a 5000
750 a 999
500 o 749

E . 250 a 499
F . 100a?49
G . 75 o 99
H D 50 o 74

25 a 49

4 10 a 24
5o9
Menos de 5

s
3 - Qual seu poder de decisão para compras na empresa?

Autoridade total
Autoridade alto

CoB Autoridode limitada
Recomenda produtos B Pouco envolvimento

Nenhum envolvimento

4 - Qual o volume de vendas de sua empresa?
USS 500 milhões oo mais E D USS 25 a 49 milhões
USS 100 o 499 milhões F
USS 75 o 99 milhões G
USS 50 a 74 milhões H

USS 10 a 24 milhões
USS 1 o 9 milhões
USS 750 o 999 mil

I _ USS 500 o 749 mil
J _ USS 250 o 499 mil
K U USS 100 a 249 mil
L D monas de USS 100 mil

^^^m^^Ê 1^1 H'

I '

A D
b Da

D

5 - Qual a principal área de atuação de sua empresa?
OD Revenda de Periféricos

- :-h .¦——¦— R Lj Fabricante de Suprimentos
K U Conslruçào Civil S O Revenda do Suprimentos
L LJ Fabricante dc Software

g a
h a

a a
£B
d ae af a

Governamental I [j Educacional
Agricultura, Mineração, Petróleo J LJ Industrial
Transportes v f ] <"---¦*-

Comunicação
Manufatura
Financeira / Contabilidade
Seguros / Imobiliária
Módico / Saúde

MlJ Revenda de Software
N LJ Fabricante de Hardware
O LJ Revondo de Hardware
P LJ Fabricante de Periféricos

?„ 
„.—„M

Bureau de Serviços
U ? Gráfico
V U Jornalismo
WQ Edilora \T*Á\ I

6 - Quais as, principais aplicações do computador na sua empresa?
Contabilidade
Comunicação
Gerenciamento de Bco. de Dados
Correio Eletrônico
Desk Top / Cad Cam
Design Grafico / Multimídia

G LJ Dosenv. de aplic. de programas 
"'

H LJ Controle do processo / manufaturo
t LJCentífica / Engonhoria
J LJ Editor de Textos
K LJ Goronciomento de Processos „,

' Converter o valor do pagto pela URV do dia da postagem.
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Chuva e frio deixam carioca dentro de casa
¦ Frente fria, que deve se dissipar hoje, atrapalhou os vôos no Aeroporto Santos Dumont e provocou três mortes nas estradas
,?,r"0 fim de semana de frio e chu-'vá fez o carioca retirar casacos do
armário e sacrificar os programas"âí^ar livre. Ontem, a chuva fina
que persistiu durante todo o dia
•deixou poucas pessoas nas ruas —
somente alguns atletas se aventu-
,íaram a correr ou passear pela
.orla da Zona Sul, assim como
^turistas, como Sônia Gabriel, que
não deixou de fotografar a Praia
de Ipanema. A pista do Aterro do
Flamengo, que normalmente fica
Interditada para o lazer, permane-
céu aberta ao trânsito de veícu-
los.'„ 

Segundo o Serviço de Meteo-
rologia, a queda na temperatura
for provocada por uma frente fria
que está sobre a região Sudeste
desde a última quinta-feira. On-
tem, o Maracanã registrou a tem-
peratura máxima do dia, com 21
graus. A mínima se deu no Alto
da Boa Vista, com 16,8 graus. A
previsão para hoje é de céu enco-
oertò com chuvas ocasionais e pe-
ríodos de melhoria. A temperatu-
fíí"permanecerá estável. De
acordo com a Meteorologia, a
frente fria deve se dissipar hoje.

Aviões — O Aeroporto San-
t'ó's Dumont ficou fechado para
pousos de 6h45 às 13h40. As de-
colagens ocorreram até 8h, atra-
ves de instrumentos. Segundo o
supervisor da Infraero, Fausto
Mendes, a visibilidade esteve mais
prejudicada do lado direito da ca-
peceira da pista. Os passageiros
que iam embarcar no Santos Du-
ltíòht eram obrigados a seguir pa-
?â o Aeroporto Internacional. O
contratempo provocou um atraso
de duas horas na maioria dos
vôos.
• O engenheiro químico José
Luis Bregolato, diretor da Quaker
Chemical, perdeu uma reunião
marcada com diretores da Argen-
tina e Espanha, às 14hs, em São
Paulo. "Pretendia ganhar o do-
mingo, mas por deficiência de in-
Jbrmação do aeroporto perdi o

compromisso", afirmou. Ele con-
tou que ligou às 9h e foi informa-
do de que os pousos e decolagens
estavam ocorrendo normalmente."Quando cheguei para embarcar
no vôo das 12h30, soube que ele
fora cancelado, com previsão de
partida às 14h, no Galeão. Se
soubesse que o avião partiria de
lá, teria ido direto", continuou.

O diretor do SBT de Campinas
Amauri Warms, de 45 anos, pre-
tendia tomar o café da manhã
com os filhos no Rio, mas só che-
gou para o almoço. Ele saiu de
São Paulo às 9h30, pousou no
Internacional às 10h30 e até
12hl5 ainda esperava no aeropor-
to por um ônibus. "Nunca fiz
uma viagem tão longa de São
Paulo para o Rio", reclamou.

Estradas — Os motoristas
também sentiram nas estradas os
efeitos da chuva. Segundo a Poli-
cia Rodoviária Federal, de 20h de
sábado às 14h de ontem foram
registrados 38 acidentes envolven-
do 31 veículos de passeio, 26 de
carga e dois ônibus, com 26 feri-
dos e três mortos.

O acidente mais grave aconte-
ceu às 9h de ontem, na Via Dutra,
altura do Km 17. O Passat placa
JT 1282, de São Paulo, partiu-se
ao meio ao bater na Parati SQ
6486. Os ocupantes do Passat,
Geraldo Pereira Melo, 60, e Ade-
lir Sampaio, 48, morreram na ho-
ra. O motorista da Parati, Jorge
Gil da Silva, 32, ficou ferido e foi
levado para o Hospital de Iguaçu,
em Nova Iguaçu.

Na noite de sábado, no Km 27
da Avenida Brasil, a picape placa
KJ 6149 bateu num poste, matan-
do Jorge David Chaves, 34. Na
madrugada de ontem, um homem
não identificado roubou o cami-
nhão placa MK 1469 no Boquei-
rão, em Rio Bonito, e morreu
quando o veículo tombou no Via-
duto do Rio do Ouro, a um quilo-
metro do local onde fizera o rou-
bo.

Marcelo Theobald

Carlos Mesquitaan—  

Protegida com agasalhos, Sônia não dlnxôudejotograjar Ipanema Na manhã o Santos Dumont estava vazio, com a transferência dos embarques com destino a São Paulo para o Aeroporto Internacional

Disputa por escola em
Ipanema pode acabar

¦ Após mais de dois anos de ba-
talha jurídica, uma questão entre
o' Centro Educacional da Lagoa
(CEL) e a Fundação Educacional
du Cidade está para chegar ao
ffrrj. A juíza Tereza Maria Savine,
da 11" Vara Cível, declarou res-
cindido o contrato entre as duas
partes e determinou que o CEL
dpsocupe num prazo de seis meses
oi prédio da Rua Almirante Sad-
dbck de Sá. 318, em Ipanema, que
pertence à RKO Empreendimen-
tqs e é alugado à Fundação.

1 Além disso, o CEL deverá pa-
gàr indenização por perdas e da-
nos à Fundação que pode chegar
ai.USS 1 milhão, segundo o advo-
gado Leon Goldgewicht. da Fun-
dâçào. O CEL recorreu da senten-
ça e o resultado final deve sair em
três ou quatro meses.

! A divergência jurídica entre a
Fundação, da qual faz parte a
Riculdade da Cidade, de proprie-
dáde de Ronald Levinsohn, e o
CEL. do empresário Júlio Lopes,
começou em 1990. Na época, a
Fjindáçàò não quis renovar o
cçntrato de comunhão de interes-
sas assinado em 1985. pelo qual
permitia que o CEL ocupasse as
instalações do prédio durante o
dia mediante o pagamento de
15% da renda bruta das mensali-
dàdes da escola. "O CEL tentou
distorcer a natureza jurídica do
contrato e renovar o aluguel do
prédio. Só que o locatário do édi-
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Júlio Lopes é o dono do CEL

ficio é a Fundação e não o CEL".
diz Leon Goldgewicht.

A Fundação pediu então uma
perícia nas escritas das três partes
envolvidas no caso — ela própria,
o CEL e a RKO — para provar
que o aluguel era pago,por ela. e
não pelo CEL. "Num claro indí-
cio de má-fé, o CEL não atendeu
ao apelo", afirma Leon Goldge-
wicht. A Fundação deu inicio en-
tão a uma ação ordinária para
que o CEL deixasse o prédio.
Com o processo em andamento, o
CEL continuou ocupando o imó-
vel, mas em setembro de 92 dei-
xou de pagar os 15% previstos em
contrato. O proprietário do CEL.
Júlio Lopes, não foi encontrado
pelo JORNAL DO BRASIL.

Tamanho não é documento
¦ Juiz de 11 anos
impõe respeito no
futebol de calçada
SÉRGIO PUGL1ESE

O 
exemplo nem sempre vem
de cima. Às vezes vem de

baixo, bem baixinho mesmo.
Com l,45m, Daniel Brito de An-
drade, de 11 anos, não tem a fama
do promotor Antônio Carlos Bis-
caia, mas dá uma aula de autori-
dade todas as noites como juiz das
partidas do Campeonato de Fute-
boi de Calçada, em Copacabana.
Cansado de ver seus amigos se
esbofetearem, ele vestiu seu uni-
forme de herói e moralizou o tor-
neio: roupa preta, apito, cronô-
metro, súmula e cartões, o
menino também criou novas re-
gras e modificou a tabela. Ga-
nhou respeito dos jogadores e a
simpatia de moradores do bairro,
que fazem questão de prestigiar
suas atuações. "Esse garoto já vi-
rou uma atração, é o nosso xo-
dó", diz o jornalista Irapuã Ma-
galhães, fã do molecote.

Franzino, de óculos e pinta de
intelectual, Daniel não se intimida
com o tamanho dos jogadores -
todos de 14, 15 anos e bem mais
altos do que ele - e distribui car-
toes quando a situação começa a
ficar preta. "Não dou mole.
Quem xingar e der pontapé boto
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Daniel botou moral no torneio

pra fora", vai logo avisando. Mas
Daniel não é tão autoritário as-
sim: "Aceito reclamações a até
volto atrás em algumas ocasiões.
É só me convencerem do erro".

Sensação do pedaço, ele não se
cansa de ouvir dos amigos a mès-
ma piadinha: 

"Vamos te mandar
pra Brasília. Tem muita gente lá
precisando de cartão vermelho".
O menino concorda: "Os políticos
estão pisando na bola". Mas o
que ele gosta mesmo é de futebol.
Os jogos são realizados todas as
noites, de segunda a sexta-feira,
na calçada da Avenida Atlântica,
entre as ruas Paula Freitas e Hilá-
rio de Gouveia. São sete jogado-
res para cada lado e dois tempos
de 25 minutos. O atual campeão é
o time da Paula Freitas e o joga-
dor mais rebelde, na opinião do
juiz, é Anderson, da Fernando
Mendes."0 cara não consegue jo-
gar uma partida inteira", entrega.
Mas o grupo se entende. E isso é o
mais legal de tudo. "Quando o
Daniel expulsa, a rapaziada obe-
dece", confirma Carlinhos. era-
que da Paula Freitas. Daniel é
assim. Não sabe explicar direito o
significado das palavras autorida-
de, moral e respeito, mas transmi-
te tudo isso a seus amigos. "Vou
colocar meu filho na escolinha de
árbitros. Ele ainda vai fazer muito
sucesso", garante o pai. o conta-
dor Wagner Brito.
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Paralisação
de professor
gera polêmica

O presidente do Sindicato dos,
Professores do Município do Rio1
de Janeiro, Gilson Puppin. negou
que a data da greve da categoria,
marcada para os dias 19 (quinta-
feira), 24 (terça-feira) c 25, tenha
o objetivo de provocar um enfor- ¦
cainemo das aulas. "A proposta |
vencedora foi esta. A outra era de :
apenas quarta e quinta-feira, com
atividades ao longo da semana
que acabariam tomando ainda
mais dias de aula. Não queremos
o enforcamento", disse Puppin.

Alguns pais de alunos, porém. 
'¦

disseram não compreender a ra-
zão do intervalo de três dias entre
as datas da paralisação. "O pa- •
trão não estará sendo prejudicado 

'
em nada. Receberá a mensalidade
do mesmo jeito. Não vejo utilida- •
de política num enforcamento, ]
mas a greve faz parte das relações
entre empregado e empregador",
disse o desenhista Miguel Paiva. '

pai de três filhos que estudam em '
escolas particulares. Na segunda-
feira da próxima semana haverá
uma reunião entre pais e profes-'
sores para que seja discutida a
situação do ensino, disse Puppin.

Os 35 mil professores de rede
particular reivindicam um reajus- •
te de 54.62%. Ficarão sem aulas j
durante a greve cerca de 1 milhão
de alunos de 2 mil escolas do mu-
nicípio do Rio.
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Chuva e frio deixam carioca dentro de casa
¦ Frente fria eme deve se dissipar hoje, atrapalhou os vôos no Aeroporto Santos Dumont e provocou três mortes nas estradas
. ,,„ ' T. -T Carlos Mesquita

•0 fim de semana de frio e chu-
vaíez o carioca retirar casacos do
armário e sacrificar os programas
ao ar livre. Ontem, a chuva fina
qué"persistiu durante todo o dia
deixou poucas pessoas nas ruas —
somente alguns atletas se aventu-
rafam a correr ou passear pela
orÍ'á.''da Zona Sul, assim como
turistas, como Sônia Gabriel, que
não deixou de fotografar a Praia
de Ipanema. A pista do Aterro do
Flamengo, que normalmente fica
interditada para o lazer, permane-
ceu; aberta ao trânsito de veícu-
lqs..;;

Segundo o Serviço de Meteo-
rolçigia, a queda na temperatura
foi.provocada por uma frente fria
que está sobre a região Sudeste
desde a última quinta-feira. On-
tem, o Maracanã registrou a tem-
peratura máxima do dia, com 21
graus. A mínima se deu no Alto
da-Boa Vista, com 16,8 graus. A
previsão para hoje é de céu enco-
berto com chuvas ocasionais e pe-
ríodos de melhoria. A temperatu-
ra"permanecerá estável. De
acordo com a Meteorologia, a
frente fria deve se dissipar hoje.

, Aviões — O Aeroporto San-
tos Dumont ficou fechado para
pousos de 6h45 às 13h40. As de-
colagens ocorreram até 8h, atra-
vés"de instrumentos. Segundo o
süpéirvisor da Infraero, Fausto
Mendes, a visibilidade esteve mais
prejudicada do lado direito da ca-
beceira da pista. Os passageiros
qu.e, ,jám embarcar no Santos Du-

__j__Qril_am-osrigados-a-5eguir pa^
ra o Aeroporto Internacional. O
contratempo provocou um atraso
de duas horas na maioria dos
vôos.

\ O, engenheiro químico José
Luis Bregolato, diretor da Quaker
Chemical, perdeu uma reunião
nrârcada com diretores da Argen-
tiaa e Espanha, às 14hs, em São
Paulo. "Pretendia ganhar o do-
rrángo, mas por deficiência de in-
fa«Hação do aeroporto perdi o
compromisso", afirmou.

Estradas — Os motoristas
também sentiram nas estradas os
efeitos da chuva. Segundo a Poli-
cia Rodoviária Federal, de 20h de
sábado às 14h de ontem foram
registrados 38 acidentes envolven-
do 31 veículos de passeio, 26 de
carga e dois ônibus, com 26 feri-
dos e três mortos.

O acidente mais grave aconte-
ceu às 9h de ontem, na Via Dutra,
altura do Km 1.7. O Passat placa
JT 1282, de São Paulo, partiu-se
ao meio ao bater na Parati SQ
6486. Os ocupantes do Passat,
Geraldo Pereira Melo, 60, e Ade-
lir Sampaio, 48, morreram na ho-
ra. O motorista da Parati, Jorge
Gil da Silva, 32, ficou ferido e foi
levado para o Hospital de Iguaçu,
em Nova Iguaçu.

Na noite de sábado, no Km 27
da Avenida Brasil, a picape placa
KJ 6149 bateu num poste, matan-
do Jorge David Chaves, 34. Na
madrugada de ontem, um homem
não identificado roubou o cami-
nhão placa MK 1469 no Boquei-
rão, em Rio Bonito, e morreu
quando o veículo tombou no Via-
duto do Rio do Ouro, a um quilo-
metro do local onde fizera o rou-
bo.

? O caminhão placa IN-0677, de
Angra dos Reis, carregando 10 to-
neladas de sardinha, chocou-se con-
tra um barranco no km 13,5 da
Avenida Brasil, alturajePatada_-

—L__TÜínTím_er, esposa do mo-
torista do caminhão e cuja identida-
de não foi revelada, morreu no local.
O motorista, Arinaldo de Castro
Silva, 38 anos, quebrou a perna es-
querda e a filha do casal, Letícia
Santos, teve o pé esquerdo esmaga-
do e traumatismo craniano. O aci-
dente ocorreu no início da noite de
ontem e, segundo testemunhas, o
caminhão foi fechado pelo ônibus da
linha 522 (Central- Belford Roxo).
Os feridos foram atendidos no Hos-
pitai Souza Aguiar.

Marcelo Theobald
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Pnoiegida com agasalhos, Sônia nãocÈixoude fotografar Ipanema Na manhã o Santos Dumont estava vazio, com a transferência dos embarques com destino a São Paulo para o Aeroporto Internacional

Disputa por escola em
Ipanema pode acabar

:Após mais de dois anos de ba-
taíhã jurídica, uma questão entre
o Centro Educacional da Lagoa
(CEL) e a Fundação Educacional
dal Cidade está para chegar ao
fim. A juíza Tereza Maria Savine,
da] 11a Vara Cível, declarou res-
cin'dido o contrato entre as duas
partes e determinou que o CEL
desocupe num prazo de seis meses
o prédio da Rua Almirante Sad-
dock de Sá, 318, em Ipanema, que
pertence à RKO Empreendimen-
tos; e é alugado à Fundação.

:Além disso, o CEL deverá pa-
gar indenização por perdas e da-
nos à Fundação que pode chegar
a .JSS 1 milhão, segundo o advo-
gado Leon Goldgewicht, da Fun-
dacào. O CEL recorreu da senten-
ça.e o resultado final deve sair em
três ou quatro meses."A divergência jurídica entre a
Fuíidaçào, da qual faz parte a
Faculdade da Cidade, de proprie-
dade de Ronald Levinsohn, e o
CÇL. do empresário Júlio Lopes,
começou em 1990. Na época, a
Fundação não quis renovar o
cojitrato de comunhão de interes-
ses assinado em 1985, pelo qual
permitia que o CEL ocupasse as
instalações do prédio durante o
dia mediante o pagamento de
15í'ó da renda bruta das mensali-
dàrJès da escola. "O CEL tentou
distorcer a natureza jurídica do
contrato e renovar o aluguel do
prédio. Só que o locatário do edi-

Tamanho não é documento

Júlio Lopes é o dono do CEL

ficio é a Fundação e não o CEL",
diz Leon Goldgewicht.

A Fundação pediu então uma
perícia nas escritas das três partes
envolvidas no caso — ela própria,
o CEL e a RKO — para provar
que o aluguel era pago por ela. e
não pelo CEL. "Num claro indí-
cio de má-fé, o CEL não atendeu
ao apelo", afirma Leon Goldge-
wicht. A Fundação deu início en-
tão a uma ação ordinária para
que o CEL deixasse o prédio.
Com o processo em andamento, o
CEL continuou ocupando o imó-
vel, mas em setembro de 92 dei-
xou de pagar os 15% previstos em
contrato. O proprietário do CEL,
Júlio Lopes, não foi encontrado
pelo JORNAL DO BRASIL.

¦ Juiz de 11 anos
impõe respeito no
futebol de calçada
SÉRGIO PUGL1ESE

O 
exemplo nem sempre vem
de cima. Às vezes vem de

baixo, bem baixinho mesmo.
Com l,45m, Daniel Brito de An-
drade, de 11 anos, não tem a fama
do promotor Antônio Carlos Bis-
caia, mas dá uma aula de autori-
dade todas as noites como juiz das
partidas do Campeonato de Fute-
boi de Calçada, em Copacabana.
Cansado de ver seus amigos se
esbofetearem, ele vestiu seu uni-
forme de herói e moralizou o tor-
neio: roupa preta, apito, cronô-
metro, súmula e cartões, o
menino também criou novas re-
gras e modificou a tabela. Ga-
nhou respeito dos jogadores e a
simpatia de moradores do bairro,
que fazem questão de prestigiar
suas atuações. "Esse garoto já vi-
rou uma atração, é o nosso xo-
dó", diz o jornalista Irapuã Ma-
galhâes, fã do molecote.

Franzino, de óculos e pinta de
intelectual, Daniel não se intimida
com o tamanho dos jogadores -
todos de 14, 15 anos e bem mais
altos do que ele - e distribui car-
toes quando a situação começa a
ficar preta. 

"Não dou mole.
Quem xingar e der pontapé boto

£££§££# lH«&_&'

Daniel botou moral no torneio

pra fora", vai logo avisando. Mas
Daniel não é tão autoritário as-
sim: "Aceito reclamações a até
volto atrás em algumas ocasiões.
É só me convencerem do erro".

Sensação do pedaço, ele não se
cansa de ouvir dos amigos a mes-
ma piadinha: "Vamos te mandar
pra Brasília. Tem muita gente lá
precisando de cartão vermelho".
O menino concorda: "Os políticos
estão pisando na bola". Mas o
que ele gosta mesmo é de futebol.
Os jogos são realizados todas as
noites, de segunda a sexta-feira,
na calçada da Avenida Atlântica,
entre as ruas Paula Freitas e Hilá-
rio de Gouveia. São sete jogado-
res para cada lado e dois tempos
de 25 minutos. O atual campeão é
o time da Paula Freitas e o joga-
dor mais rebelde, na opinião do
juiz, é Anderson, da Fernando
Mendes."0 cara não consegue jo-
gar uma partida inteira", entrega.
Mas o grupo se entende. E isso é o
mais legal de tudo. "Quando o
Daniel expulsa, a rapaziada obe-
dece", confirma Carlinhos, era-
que da Paula Freitas. Daniel é
assim. Não sabe explicar direito o
significado das palavras autorida-
de, moral e respeito, mas transmi-
te tudo isso a seus amigos. "Vou
colocar meu filho na escolinha de
árbitros. Ele ainda vai fazer muito
sucesso", garante o pai, o conta-
dor Wagner Brito.

Paralisação
de professor

i

gera polêmica
O presidente do Sindicato dos

Professores do Município do Rio
de Janeiro, Gilson Puppin, negou
que a data da greve da categoria,
marcada para os dias 19 (quinta-
feira), 24 (terça-feira) e 25, tenha
o objetivo de provocar um enfor-
camento das aulas. "A proposta
vencedora foi esta. A outra era de
apenas quarta e quinta-feira, com
atividades ao longo da semana
que acabariam tomando ainda
mais dias de aula. Não queremos
o enforcamento", disse Puppin.

Alguns pais de alunos, porém,
disseram não compreender a ra-
zào do intervalo de três dias entre
as datas da paralisação. "O pa-
trão não estará sendo prejudicado
em nada. Receberá a mensalidade
do mesmo jeito. Não vejo utilida-
de política num enforcamento,
mas a greve faz parte das relações
entre empregado e empregador",
disse o desenhista Miguel Paiva,
pai de três filhos que estudam em
escolas particulares. Na segunda-
feira da próxima semana haverá
uma reunião entre pais e profes-
sores para que seja discutida a
situação do ensino, disse Puppin.

Os 35 mil professores de rede
particular reivindicam um reajus-
te de 54,62%. Ficarão sem aulas
durante a greve cerca de 1 milhão
de alunos de 2 mil escolas do mu-
nicípio do Rio.

.
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Polícia invade Barreira |
do Vasco e mata bandido

M? galpão, a polícia encontrou 55 maquinas devideópòquer, 42devtdeobicho e vários talões deanòtâçaõaVapostãs

PM estoura depósito de videopôquer
¦ Dezenas de máquinas de sobrinho de Castor são achadas num galpão em Angra

Os moradores da favela Barreira
do Vasco, em São Cristóvão, vive-
ram horas de pânico com a guerra
de quadrilhas pela disputa dos pon-
tos de venda de tóxicos no local.
Depois de uma madrugada tensa,
quando 30 homens armados com
fuzis AR-15 e metralhadores inva-
diram a favela, a Polícia Militar
realizou uma' incursão, durante a
tarde, em que pelos menos um bari-
dido — Carlos Ivan Pereira Leite, o
Vandeco, 24 anos — saiu morto.

Segundo a polícia, a Barreira do
Vasco foi invadida de madrugada
por bandidos do Comando Verme-
lho, que pertenceriam a quadrilhas
das favelas de São Carlos, Vargi-
nha e Maré. Os policiais informa-
ram que a Barreira é controlada
por Beto Soldado, que nào integra-
ria nenhuma facção criminosa. Os
dois grupos trocaram tiros durante
algumas horas, mas não há registro
de feridos. Após o tiroteio, os trafi-
cantes fugiram em quatro carros e
assaltaram diversas pessoas que es-
tavam nas redondezas.

No início da tarde, policiais da
17aDP (São Cristóvão) encontra-
ram abandonada, na altura do nú-
mero 10.775 da Rua Bela, a picape,
placa RJ-2029, com o logotipo do
Metrô, que fora usada pelos bandi-
dos na hora da fuga. O carro estava
com o pára-brisa dianteiro destruí-

-dü-TJOT~díspãrõs. Segundo os poli-
ciais, o veículo fora roubado na
noite de sábado na estação do Me-
trô de Maria da Graça.

De manhã, a PM realizou uma
operação na área, mas sem nenhum
resultado. Segundo testemunhas, ps
bandidos voltaram a invadir a fave-
Ia e expulsaram diversos morado,-
res. Por volta das 16h, 20 homens
do Batalhão de Operações Espe-
ciais da Polícia Militar (Bope),
apoiados por 10 homens do 4°BPM
(São Cirstóvão) foram ao local" b
realizaram uma incursão.

Quando eles já iam embora 
'no1

vãmente, houve uma troca de tiros
dentro da favela. Segundo os PMs,
ao retornarem para verificação" do
incidente, foram recebidos a tiros
por cerca de seis homens que esta-
vam na laje de uma casa, no Beco
Maria José n°3, onde se realizava
uma festa de aniversário. Vahdèeai
gerente do tráfico do local, que;-de
acordo com a PM, portava uma
metralhadora importada super"12
automática, foi morto num beco
sem saída. Ele ainda foi levado para
o Hospital Souza Aguiar por uma
Patamo. Os outros bandidos conse-
guiram fugir.

Três rapazes que estavam nata1
sa — um morador e dois netos da
dona da casa, que moram em Barra
Mansa — foram levados parati
1?DP. Eles contaram que os trafi-
cantes chegaram à festa e eles ficar
ram com medo de expulsá-los. O
morador confirmou que, quando .,
PM chegou, os bandidos passaram
a atirar da laje, onde se realizava
um pagode. No local também se
encontravam várias crianças.

¦ ^m\*3' * :"t"**f^_^_____0_f
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O Serviço Reservado
da Polícia Militar (PM-2)
estourou ontem um depó-
sito de máquinas de video-
pôquer e videobicho num
galpão no número 80 da
Rua Dois Coqueiros, em
Japuíba, distrito de Angra dos Reis. Segundo
moradores da rua, o galpão pertence a César de
Andrade Lima Souto, sobrinho do bicheiro
Castor de Andrade. César, de acordo com a
polícia, é quem controla o jogo do bicho na
região entre Mangaratiba e Parati, o que inclui
Angra dos Reis.

No local, que funcionava também como ofí-
cina, foram encontradas 55 máquinas de video-
pôquer, 42 de videobicho e vários talões de
anotação de apostas do bicho. A promotora de
plantão em Mendes, Maria Amélia Bareti, pe-

diu e conseguiu ontem — após tomar conheci-
mento das investigações feitas pela PM-2 — um
mandado de busca e apreensão ao juiz local. O
Ministério Público coordenou toda a operação
â distância.

Pobreza — A batida, que começou às
llh30, foi comandada pelo major PM Carlos
Céu, auxiliado por quatro investigadores da
PM-2 e oito homens do Batalhão de Choque. O
objetivo da operação era encontrar no local
armas e drogas do bicheiro Castor de Andra-
de.

O bairro de Tararaca, próximo ao Rio Ja-
puíba, está a cinco quilômetros do centro de
Angra dos Reis e è composto de moradias
muito simples. A rua onde se localiza o galpão
— que possui cerca de 8 X 15 metros, com duas
portas — é deserta e se assemelha aos pontos

mais pobres das cidades da Baixada Fluminen-
se: não possui calçamento ou luz elétrica e é
habitada por gente muito pobre.

César de Andrade, ainda de acordo com
fontes policiais, possui também uma mansão de
quatro andares em Mombaça, Angra dos Reis.
O trabalho de retirada das máquinas foi reali-
zado pelos policiais da 27° BPM (Angra), sendo
o material encaminhado à 166a DP (Angra).

Segundo o delegado adjunto, Anderson Ri-
beiro, as investigações irão continuar nesta se-
mana para confirmar a propriedade do galpão
e das máquinas. Ele disse ainda que vai pedir
ajuda ao Ministério Público. O delegado quer a
presença de promotores em Angra dos Reis
ainda esta semana, para dar um auxílio aos
policiais da cidade no trabalho de identificação
do dono do galpão.

EUGENIA DE AGUIAR MELGAÇO
(Falecimento)

t Seus Filhos HÉLIO, HELENA, HEBE, Genros e Netos comunicam
o seu falecimento e convidam para o sepultamento HOJE, às"
11:00 horas, saindo o féretro da Capela "D" do Cemitério São"
Francisco Xavier (Caju) para a mesma necrópole.

Avisos Religiosos
e Fúnebres

589-9922/585-4320
De 2= a 5a das 8.00 às 1 9:00 horas

585-4476
6'1 foir;t das 8 00 as 20:00 horas Sábados após 12:00 horas

Sábados do 8:00 às 12:00 horas Domingos e Feriados
Lojas dn Classificados

De 2-' a 6'' feira
das 9:00 às 17:00 horas

JORNAL DO BRASIL

PARAENTEND
OSEFEnD

DO NOVO PLAN
NO SEU BOLSQ

FALE COM
0PRÓPRIO
MINISTRO.

Agora,
todo o domingo, no

Caderno Seu Bolso, do Jornal do
Brasil, você fica sabendo tudo sobre o

Plano Real, falando com quem mais entende
de economia no Fàís, o próprio ministro. É só

mandar uma carta com a sua dúvida
para a seção'Ricupero
Responde",

Jornal do Brasil
(Avenida Brasil 50ÍV

6Q andar), ou pelo Fax
580-3349, que ele vai

esclarecer todas as
questões sobre a' implantação do

Real. Não per-
ca essa chance.
Tudo o que vo-
cê sempre
quis saber
sobre
o plano e só
o ministro
poderia res-
ponder. Mais
uma exclu-
sividade do JB.

;.-;!.

JORNAL DO BRASIL "-I
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Divulgadas: pela revista /__/>__, fotografias
da atriz Julia Roberts (foto) dançando abraçada
com o jovem ator Ethan Hawke num clube de
Nova Iorque. 0 flagrante provocou um sério
desentendimento entre a atriz e seu marido, o
cantor Lyle Lovett, com quem ela está casada há
apenas 11 meses.

Estreou: no Tea-
tro Nacional de Esto-
colmo, Suécia, a peça
Conto de Inverno, de
Shakespeare, com di-
reçâo de Ingmar Berg-
man. Segundo a críti-
ca, "esta é a melhor

montagem teatral rea-
lizada pelo genial di-
retor". O espetáculo é
estrelado por Pernilla
Ostergren, Borje Alhs-
tedt e Bibí Andersson,
entre outros.

Resultado
da Loto
Oi)fí)(ãà (34

Premiados: no concurso 17 da
Quina, um jogador de Goiás e um dc
São Paulo. Cada um receberá CRS
|33.857.239,00. A quadra teve 104
acertadores, que ganharão CRS
2.574.178,00, cada. Fizeram o terno
5.667 apostadores, que receberão in-
dividualmente CRS 62.831,00.
-1. •% _. i .

... '
Comprados: por USS 4 mil,
péló produtor cultural José Luiz
Coutinho, os direitos do musical
Biilie Holiday — a voz do sentimen-
to, que será montado no Rio no
segundo semestre.

Assinado: semana
passada, contrato do cam-
peão mundial de body-
hoard, Guilherme Tâmega,
com a Editora Relume-
Dumará, para o lança-
mento de seu primeiro li-
vro. Ele contará de forma
bem-humorada suas aven-

Juras em campeonatos pe-
lo mundo.

Experimentado: o
rafting — a descida em
corredeiras de rios — por
jornalistas da TF l, France
2, Le Figuro Eco, Le Point
e Elle. Eles foram do Par-
que Nacional da Bocaina
até Angra dos Reis. Os
franceses vão publicar re-
portagens sobre o turismo
exótico no Brasil.

HE5*^* ' tS_Í

mWmWfrbwÇ&t''^'. --..' '-:- _^_____-___l

!____ Ss_r;'- -___&#. _9

_£_. «3
BÊ_ Bfcw*'. > ' .______&' -""-I

áB________l!-_il

Indignada: a atnz
francesa Brigitte Bardot
(foto), 59 anos, com
uma campanha iniciada
no município de Vil-
leurbane, no interior da
França, para eliminar
grande parte dos pom-
bos da cidade.

A Boston Symphony Chamber Players chega
ao Rio dia 17 para uma única apresentação no
Teatro Municipal. Ela é formada pelos 12 princi-
pais músicos da Sinfônica de Boston e executa
obras barrocas, clássicas e contemporâneas.

A Fundação Nacional do índio, através do
Museu do índio, e a Embaixada do Canadá
abrem hoje, às 18h, a mostra de fotos e gravuras
indígenas Canadá-Brasil: dois países, um espírito.

A obra do educador Fernando de Azevedo
(1894-1974) será tema de um seminário organiza-
do pela Editora UFRJ. Pesquisadores vão deba-
ter o pensamento científico brasileiro a partir do
panorama traçado por Fernando no livro As
ciências no Brasil, lançado em 1956 e que está
sendo relançado pela UFRJ, com prefácio do
professor Antônio Cândido. Amanhã, a partir das
9h30, na Avenida Pasteur, 250, Praia Vermelha.

Onda do 'surfbalP já chegou ao Rio
¦ Novo esporte é para o mar ou piscinas e os jogadores podem ter de oito a 70 anos

• Um novo esporte — apesar de
inventado há 17 anos — está ga-
nhando adeptos com rapidez no
Rio: o surfhall, espécie dc pólo
aquático onde os competidores jo-
gani apoiados em pranchas de
bodyhoard. Versátil, ele pode ser
praticado tanto no mar calmo co-
mo em piscinas, afirma seu inven-
tor. Sérgio Coelho.

| A difusão do surjball prevê o
início, dia 21, de um curso para
crianças de várias escolas e. já no
fim do mês. um torneio intercole-
gial com a participação de pelo me-
nos 20 educandários de Niterói. No
último dia 7 houve um jogo-exibi-
ção no Colégio Salesiano Santa
Rosa, com os campeões de surfe de
Niterói.

Novos nomes — Com 20 mi-

nutos de duração, o surjball é um
jogo bastante agitado. Uma curió-
sidade é que as posições receberam
novos nomes: o atacante se chama
sbicker e o goleiro, sbickeepèr. Uma
touca da cor do time, uma camiseta
e uma prancha compõem o unifor-
me usado pelos atacantes, enquari-
to os goleiros trocam a prancha por
um colete salva-vidas que os deixa
com maior mobilidade.

Inventado em 1977 na Praia de
Itacoatiara, Niterói, o esporte final-
mente ganha apoio no Rio. Ele é
voltado para as crianças, mas as
idades dos jogadores variam de oito
a 70 anos.

Regras — As regras do surjball
não são muito diferentes das usadas
no pólo aquático. Cada jogador só

pode ficar com a bola por três se-
gimdos e não pode recebê-la sem
estar com a prancha. Cada' time
precisa ter, no mínimo, quatro atle-
tas.

Segundo Sérgio Coelho, o siitf-
bali tem como principal objetivo
fazer com que as crianças percam o
medo da água. Ele se inspirou em
competições promovidas na praia
por salva-vidas, em países como a
Austrália, de modo a levar as pes-
soas a terem maior intimidade com
o mar. Com isso, afirma, o número
de afogamentos diminui.

Variações — Este não é o
primeiro esporte que Sérgio Coelho
inventa. Há alguns anos, ele e um

grupo de jovens surfistas de Niterói
foram considerados loucos por sttr-
furem no costão da Praia de Itacoa-
liara, que tem mais de 200 metros
de altura. Eles subiam na pedra
apenas com tênis. Na descida, fa-
ziam perigosas evoluções que lem-
bravam manobras do surfe, daí o
nome de surfe na montanha ou surfe
de pedra.

Sérgio é uma espécie de capitão
de uma equipe voluntária (Salva-
mento Oceânico de Itacoatiara),
formada por surfistas, desportistas
e montanhistas, que já salvou do
mar centenas de pessoas. Os dois
esportes, surjball e o surfe na mon-
ianhd, afirma ele, foram criados pa-
ra salvar vidas.
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PRÓXIMAS SAÍDAS:
21/28-Maio

4/11/18/25-Junho
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7 NOITES COM HOTEL E TRASLADOS INCWIÔ0S. !_§_________
O PREÇO INCLUI: • Viagens de ida e volta peb VÔO ESPEOAL SCXEIUR VARIG, na Classe Turística (saídas em

moioe junho). Traslados A_-forto/Hotel/Aeropor_> • Trecho RIO/SAO/RK)em Boeing 737eSAO/NYC/SAOem
Boeing Jumbo 747 • 7 noites em apto. duplo no Holel President (Times Square, o melhor 3* de N.York) • 2 guias Solelur

a bordo • AssistCard kitemational Economy • Cartão de telefonia (2 min. de chamada FREE para o Brasil)

CATEGORIA TURÍSTICA SUPERIOR: Viaje eom mais conforto por um pequeno adicional. Consulte.

C___ASOPÇÕBKHOI__
Doral Inn (4*),

Loews New York (4*),
Grand Hyatt (5*)

e The Plaza (Luxo).

.E____Í_-

CENTRO: IL da Quitanda, 20/slj. • |MI)Í2t-4499 • COPA: 255-1895
TIJUCA: 264-W93- IPANEMA: 521-118» • BARRA: (Kolibri) 494-2137

MÉIER: 593-4048 • NOVA IGUAÇU: (Martolur) 768-3673
• NITERÓI: (Contattur) 710-7401

Consulto seu Agonio da Viogon«.
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A 
previsão para esta segunda-feira é de tempo nublado com chuvas
ocasionais e períodos de melhoria. Segundo o Instituto Nacional de

Meteorologia, a Irente tria já está se dissipando no norte do estado e se
deslocando em direção ao oceano. A temperatura fica estável, variando de 13
a 25 graus nas serras, de 19 a 24 graus na Região dos Lagos e de 16 a Ji
graus na capital. Os ventos passam de quadrante norte com intensidade fraca
a moderada. A taxa de umidade relativa do ar fica em torno de 80%.

nascente 06h17min

poente 17h19min

TOmMMBM
nascente 09h23min

poente 20h36min

Nova Crasoanta
10 a 18/5 18 a 25/5

DB
Cheia Minguante

.25/5 a 1/6 1 a 9/6
Fonte: Observatório

Nacional

MARÉS :.1P
proa mar

03h58min 1.1m

16h47min 1.2m

baixamar

11h41min O.-...™
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Moteosat - 21 h (14/5) Tempo nublado com chuvas Isoladas
e névoa úmida ao amanhecer no leste de Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e Paraná. PosbIvioís chuvas também no lesle de Sao
Paulo, cenlro/lesle e sul de Minas Gorais, Rio de Janeiro e Espirito
Santo. Nas demais áreas, tompo nublado a parcialmente nublado.

A previsão da Marinha para
hoje na orla do Rio ó de céu
encoberto a nublado, com
chuvas ocasionais. Os ven-
tos passam de quadrante
norte com velocidade de 10
a 15 nós. Mar de sudeste
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. Em Niterói,
a temperatura da água fica
em torno de 23 graus.
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Pará, dorVlotoosat - 18h (15/5) Chove no norte do
Amazonas e do Amapá. No Acre, Rondônia, sul do Amazo-
nas e do Pará, tempo parcialmente nublado. No Nordeste,
o tempo lica nublado com chuvas em áreas isoladas de
todos os estados. Possíveis chuvas fracas no leste de
Goiás. Temperaturas-, 08° a 25° Sul; 12° a 32° Sudeste; 08° a
32° Centro-Oeste; 14° a 35° Nordeste; e 13° a 34° Norte.

Mmgaratiba Própria

Grumari Própria

Recreio ÍÍRlí?
Barra fíRÍS

Pepino Imprópria

Sâo Cornado Imprópria

Leblon _ JropròpNJ
Ipanema ,ÜÍP.!ffl

Copacabana PrÍP.''?

Leme Imprópria

Urra Imprópria

Icaraí p JjJPJ*P#,
Piralininga fíÇ!!?

ttaipu Própria

Itacoatiara f'6?.'.'?.

Maricá Própria

Itauna £ÍP!!?

Jaconó Própria

Cidade

Porto Velho

Condições

par/nubl3do

max min
31 13

Rio Branco nublado 30 16

Manaus nub.'chuvas 32 21

BoaVisla nub/chuvas 33 21

Bekm nubíclwas 33 22

Macapá nub/chuvas 33 22

Palmas nublado 35 20

Sâo Luis

Teresina

nub/cfutvas

nub/chuvas

Fortaleza

Natal

João Pessoa

Recito

nub/chuvas

nub/chuvas

nub/chuvas

nub/chuvas

33 22

33 22

31 22

30 22

30 22

31 22

Cidado Condições ntaxmin

Maceió nub/chuvas 30 21

Aracaju nubfchuvas 30 22

Salvador nub/chuvas 30 22

Cuiabá par/nublado 28 1/

Campo Grande por/nublado 22 06
Goiânia par/nublado 31 15

Brasília par/nublado 26 15

Belo Horizonte nub/chuvas 24 18

Vitória nub/chuvas 31 17

São Paulo par/nublado 20 12

Cunliba nub/chuvas 22 11

Florianópolis nub/chuvas 23 18

Porto Alegre nub/chuvas 25 10

Araruama

Cabo Frio

Imprópria

Própria

Cidade Condições max min

Amstoidã chuvas 18 11

Atenas claro 28 13

Cidade
México

Condições
claro

max min

28 14

Arraial do Cabo Própria
V

Búzios Própria
Barcelona

Berlim

nublado 21 14

nublado 21 11
Rio das Ostras ....ÇóP™..

Fonte: Fundação Csta-
dual do Meio Ambiente
(Boletim de >3/5/«J

Bruxelas nublado 18 11

Buenos Airos daro 22 14

Chicano

Frankfurt

claro 21 16

nublado 23 12

PmMMti Dutra (BR 118)
Acostamento interditado no Km
2 98JSP-RJ).

Rio • Juiz ds Fora (BR 040)
Trechos impedidos entre o Km
64 e o Km 73, nas taixas da
direita e da esquerda alterna-
damente. Faixa da esquerda
impedida do Km 84 ao Km 88
(JF-RJ). Interdição na laixa da
direita enlre o Km 96 e o Km
tOOjRJ^F).

Rio -Santos (BR 101)
Trátego por variante pavimon-
tada no Km 33 Pista com dolor-
maçóes nos Kms 35 e 208.
Acostamento interditado nos
Kms 44, 52. 59. 64 e 175 Desvio
no Km 80 e no Km 136. Mão
dupla no Km 82 (Santos-Rio).
Meia pista no Km 175,

Rio-Campos (BR lOI)
Trânsito normal

Rio - Tero.ópolii (BR 11S)
Trânsito normal.
Fonte: DNBRI DER

Johanestxirgo claro

Lima nublado

23 12

21 17

Lisboa chuvas

Londres nublado

Los Angeles nublado

Madri diuvas

19 14

20 11

23 16

16 11

Miami nublado 31 22

Monlevidéu claro 24 12

Moscou claro 06 43

Nova Iorque chuvas 25 13

Paris claro 22 09

Roma claro 23 15

Santiago claro 25 06

São Francisco nublado 17 13

Sydney nublado 20 10

Toquto chuvas 20 t5

Toronto nublado 18 01

Viena nublado 26 14

Washington clara 23 14

Qaleâo Par/nublado, Possíveis diuvas.

Santos Dumont Par/nublado. Pmsiyeis chuvas.

Cumbica (SP) Par/nublado ^yoap«la manhã

Congonhas (SP) f f!l/í.yí.l?í?.;.^.™S.R.9!5.E?J..Í:...
V imcopoG (SP) Par/nubl_ado.__y;sit>iliclí»clo_t»oa-
Confins (BH) Par/nublado. Chuvas ocasionais.

Brasília Par/nublado Visibilidade boa.

Manaus Par/nublado. Chuvas à tardo.

Fortaleza Par/nublado. Chuvas ocasionais.

Recife Par/nublado. Visibilidade boa.

Salvador Tempo bom. Visibilidade boa

Curitiba Par/nublado N6voa pelajnanhfl

Porto Alegre Par/nublado Névoa pela manhã t
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JORNAL DO BRASIL
Rubinho pode

ser da Williams
Rubens Barrichello deverá

ser.o novo piloto da Williams
, . ainda nesta temporada. (Pá-
tel gina5)

Esportes
Não pode ser vendido separadamente '

ÍNDICE
Turfe 2
Xadrez 2
Futebol 3,7 e 8
Automobilismo 4 e 5
Placar JB g
Jogos da Barra 6
Loteria '.'.' ...6
Sérgio Noronha ..'........;..7J" ¦¦,' r- • ', , 
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¦ O grito de 'casaca' ecoou forte pela cidade. Com dois gols de Jardel, um em cada tempo, o Vasco venceu o Fluminense por 2 a 0
e conquistou o primeiro tricampeonato de sua história. A comemoração, de lágrimas e sorrisos, entrou pela madrugada de hoje
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PÁREO CORRIDO
PAULO GAMA

Cachorro na cabeça
Seu 

Filomeno sempre foi fi-
gura conhecida lá pelas

bandas de Olaria. Apostador
inveterado, investia os caramin-
guados da sua aposentadoria
nas corridas de cavalo ou no
jogo do bicho. Supersticioso ao
extremo, Filomeno queria jo-
gar nas corridas da mesma ma-
neira que no bicho, por sonho,
palpite ou intuição. Não era
um turfista dedicado, daqueles
que estudam o retrospecto, revê
filmes dos páreos e pesquisa a
campanha dos estreantes nas
publicações especializadas.

Numa corrida diurna de sá-
bado, Filomeno estava na maré
de azar. Gostava de apostar um
cavalo na frente do outro com os
colegas. Era uma maneira do di-
nheiro circular entre eles, em vez
de ir para o bolso dos bookma-
kers ou para os cofres do Jockey
Club. Mas nesta tarde, nada da-
va certo. Seu
Filomeno per-
deu todas as
paradas para os
amigos e saiu
do agente cre-
denciado sem
um tostão no
bolso.

Lanny
Góes, amigo in-
timo de Filo- . _. - „
meno, tinha fe- XL^TéM^
chado uma
acumulada alta
de placê e decidiu convidar todos
os amigos freqüentadores do
agente credenciado para come-
morar. Fizeram um churrasco da
mais alta qualidade e cerveja ge-
lada não faltou para acompa-
nhar. Filomeno, já com alguns
goles a mais na cabeça, esqueceu
por algum tempo o dia azarado
que tivera. Comprou o progra-
ma do dia seguinte numa banca
de jornal. Entre um pedaço de
carne e outro ele começou a es-
tudar a programação, o que ra-
ramente fazia.

Na casa de Lanny havia um
cachoro vira-lata muito simpá-
tico chamado Montenegro. Era
pequeno, raquítico e bem preti-
nho. O danado do cachorro
simpatizou com Filomeno.
Sentou ao seu lado, colocou a
língua para fora e com a pata
arrancou o programa da mão
do velho aposentado. Filome-
no, sempre supersticioso, logo
pensou: "Amanhã já começo o
dia jogando uns trocados no
cachorro". Mas o negócio de
Montenegro não era jogo do
bicho. O cachorro gostava de
dar palpites nas corridas e Filo-
meno logo percebeu isso quan-
do ele colocou a pata direita
sobre um favorito do segundo
páreo. "Esse cachorro está me
dando uma dica. Ele apontou o
cavalo do Ricardinho, que é
uma tremenda barbada ama-
nhã!", vibrou Filomeno.

Para encurtar a história, Fi-
lomeno e o vira-lata passaram
a estudar juntos o programa do
dia seguinte. O velho abria o
programa em cada páreo e o
cachorro colocava a pata no
número do seu palpite. Filome-
no esqueceu da cerveja e da
carne. Conversava alegremente
com o cachorro. "Não é que
você tem razão amigo. Esta
égua corre muito na grama. Po-
de ganhar este páreo com pule
alta", falava enquanto o ca-
chorro sacudia a cabeça afir-
mativamente.

De longe, os amigos estra-
nhavam o comportamento de
Filomeno. "O velho pirou de
vez. Está falando com o ca-
chorro", afirmou Nelito, um
amigo comum do credenciado."Ele está com o programa na
mão. Vai ver que está pedindo

jggfé
barbada para o Montenegro",
falou Lanny, o anfitrião e sol-
tou sonora gargalhada.

No dia seguinte, Filomeno
não errou um páreo sequer.
Além de acertar o concurso dos
sete pontos do Jockey e duas
acumuladas de vencedor, ele
limpou os amigos nas apostas."O homem está uma fera hoje.
Só ele que ganha", reclamou
Lanny. Filomeno recolheu toda
a grana no último páreo e saiu
de fininho. Mas Nelito, que fi-
cou cabreiro com a sorte do
amigo, o seguiu do outro lado
da calçada.

Filomeno entrou num açou-
gue e comprou carne de primei-
ra. Em seguida, foi até a banca
de jornal e apanhou o progra-
ma da noturna de segunda-fei-
ra. O velho caminhou até um
terreno baldio perto de sua ca-
sa. Lá estava o vira-lata Monte-
negro esperando.

"Tome amigo. Um quilo de
filé mignon como recompensa.
Você é o melhor marcador da
cidade. Assim que você acabar
de jantar dá um pulinho lá em
casa. Precisamos começar a es-
tudar as corridas de amanha",
combinou com o cachorro, que
latiu alegremente, diante do
olhar espantado de Nelito, es-
condido atrás de um muro para
observar o fantástico encontro
dos dois barbadeiros.

Evandro Teixeira
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Mensageiro Alado, com Juvenal Machado da Sdva tranqüilo em seu dorso, conquista a terceira vitória consecutiva de sua campanha nas pistas

Mensageiro Alado ganha fácil
¦ Mais uma exibição de gala do melhor potro do Haras Santa Ana do Rio Grande

Mensageiro Alado, filho de
Ghadeer e Key to the Edge, criação
e propriedade do Haras Santa Ana
do Rio Grande, manteve a invenci-
bilidade nas pistas e a liderança da
geração de dois anos ao ganhar de
ponta a ponta o GP Nestor Jost,
prova central de ontem à tarde no
Hipódromo da Gávea. Montado a
categoria de sempre por Juvenal
Machado da Silva e apresentando
em perfeito estado atlético pelo ex-
periente treinador, Alcides Mora-
les, Mensageiro Alado não teve di-
ficuldade para vencer. Fez
lm24sl/5 para os 1.400 metros em
pista de grama pesada.

Magnum Opus, companheiro de
coudelaria, formou a dupla, com
By Fasten, do Stud Mendonça, e
Marcelindo, do Stud Vasco Ferrei-
ra, completando o marcador. Esta
foi a terceira vitória consecutiva de

Mensageiro Alado, que anterior-
mente havia ganho uma prova co-
mum e a Copa de Velocidade, dis-
putada em Cidade Jardim, com
dotação de USS 60 mil.

Na largada, muito veloz, Men-
sageiro Alado tomou de golpe a
primeira colocação. Foi acompa-
nhado de perto por By Fasten, en-
quanto os demais concorrentes
atuavam na expectativa, a procura
de obter a melhor colocação possí-
vel. Na reta fugiu uns dois corpos e
solicitado por Juvenal Machado da
Silva manteve tranqüilo a primeira
colocação. Magnum Opus, corrido
na expectativa por Rodrigo L.San-
tos, atropelou forte e formou a do-
brada do Haras Santa Ana do Rio
Grande. By Fasten manteve o ter-
ceiro lugar, numa ótima exibição.

Jóquei — Rodrigo L.Santos,
segunda monta do Haras Santa

Ana do Rio Grande, passou a cate-
goria de jóquei ontem à tarde ao
vencer com Lucky King, defensor
da farda do presidente do Jockey
Club — preta, cruz de Santo André
ouro e boné ouro — José Carlos
Fragoso Pires. Dono de boa posi-
ção, percurso tranqüilo e muito es-
forçado nos treinos matinais, Ro-
drigo é mais um ótimo aluno
formado pela Escola Nacional de
Profissionais do Turfe.

Jucá Corrêa — O ponto alto
da festa realizada, no último sába-
do, pelo Jockey Club em homena-
gem aos profissionais de turfe do
Rio de Janeiro foi a atuação do
redeador, Juquinha Corrêa. Apesar
de ter apenas uma perna, Juquinha
foi liberado para montar pela Co-
missão de Corridas e brilhou. Obte-
ve a segunda posição com a égua
Nice Jet e foi calorosamente aplau-

dido pelo público turfista carioca.
Jucá Corrêa montou com sucesso
durante muitos anos na Gávea até
perder uma perna em desastre de
carro. Com força de vontade, con-
seguiu superar o defeito físico e ser
liberado para trabalhar diariamen-
te como redeador. Superado este
primeiro desafio, o seguinte era
mostrar que era possível montar
com apenas uma perna. No sábado,
ele provou que estava certo.

Estatística — Enquanto Jorge
Ricardo continua disparado na íi-
derança da estatística de jóqueis, a
estatística de treinadores está inde-
finida. João Luis Maciel está amea-
çado por Roberto Nahid, que além
de seus cavalos, recebeu o reforço
dos animais do irmão, Venâncio
Nahid, e do pai, Alberto Nahid,
que têm corrido em seu nome. A
diferença é de cinco vitórias.

ONTEM NA GÁVEA
Io Páreo : Io Danelli C.G.Netto 2o
Must Be Good R.L.Santos 3o New-
Life J.Leme 4o Madrid Star J.Ricar-
do vencedor (6) 39 inexata (68) 81
places (6) 17 (8) 15 dupla-exata (6-8)
144 trifeta (6-8-3) 2.395 quadrifeta
(6-8-3-1) 1.778 tempo: lm36s4/5
2° Páreo: Io Lucky King R.L.Santos
2o Lambaré EM.Silva 3o Lysimachus
J.Ricardo 4o Mestre Manezito
G.Guimarães vencedor (8) 15 inexata
(68) 252 places (8) 12 (6) 78 dupla-e-
xata (8-6) 463 trifeta (8-6-1) 1.769
quadrifeta (8-6-1-5) 2.897 tempo:
lm21sl/5

3o Páreo : Io Mensageiro Alado
J.M.Silva 2o Magnum Opus
R.LSantos 3o By Fasten J.Ricardo 4o
Marceiino G.Guimarães vencedor (1)
10 inexata (11) 26 placê (1) 10 dupla-

exata (1-1) 23 trifeta (1-4-5) 254 qua-
drifeta (1-4-5-3) 715 tempo: lm24sl/
5
4o Páreo: Io Double Setti J.Poletti 2°
Jambuassu JJames 3o Itaji J.Ricardo
4o Udhampur G.Guimarães vence-
dor (4) 94 inexata (24) 141 places (4)
38 (2) 28 dupla-exata (4-2) 893 trifeta
(4-2-9) 9.495 quadrifeta (4-2-9-5)
27.231 tempo: lm22s2/5
5o Páreo : Io Janalica G.Guimarães
2o Ma Bijou J.Aurélio 3o Rosaly
M.Cardoso 4o Chiarezza J.Leme ven-
cedor (9) 282 inexata (59) 1.621 pia-
ces (9) 73 (5) 19 dupla-exata (9-5)
5.384 trifeta (9-5-2) 25.161 quadrifeta
(9-5-2-7) 102.055 tempo: lm23sI/5
6o Páreo: Io Namorador R.R.Souza
2o Kid Vic M.Cardoso 3o Lady Gha-
deer J.Leme 4o Amigazo JJsabel ven-

cedor (9) 65 inexata (19) 176 places
(9) 28 (1) 27 dupla-exata (9-1) 653
trifeta (9-1-11) 2.768 quadrifeta (9-1-
11-10) 10.687 tempo: lm36s
7o Páreo: Io Summer Dream J.Pinto
2o Gaigara C.Lavor 3o Dona Eva
A.Esteves 4o Ravnina J.Ricardo ven-
cedor (9) 21 inexata (89) 56 places (9)
13 (8) 21 dupla-exata (9-8) 131 trifeta
(9-8-10) 582 quadrifeta (9-8-10-7)
2.373 tempo: lm23s
8o Páreo: Io Chris Hinshaw G.F.Sil-
va 2o Atkins C.G.Netto 3o Monólogo
A.M.Lemos 4o Jambolão Negrão
C.Lavor vencedor (6) 14 inexata (26)
188 places (6) 12 (2) 31 dupla-exata
(6-2) 178 trifeta (6-2-8) 719 quadrife-
ta (6-2-8-3) 1.092 tempo: lm21s4/5
9° Páreo : Io Joricardo J.Leme 2o °
Ardent Day L.Abreu 3o Nayroyal

P.Chandelier 4o Lautrec R.Antônio
vencedor (3) 140 inexata (37) 151
places (3) 41 (7) 16 dupla-exata (3-7)
433 trifeta (3-7-8) 899 quadrifeta (3-
7-8-1)4.272 tempo: lm23s2/5
10° Páreo : Io Naymodesto M.Auré-
lio 2o Azmoos J.Ricardo 3o Filtíssimo
G.Euclides 4o Jassa-Pura A.Batista
vencedor (6) 39 inexata (68) 40 places
(6) 15 (8) 14 dupla-exata (6-8) 78
trifeta (6-8-3) 1.125 quadrifeta (6-8-3-
7) 5.368 tempo: lm21s3/5
11° Páreo : Io Khartoum J.Ricardo
2o Extrovertido L.Abreu 3o Mestre
Gardel A.L.Sampaio 4" Under The
Wire M.Almeida vencedor (5) 13 ine-
xata (35) 49 places (5) 11 (3) 17
dupla-exata (5-3) 70 trifeta (5-3-4)
487 quadrifeta (5-3-4-1) 1.127 tempo:
lm43s2/5
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Indicações PAULO GAMA

1o Páreo: No Ouestron ¦ Escalero ¦ Parpadêa
2* Páreo: Oberkirch ¦ Karlaianna ¦ Umbrella Nella
3' Páreo: Exclusive Star ¦ Compllcador ¦ Oalmoro
4" Páreo: Opinativo ¦ Tjp Brolher ¦ Crossing Over
S» Páreo: Barlender ¦ Sonorous ¦ Midnighl Queen
6o Páreo: Alei Lindo ¦ Sir Pig 1 Obslinalton
7o Páreo: Neto do Rei ¦ Cranreal ¦ In Creese
8» Páreo: Clod Ber ¦ Chiel'3 Brave ¦ Pèguy
9o Páreo: Diable Au Corps ¦ Formalista ¦ Fauna Pró

10° Páreo: Okilindo H Carreio ¦ lipheor
11* Páreo: Farbizon o Pirajuy B VittleRose
Acumulada: 3o 4 (Exclusive Star), 7o 5 (Nelo do Rei) e 8' 2 (Clod Ber)

XADREZ LUIZ LOUREIRO

Epopéia do xadrez brasileiro - VOL. II
Está 

sendo lançado o livro do
ano que completa o livro da

década no xadrez brasileiro! Em-
bora contendo uma proposta tão
básica como registrar todos(!) os
campeonatos brasileiros absolutos
desde o primeiro, realizado em
1927, o livro preenche uma lacuna
tremenda da historiografia do jo-
go no país, ao permitir agora
que afiecionados e pesquisadores
saibam o resultado de cada tor-
neio, através da tabela de classifi-
cação completa, dados biográficos
do campeão, detalhes e créditos da
organização e uma pequena sele-
ção de partidas de cada ano. A
obra é uma notável realização do
jornalista profissional e entusias-
mado enxadrista Waldemar Cos-
ta.
TORNEIO "DOS HERMANAS"
O curto torneio internacional
"Ciudad de Dos Hermanas", ape-
sar de breve, produziu intensas
emoções e atraentes alternativas.
A luta desde seu início sinalizou
uma briga direta entre os maiores

favoritos, Karpov e Gelfand. Eles
pontuaram de modo equivalente
até o início da 7a rodada, quando
ambos tinham 4,5 pontos, em 6,
superando Epishin com 4, Topa-
lov com 3,5 e outros. Nessa sessão,
Karpov viu sua seqüência de mais
de 40 partidas sem derrota (tendo
vencido eventos de máxima ex-
pressão consecutivamente) ser
quebrada por B. Gulko. Esse tro-
peço significou a diferença na cias-
sificação final: Io) B. Gelfand (Bie-
lo-Rússia) -6,5 pontos, em 9; 2°)
A. Karpov (Rússia) -6 ps; 3o) W.
Epishin (Rússia) -5,5 ps; 4o) V.
Topav (Bulgária) -4,5 ps; 5°/8°) M.
Illescas (Espanha), B. Gulko
(EUA), J. Lautier (França), Judit
Polgar (Hungria) -4 ps; 9o) I. Mo-
rovi (Chile) -3,5 ps; 10°) M. Rivas
(Espanha) -3 ps.

Apesar do evento chamar-se
"Duas Irmãs", os organizadores
convidaram apenas uma das Pol-
gar e Judit não foi bem, tendo
perdido para os 3 primeiros colo-

cados. Gelfand recuperou-se de
seu baixo desempenho em Lina-
res, enfrentando na capital espa-
nhola 5 dos adversários que estive-
ram na Andaluzia. Esperava-se
bem mais de Lautier e que Moro-
vic justificasse seu elevado rating
(2630), após o desastroso match
amistoso de fevereiro, quando
perdeu para Karpov por 1 x 5!

A partida da última rodada
permitiu ao campeão mundial (FI-
DE) tecer uma combinação mági-
ca, a partir de uma "posição ino-
cente". Vejam como.

A. KARPOV (2740) x V. TO-
PALOV (2640) — "Semi-Benoni"

(9a Rod.)
l-d4 Cf6 2-CD c5 3-d5 e6 4-Cc3
Cxd5 5-Cxd5 exd5 6-Dxd5 Be7 7-
e4 0-0 8-Be2 d6 9-0-0 Cc6 10-c3
Be611-Dh5h612-TdlTe8 13-Bf4
Bf8 14-Cd2 g6 15-DÍ3 d5 16-Dg3
De7 17-exd5 Bxd5 18-Bfl Df6 19-
Cb3 Tad8 20-Td2 Be6 21-Bc7
Txd2 22-Cxd2 Bf5 23-Cc4 Te4 24-
Ce3 Bc8 25-Tdl Te8 26-h3 Dg5

27-Df3 Rg7 28-Bf4 De7 29-Cd5
De4-E agora, sobre urna posição
tão inócua, tão "protegida", sur-
ge um arrastão combinatório, com
múltiplos temas táticos ocorrendo
em seqüência, em tão-somente oi-
to movimentos! -30-Cf6ü (Um"duplo ataque" e "atração"),
Rxf6 (Forçado, já que 30-..-Dxf3
permitiria 31-Cxe8 + , um "xeque
intermediário") 31-Be5 + Ü (Agora
um efeito espantoso: "xeque du-
pio", 

"atração" de novo, e "inter-
rupção da linha de defesa") Rxe5
32-Dxe4+ Rxe4 33-Tel+ (Um"espeto", 

já que o rei recebe o
xeque, mas a verdadeira vítima é a
torre contrária, indefesa, em e8)
Rf5 34-Txe8 (Finalizando com
outro "duplo ataque", agora à
cargo da torre) Be6 35-Txf8 Bxa2
36-Tc8(l-0).

ENDEREÇO PARA COR-
RESPONDÊNCIA: Clube de Xa-
drez Guanabara, Av. Churchill,
109, si 101 - Centro - 20.020-050 -
Rio de Janeiro - RJ.
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Fim de um pesadelo para Valdir
¦ Atacante vascaíno passou o quadrangular sofrendo com a possibilidade de perder o titulo. Agora quer renovar com o clube
RICARDO GONZALEZ

j Não foi à toa que, quando Léo
Feldman apitou o fim do jogo, o
artilheiro Valdir começou a correr
para todos os lados, aos berros,
num raro desabafo de um jovem
cuja marca são as reações contidas.'iVocê não sabe o que passei. Sou
vascaíno, amo o Vasco, e queria
muito este tri. Desde que o qua-
drangular começou, eu não durmo
direito, não como direito. Nem
quando estava com minha noiva eu
cpnseguia tranqüilidade total. Ago-
rá estou em paz e muito feliz", disse
ojartilheiro. Ontem, ele não fez gol,
irias deu outro presente aos vascaí-
nós: a notícia de que ele deve reno-
vàr contrato com o Vasco esta se-
mana.* "Amanhã (hoje) teremos nova
conversa, mas eu já disse ao Eurico
(Miranda, vice de futebol) que que-
ró ficar, e ele disse que quer reno-
vàr. Gosto do Vasco, abro mão de
qualquer coisa para ficar e o acerto
sái esta semana", disse Valdir, nu-
ma autêntica declaração de amor a
seu clube. A poucos metros dali, o
dirigente confirmava que a renova-
çao do artilheiro. "Valdir já reno-
vou", disse, em meio à euforia ge-
néralizada dos cartolas.

j A única preocupação do arti-
lrjeiro era conter a emoção de seu
pài, seu Valdir de Moraes, 54 anos,
que desfilava aos prantos pelo ves-
tiário abraçando a quem cruzasse
em seu caminho.

! Jardel — Quem não conseguia
se conter era o cearense Jardel, he-

rói do título. O jogador, que no
jogo contra o Botafogo, há uma
semana, saiu aos 32 minutos do
primeiro tempo de tão mal que jo-
gava, só pensa agora em ser titular
no Vasco. "Futebol é isso. Acho
que a torcida do Vasco não foi
correta naquela sexta porque, mes-
mo reconhecendo que fui mal e que
nada dava certo, a perseguição co-
meçou com dez minutos", disse.

Antes do jogo, já no vestiário,
Jardel conversou por cerca de meia-
hora com Roberto Dinamite, que o
cumprimentou após o jogo com um
abraço e um comentário: "Não te
falei que você ia arrebentar?" Jar-
dei garantiu que hoje e amanhã vai
comemorar o tricampeonato trei-
nando em São Januário. Mas quar-
ta-feira ele terá um merecido des-
canso. "Vou dar um pulinho em
Fortaleza para dar um beijo em
meus familiares."

Festa — Yan, que perdeu um
pênalti com dois minutos de jogo,
começou sua festa particular no
vestiário. Com o telefone celular de
um dirigente, falou com a mãe, Fá-
tima, em Pinhalzinho (SC). "Lá em
casa a festa já começou e amanhã
(hoje) à tarde estou viajando para
minha terra." Jogadores e dirigen-
tes festejaram o tri até a madrugada
no restaurante Vinícius, em Copa-
cabana. "Programamos uma série
de festejos pelo país inteiro. A tor-
cida nem imagina o que vem por
aí", anunciou Eurico.

Evandro Teixeira
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Valdir (7) sofreu durante todo o quadrangular. Com a conquista do titulo, ele comemorou muito com o companheiro Jardel, que fez dois gois

Marcelo Reaua
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Ricardo Rocha viveu a emoção pela conquista de novo campeonato
i

A felicidade do 'santo'
ANDRÉ BALOCCO

Ricardo Rocha venceu o desa-
fio. Cercado por vários torcedores
ainda no gramado do Maracanã,
em plena comemoração do título —
ura deles, completamente alcooliza-
do, se ajoelhou para beijar as chu-
teiras do santo —, o capitão do
Vasco lembrou que foi muito criti-
cado quando aceitou o convite para
disputar o Estadual, no início do
ano, quando a briga entre os carto-
las. estava no auge."Meus amigos perguntaram se
eu estava maluco. Todos falaram
que eu não deveria vir para cá,
porque o futebol carioca estava de-
cadente, que eu iria desaparecer da
seleção, que isso e aquilo. Mas eu
vim e venci", desabafou.

O zagueiro fez questão de para-
benizar os dirigentes de Flamengo,
Fluminense e Botafogo, que invés-
tiram na melhoria de seus times e
proporcionaram à torcida um dos
melhores campeonatos dos últimos
anos.

Com contrato até 31 de julho,
Rocha disse que sua intenção é
continuar no clube para o Campeo-
nato Brasileiro, mas admitiu que as
negociações ainda não começaram.
Para disputar o Estadual, o zaguei-
ro recebeu USS 500 mil. "Meu inte-
resse é ficar em São Januário, onde
me senti bem. O Vasco é um grande
time e está no meu coração. Sair
daqui vai ser difícil".

Torcida mostra sua sabedoria
¦ Povo chegou ao
estádio certo da
grande conquista
OLDEMÁRIO TOUGUINHÓ

A 
torcida não se engana. Ela
sabe quando o time vai ser

campeão. Ontem, a do Vasco
chegou ao Maracanã certa da
conquista do título. Tanto que
começou a sua festa antes do
jogo começar. Deu um show no
intervalo e explodiu no final.
Normalmente as torcidas se or-
ganizam durante a semana, bus-
cando a melhor forma de home-
nagear seu clube. Só que dessa
vez a do Vasco superou qual-
quer previsão. Foi um espetácu-
lo. Digna de um tricampeonato.

A verdade é que a torcida
estava tranqüila. Nem protestou

contra o pênalti perdido por
Yan a lm de jogo. Sabia que o
gol aconteceria a qualquer mo-
mento. E aconteceu aos 6m. Daí
para frente só deu Vasco. Al-
guns nomes eram lembrados,
mas o de Dener foi o mais emo-
cionante. A torcida não se es-
quece de seu atacante. Daí a de-
cisão de homenageá-lo mais
uma vez.

O apoio das arquibancadas
chegou a entusiasmar os jogado-
res. Constantemente Ricardo
Rocha e Alexandre Torres, do
campo, agradeciam, repetindo
com os braços para o alto, os
mesmos movimentos da torcida.
Nunca se viu tantos fogos. No
intervalo foi um festival. O úni-
co problema é que o campo fi-
cou enfumaçado. O árbitro Léo
Feldman, assim como os joga-
dores, foram envolvidos pela nu-

vem dos fogos, que cobriu todo
gramado. O jogo recomeçou
com atraso.

Quando Jardel liquidou o jo-
go fazendo 2 a 0 aos 16m, a
torcida decidiu provocar os ad-
versários com seus cânticos. Pri-
meiro dando adeus ao Flamengo
e depois à dupla Fla-Flu. "Adeus
Fla-Flu, adeus, Fla-Flu". E a
cada momento o coro aumenta-
va ainda mais.

O Vasco continuava absolu-
to. Dominava inteiramente a
partida. Aos poucos, a torcida
decide exaltar os jogadores. Gri-
ta pelo nome de todos, do golei-
ro ao ponta-esquerda. Chama
por Jair Pereira e ainda mais
pelo dirigente Eurico Miranda.
Léo Feldman termina o jogo. Os
que estavam na boca do túnel e
no banco de reservas, invadem o
gramado. O Maracanã está em
festa.

Marcelo Theobald
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William, um
show com a 10

MAURÍCIO FONSECA
A tranqüilidade que mostrou

durante a partida, William, me-
lhor jogador em campo, também
exibiu na hora da festa. Cercado
pelos torcedores que invadiram o
campo e sufocado pelos microfo-
nes, o jogador comemorou o tri-
campeonato sem exageros. Agra-
deçeu os elogios, não se importou
com os irritantes tapinhas nas
costas e procurou manter a sere-
nidade. "O time do Vasco mere-
ceu, é o melhor do Rio. Desde o
início do campeonato ficou claro
que o tricampeonato só nos esca-
paria por acidente", disse o joga-
dor, que começou o campeonato
marginalizado e só ganhou uma
chance no final da primeira fase.

Pela primeira vez William usou
neste campeonato a camisa 10 que
era Dener. Não havia nada pro-
gramado. Antes do jogo, Valdir,
que vinha usando a camisa desde
a morte do atacante, pediu para
voltar a usar a 7. O supervisor
Dante Rocha, então, perguntou
se William se importaria em vestir
a camisa 10. "Disse que seria uma
honra usar a camisa que já foi do
Roberto e do Dener. Entrei em
campo confiante e deu tudo cer-
to".

Contrastando com a calma de
William, a euforia de Luisinho.
Foi o quinto título estadual que
ele conquistou nos últimos seis
anos — 89 e 90 pelo Botafogo, 92,
93, 94 pelo Vasco. "Eu mereço
este tricampeonato. Fui titular
nos três títulos e mostrei que não
estava acabado", afirmou, se refe-
rindo às crítcas que recebeu logo
que retornou de uma rápida e fra-
cassada experiência no futebol es-
panhol.
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QUADRANGULAR FINAL
Classificação PG J
• 1o Vasco 10 6

: 2o Flamengo 6

3o Fluminense 6

4o Botafogo 6

V E CP GC S
2 1 5+4
11 10 6 +4

2 2 12 6+6

15 16 -12

PRINCIPAIS ARTILHEIROS

14 gol» — Túlio (Botafogo e Charles (Flamengo)

9 gois — Valdir (Vasco) e Êzio (Fluminense)
6 gois — Branco, Mário Tilico e Luiz Antônio
(Fluminense)
5 gois — Jorge Luis (Bangu)
4 gol* — Gilson (Bangu), Valdeir (Flamengo) e
Paulo Roberto Paraíba (Itaperuna)
3 gois — Jardel (Vasco). Marcelo (Botafogo), Ro-
gério (Flamengo), Luiz Henrique (Fluminense),1 Cruvinel (Itaperuna), Dener (Vasco) e Paulinho e

; Humberto (Volta Redonda)
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Desabafo de Jair
Foram precisos mais de 30 mi-

nutos após a conquista do tri para
que o técnico Jair Pereira conse-
guisse se acalmar e comentar seu
primeiro título estadual no Rio.
Assim que acabou o jogo, Jair fez
o ritual que sempre faz desde
1991, quando seu filho foi assassi-
nado — recolhe-se a um canto e
chora. Depois, o desabafo.

"Sou homem para encarar
qualquer um", bradava no gra-
mado do Maracanã. Ante a per-
plexidade dos interlocutores, Jair
explicou. "Desde 

que perdemos o
Dener tenho procurado a melhor
solução. Quando botei o Jardel, o
que ouvi de besteiras a meu res-
peito me doeu. O título é mereci-
do. Jogamos melhor que o Flumi-
nense. Taticamente o time esteve
muito bem. e voltou outro no se-
gundo tèmpo."{R.G.)

Marcelo Régua
ifflH ¦^¦WHBBbI -r«&~
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Jair Pereira viveu momentos de grande tensão e no final comemorou

Vitória para acabar com 'tapetão'
|~1 O resultado de ontem evi-
tou que o Estadual fosse para o
tapetão. Como o Fluminense es-
calou Branco, Jandir e Cláudio
baseado em liminar cujo mérito
ainda não foi julgado, se vences-
se não seria proclamado cam-
peão. Vasco (20a Vara) e Flumi-

nense (41a) tinham liminares na
Justiça Comum mas ontem, os
tricolores conseguiram do presi-
dente do Tribunal de Justiça do
Estado, desembargador Antônio
Carlos Amorim. permissão à es-
calação dos jogadores.

Saudades de Dener
O inédito tricampeonato esta-

dual conquistado pelo Vasco, on-
tem, teve um dono: Dener. Lem-
brado pelos torcedores nas
arquibancadas, o jogador, faleci-
do em acidente de carro em abril,
recebeu todas as honras dos com-
panheiros. "Ele estava em campo.
Deu pra sentir", afirmou Luisi-
nho, um dos melhores amigos que
o atacante fez durante sua curta
passagem pelo Vasco.

"O Dener deve estar muito sa-
tisfeito lá em cima", comentou
Ricardo Rocha. "Ele queria mui-
to este campeonato". Valdir era o
mais emocionado. Depois de se
estranhar com Dener. a quem
chegou a chamar de fominha, o
artilheiro garantiu que foi ele
quem ajudou a superar o desãni-
mo que tomou conta de todos
após os jogos com o Flamengo."Este título é para ele". (A.B.)



§ 4 :...segunda-feira, 16/5/94 ESPORTES JORNAL DO BRASIL

¦¦i-yíipy
''¦yyt^&ÊSÊÊk Montecarlo — AP

mmmmss®
H :

,_?»».<
<¦

!''--'-".' .:'.':. :: yyyyB--

_fe-.

,'3fc *.'\J£jH| ^m\\r^^mmmm\\\ m\mW^Smmmmmmm\ ¦¦¦¦tt-. ^^^^* .^Ú^bIBB ¦W**^^^^^.^^^^^MIIÉMIÉiÉBf ^^1 ^^K

Schumacher largou na frente, livrou boa vantagem sobre os demais pilotos, e ainda se deu ao luxo de fazer graça para a TV no fim da prova. Foi sua primeira vitória no charmoso circuito de ruadii Priiwipadò

Um novo passeio de Schumacher
¦ Piloto alemão vence GP de Mônaco de ponta a ponta, abre vantagem de 30 pontos sobre Berger e confirma sua superioridade
MARIO ANDRADA E SILVA
Correspondente

MONTECARLO — Michael
Schumacher ganhou o GP de Mô-
naco como se fosse Ayrton Senna.
Largou da pole-position para abrir
uma vantagem de 3s5 sobre o seu
coadjuvante mais próximo logo na
primeira volta e depois passeou pe-
Ias ruas do Principado reivindican-
do-o direito de ser reconhecido co-
mo legítimo sucessor do brasileiro
no trono dos pilotos da F 1. Para
completar o massacre Schumacher
ainda teve a calma de montar um
show televisivo para as cores unidas
da Benetton recebendo a saudação
da bandeira quadriculada atrás dc
seu companheiro de equipe,
J.J.Lehto. "No final eu que fiquei
atrás de Lehto, porque achei que
ficaria bonito na TV. Achei que
seria interessante os dois carros
aparecendo juntos na televisão.",
disse o alemão depois de
Ih49min55s372 de uma prova que
ele completou com 39s546 de van-
tagem sobre o segundo colocado.

A Era Schumacher começou ofi-
cialmente com o placar do campeo-

nato de pilotos marcando 4 a 0
para o alemão. Schumacher tem
agora uma vantagem de 30 pontos,
sobre Gerhard Berger na classifica-
ção do Mundial, uma diferença que
sem uma crise mecânica na Benet- ¦
ton, o austríaco só conseguiria anu-
lar no GP da Itália, depois de oito
vitórias consecutivas.

A vitória de Schumacher em
Mônaco mudou o eixo do sucesso
na F 1 do Brasil para a Alemanha e
trouxe de volta a mediocridade da
Era Mansell nas entrevistas coleti-
vas obrigatórias dos três primeiros
colocados de cada GP. Nem Mi-
chael, nen Gerhard foram capaz de
produzir uma declaração interes-

sante sequer na conversas com os
jornalistas. Schumacher ficou exal-
tando as qualidades de seu carro,
sua equipe e seus patrocinadores
com conversa fiada enquanto Ber-
ger tentava emplacar alguma piadi-
nha para manter sua fama de en-
graçado.

Martin Brundle, brilhante se-
gundo colocado, no melhor resulta-
do obtido pelo casamento McLa-
ren/Peugeot, foi que salvou a
coletiva contando histórias sobre a
prepotência do patrão Ron Dennis."Não sei se o resultado de hoje
pode me garantir o lugar definitivo
na equipe. Perguntei ao Ron sobre
isso no GP do Pacífico e ele me

Câmbio eletrônico trai Christian
? Um dos sensores eletrônicos do
câmbio do Arrows de Christian Fitti-
paldi tirou o brasileiro do pódio e do
GP de Mônaco na 47a volta da corri-
da. Christian disputava a quarta po-
sição com o francês Jean Alesi da
Ferrari. Ele estava na zona de pon-
tos desde o grid de largada e Chris-
tian já havia mostrado que poderia

acompanhar os lideres. "Um peque-
no sensor eletrônico do câmbio que-
brou, deixando o carro engatado na
sexta marcha. O pior é que os mecâ-
nicos substituíram a peça e o carro
voltou a funcionar normalmente",
disse o piloto. A tática era completar
a corrida com apenas uma parada
nos boxes.

respondeu dizendo: "Você quer ser
piloto da McLaren? Então ganhe o
posto por seu próprio mérito", dis-
se Brundle.

A McLaren considerou o resul-
tado de ontem como uma derrota."Tínhamos carro para vencer", dis-
se Dennis. O ex-patrão de Senna
achava que Mika Hakkinen pode-
ria lutar de igual para a igual com
Schumacher. Só que o finlandês
acabou recebendo o troco do aci-
dente que provocou a primeira cur-
va do GP do Pacífico, quando tirou
Senna da prova com um toque por
trás. Damon Hill vingou o ex-com-
panheiro tocando Mika, por trás,
para fora da corrida, logo na pri-
meira curva.

A torcida brasileira se esqueceu
do GP de Mônaco na 47a. volta
quando Christian Fittipaldi, que
lutava pelo quarto lugar desde o
início da corrida, parou com o
câmbio de seu Arrows quebrado.
Antes disso, na 27a. passagem, Ru-
bens Barrichello deixou a corrida
quando o motor do seu carro mor-
reu, para nunca mais ressuscitar,
durante o primeiro pit-stop.

Montecarlo — Reuter

MUNDIAL DE FÓRMULA 1

GP DE MÔNACO

1) Michael Schumacher Alemanha Benetton/Ford 1h49m55s372

2) Martin Brundle Inglaterra McLaren/Peugeot a 37s278

. 3) Gerhard Berger Áustria Ferrari a 1m16s824

4) Andréa de Cesaris Itália Jordan/Hart a uma volta

. .5) Jean Alesi França Ferrari a uma volta

6) Michele Alboreto Itália Minardi a uma volta

7) J.J.Lehto Finlândia Benetton/Ford a uma volta

8) Olivier Beretta França Larrousse/Ford a duas voltas

9) Olivier Panis França Ligier/Renault a duas voltas

10) Erik Comas França Larrousse/Ford a três voltas

11) Pedro Lamy Portugal Lotus/Honda a cinco voltas

NÃO COMPLETARAM

Johnny Herbert Inglaterra Lotus

Paul Belmondo França Pacific

Bertrand Gachot França Pacific

Christian Fittipaldi Brasil FootWork

David Brabham Austrália Simtek

Mark Blundell Inglaterra Tyrrell

Ukyo Katayama Japão Tyrrell

Eric Bernard França Ligier

Rubens Barrichello Brasil Jordan

Damon Hill Inglaterra Williams

Mika Hakkinen Finlândia McLaren

Gianni Morbidelli Itália Footwork

Pierluigi Martini Itália Footwork

Volta mais rápida; Michael Schumacher, com 1m21s076
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1° M.Schumacher 10 10 10 10 40
2. Gerhard Berger 6 4 10
3° H.Barridwllo 4-- 7

Damon Hill ¦ 7
5o Nicola Larini 6

Martin Brundle ... 6
Jean Alesi • 2 6

8° Mika Hakkinen - 4
Ukyo Katayama • - 4
Karl Wendlitiger • - 4

11° C. Fittipaldi 3 - ___ 3_

A.deCesaris ... 3
13° H. Frentzen 2 • 2_

14° Eric Comas 1
M. Alboreto • -__-_ 1_

1° Benetton 10 J0_JP_J°_ *_
2° Ferrari 4 6 6 22_

3° McLaren-Peugeot • • 4 10_
Jordan 3 4-3 10

5° Williams 6 - _J___-_  ______ __
6= Sauber 12 3- 6
V Tyrrell • _J__J_____ í
8° Footwork • 3

9° Larrousse - - 1
Minardi - 1

saPi*™*™**. _-___»__ __».__ PRÓXIMA PROVA
Jr B ff "^*^fci Hr^^v Gp da Espanha
H éSSassssSf Jr 2. %^ ^ Dia 29 de maio
9. IL. '•W. ^^^ Pole em 93: Alain Prost (Williams-
^fc__^iv ff ^Í&W H Re"'1"1'). 1m17s809^T?i ^S-__| 1-1 .P aom^Síísf Vencedor em 93 Alam Prost (Wíl-

8 ^"mmar M -^ nams-Renault)
^''J'"-rmilM_ll_llllT___i— nll'llil I III—HIR—J^ Mais v'lõrias: James Stewart Nigel

, Mansell e Alain Prost (3)

Briatore (D), diretor da Benetton, abraça Schumacher após a prova

500 Milhas com dois
brasileiros na Ia fila

INDIANÁPOLIS, EUA — Dois
brasileiros conseguiram boas classi-
ficações no grid de largada para as
500 Milhas de Indianápolis, que se-
rá disputada no dia 29. Raul Boesel
e Emerson Fittipaldi ficaram com o
segundo e o terceiro lugares, res-
pectivamente. Completando a pri-
meira fila, a pole position foi do
norte-americano Al Unser Jr., com-
panheiro de Emerson na Penske. A
pole foi conquistada no sábado,
quando ninguém mais acreditava
que a velocidade conseguida por
Boesel pudesse ser superada, embo-
ra o próprio piloto já tivesse adver-

tido sobre a superioridade dos mo-
tores adversários.

O novo motor Mercedes Benz,
da equipe Penske, foi mesmo o fa-
tor determinante para a virada.
Durante a semana passada, Errier-
son, campeão da prova em 93, atin-
gira a marca de 392km/h no final
de uma reta. No sábado, ele fora
obrigado a interromper o treino
por causa de uma forte chuva esó
ontem conseguiu marcar sua pre-
sença na primeira fila. Paul Tracy,
que batera na sexta-feira, ficou em
27° na repescagem e corre o risco de
ficar fora da prova.

AP—10/04/94
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Emerson obteve a terceira colocação e larga na Ia fila nas 500 Milhas

OS CLASSIFICADOS
1) Al Unser Jr EUA Penske/Mercedes 366,869 Km/h
2) Raul Boesel Brasil Lola/Ford 366,237 Km/h
3) Emerson Fittipaldi Brasil Penske/Mercedes 365,730 Km/h
4) Jacques Villeneuve Mônaco Reynard/Ford 364,050 Km/h
5) Michael Andretti EUA Reynard/Ford 363,963 Km/h
6) Lyn St. James EUA Lola/Ford 360.663 Km/h
7) Nigel Mansell Inglaterra.. Lola/Ford 360.481 Km/h
8) ArieLuyendyk Holanda Lola/ilmor 359,889 Km/h
9) Mario Andretti EUA Lola/Ford 359 616 Km/h
10) John Andretti EUA Lola/Ford 359,230 Km/h
23) Maurício Qugermin Brasil Rcynard/Cosworth 354,720 Km/h
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Uma 'conspiração' multinacional está costurando um acordo para fazer do piloto brasileiro o substituto do ídolo Ayrton Sennâ
gociações de Ecclestone no Brasil..MÁRIO ANDRADA E SILVA

Correspondente
MONTECARLO — 0 substituto

de Ayrton Senna na Williams deve
ser Rubens Barrichello. Uma cons-
piração multinacional que envolve
interesses de empresas, brasileiras,
suíças e inglesas está costurando
jüm acordo de USS 5,6 milhões en-

^volvendo uma troca de Rubinho
por Derek Warwick, com quem
Frank Williams já assinou um pré-

Contrato. Barrichello pode aparecer
na cockpit do carro de seu maior"ídolo 

já no GP da Espanha, quinta"etapa 
do Mundial, dia 29 de maio

em Barcelona.
p~0 poderoso chefão da Fórmula
IT, Bernie Ecclestone, é o responsa-
vel pela operação que começou a
ser desencadeada no Brasil, antes
de Senna ter sido enterrado. Ao

^ihegar em São Paulo, Ecclestone
procurou as autoridades locais, o
prefeito Paulo Maluf e o governa-
dor Luís Antônio Fleury, para ga-
rantir que o Brasil continuaria ten-
do um lugar de destaque na F 1. Ao
mesmo tempo, o presidente da FO-
CA, foi procurado por um repre-

•,; -íentante do proprietário da Rede
Globo, Roberto Marinho, com um
pedido para que Barrichello fosse
colocado numa "equipe 

grande",
g^l'ó mais depressa possível".
7 t Maluf revelou detalhes das ne-

Montecarlo -r- AFP
"O doutor Roberto quer o Barri-
chello na Williams.", disse o prefei-
to paulista a um repórter que viajou
no mesmo avião que ele, num vôo
da Air France, de São Paulo para
Paris, na última terça-feira.

Fontes ligadas ao piloto brasilei-
ro confirmaram ontem, em Mona-
co, que a negociação entre Barri-
chello e a Williams está quase
concluída. "Tem tanta coisa grande
acontecendo que você nem acredi-
ta. Se você não fosse um repórter eu
te diria tudo. Por enquanto só pos-
so falar que o caminho é esse mes-
mo.", disse uma pessoa ligada à
Jordan sob a exigência do anoni-
mato.

A Marlboro já deu sinal verde
para a transferência de Barrichello
para o time da Rothmans. A Jor-
dan está disposta a aceitar os 8
milhões de francos suíços que se-
riam pagos como multa pela reci-
são do contrato do brasileiro.

Detalhes perecebidos pela mídia
em Mônaco confirmam o movimen-
to de separação entre o clã Barrichel-
lo e o clã Jordan. "Não sei o que está
acontecendo aqui mas eu recebi um
equipamento inferior ao do Andréa
(De Cesaris). O motor dele era pelo
menos 6km/h mais rápido do que o
meu nos trechos de alta velocidade".

Arquivo — AFP
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cm San Mai muAntes da prova, os pilotos se reuniram na pista e também prestaram sua homenagem ao tricampeãob7aliíeiro,momÍuTlTdias

A segurança maisUma canção para Senna

^Barrichello pode jazer sua estréia na Williams já no GP da Espanha

Ayrton Senna ganhou o GP
de Mônaco do ano passado no
ritmo do samba-reggáe de Da-
niela Mercury. "O GP desta ei-
dade era dele". Os organizado-
res da Corrida de Ayrton
escolheram este ano uma música
cantada por Elton John, Your
song para homenagear a memó-
ria do brasileiro com um vídeo
exibido no telão do autódromo
sob os aplausos das arquibanca-
das e dos terraços dé Monte
Cario. No refrão, 'this song isfor
you' ('essa canção é para você'),
o rosto de Senna aparecia inteiro
como se o público pudesse so-
nhar. com a volta do rei de Mô-
naco.

O lugar cativo de Ayrton
Senna, no grid de largada do
GP, ficou vazio, reservado pelos
organizadores com uma bandei-
ra brasileira pintada no asfalto.
A segunda posição no grid so-

brou para a memória de Roland
Ratzemberger, também com, a
bandeira austríaca pintada no
asfalto. Roland precisou morrer
para conquistar um lugar na pri-
meira fila de um grid de F 1.' Antes da largada, todos os
pilotos se reuniram sob o co-
mando de Niki Lauda para pres-
tar mais uma homenagem a
Ayrton. Fizeram um minuto de
silêncio alinhados para um bata-
lhão de fotógrafos enquanto
Christian Fittipaldi e Rubens
Barrichello seguravam uma ban-
deira brasileira com a foto de
Senna impressa sob um agrade-
cimento formal Obrigado Ayr-
ton.

O respeito dos pilotos era
tanto que Lauda tirou o ines-
quecível boné da Parmalat exi-
bindo pela primeira vez em pú-
blico as marcas de sua tragédia
pessoal sob a forma das queima-

duras que sofreu no acidente em
Nurburgring-1976.

A imagem de Senna esteve
onipresente em Mônaco, antes e
depois da corrida. Uma foto do
piloto brasileiro pregada na pa-
rede do primeiro andar de um
prédio situado em frente aos bo-
xes simbolizava que mesmo de-
pois de sua morte, Ayrton será
sempre lembrado como o rei do
Principado da família Grimaldi.

I I Karl Wendlinger emitiu on-
tem sinais encorajadores de uma
recuperação. O piloto austríaco
fez movimentos com a boca, mas-
tigando o tubo que o alimenta
com oxigênio e teve contrações na
região do abdômen. Os médicos
do Hospital St. Roch, em Nice,
continuam definindo o estado de
saúde do piloto austríaco como
"estável" embora admitiam que
os sinais são favoráreis.

uma vez em pauta
Os construtores da F 1 vão tentar reverter

hoje parte das decisões que a FIA tomou na
sexta-feira para revolucionar o regulamento
técnico da F 1 em defesa da segurança do
pilotos. O rescaldo do GP de Mônaco será
povoado de reuniões. Pela manhã os enge-
nheiros responsáveis pelos projetos de todas
as equipes fazem um encontro tecnológico
com o delegado técnico da FIA, Charlié
Whitting, para que sejam esclarecidos os
detalhes das novas regras. Eles esperam con-
vencer a FIA de que será impossível refazer
os carros de acordo com o cronograma im-
posto pelas autoridades, com alterações para
os GPs da Espanha, Canadá e Alemanha. -

A tarde, os donos das equipes, se encon-
tram no mesmo Hotel Beach Park. de Môná-
co, onde os engenheiros conversarão de ma-
nhã. Só que na segunda reunião as propostas
são mais radicais. Os construtores querem
adiar a aplicação das mudanças para a segun-
da fase da temporada e se essa idéia não for
aceita pela FIA eles vão sugerir o adiamento
do GP espanhol para de setembro.

Seleção masculina
de vôlei chega hoje

Luiz Carlos David

ÜSTER LIMA
'_.'" ATENAS — Com quatro vitórias,
^"liderança do grupo e a classifica-
£ão para a fase final da Liga Mun-
dial praticamente assegurada, a se-
íeção brasileira masculina de vôlei
.chega hoje ao Brasil, e se prepara
para enfrentar os Estados Unidos,
.últimos colocados do grupo, no
próximo fim de semana no Mara-

pcanãzinho, no Rio.
r,ài Satisfeito com o desempenho do
/.lime, mas preocupado com a con-

fusão de Marcelo Negrão, que sen-
.-tiu uma fisgada na panturrilha no

segundo jogo contra a Grécia, sá-
bado, o treinador José Roberto

-Guimarães pode fazer uma mudan-
> jca nos jogadores que farão os pró-

ximos jogos. Ele tem convocados

Brasil mostra
toda sua força

16 atletas, mas faz um rodízio entre
os seis reservas a cada quatro jogos."É certo que não vou colocar os
quatro que ficaram treinando - Jor-
ge Edson, Nalbert, Gilson e Lean-
dro porque seria uma mudança
muito brusca. Mas vamos fazer
uma avaliação individual antes de
mudarmos", explicou.

Marcelo Negrão vai passar tam-
bém por uma avaliação e pode ser
poupado nos dois jogos contra os
americanos. "Era o que eu temia.
Não saber direito as condições fisi-
cas dele e do Tande, que vieram
direto da Itália, e acabou aconte-
cendo o que eu temia: o Marcelo
não chegou a estourar a perna, mas
poderia ter acontecido". Jejferson Anute, um dos maiores destaques da equipe brasileira no Mundial amador, tem planos para se profissionalizar em breve no bodyboard '.

chambenin Brasil é vice no Mundial de surfe
acerta com

fio feminino 0 Flamengo
JIAOZHUO. China — A seleção

•brasileira feminina de vôlei conti-
| .flua a mostrar que está no cami-
, nho certo para o Mundial que dis-
.putará em setembro no Brasil. Em

; Thora e 32 minutos e sob pressão
da torcida adversária, a equipe de
Bernardinho venceu a China por 3
a"l (15/10,15/7,4/15 S 15/13). O'Brasil volta a jogar hoje, contra a

íRússia.
nV JnJo sábado, dia da estréia, a
jfelfcçãó já deixara boa impressão.
Com Ana Flávia e Márcia Fu se
destacando no bloqueio, a equipe
derrotou Cuba por 3 a 1, o que
.levou Eugênio George. técnico cu-
Sano, a afirmar que a seleção té-
minina do Brasil chegará ao Mun-
diãl em ótimas condições.

O lévantador francês Chámber-
tin está bem perto do Flamengo —
sua contratação está dentro do
projeto da Confederação Brasilei-
ra de fortalecimento do campeo-
nato nacional. Amanhã, o jogador
deverá fazer um contato com o
Brasil por telefone e ainda esta
semana deverá vir ao Rio para
acertar os detalhes de sua contra-
tação para a próxima Liga Nacio-
nal.

Animado com a possibilidade
de jogar ao lado de Chambertin, o
atacante Tande, já contratado pelo
Flamengo, acertou com seus ami-
gos italianos para despachar para
o Brasil sua mudança e desistiu de
passar um dia em Milão.

Ele desembarca junto com a de-
legacào hoje de manhã no Rio.

Por apenas uma onda o Bra-
sil deixou de conquistar o título
de campeão mundial amador de
surfe, ontem, na Barra da Tiju-
cá. Assim, a vitória acabou nas
mãos (ou nos pés) da equipe
australiana, que somou 24.452
pontos contra 24.052 dos brasi-
leiros, repetindo os dois primei-
ros lugares do último Mundial,
realizado há dois anos, na Fran-
ça. Mas a torcida não deve ficar
frustrada com o resultado. Ali-
nal, das seis finais disputadas, o
Brasil esteve presente em nada
menos do que cinco. E terminou
campeão em duas delas — com
Alessandra Vieira, no feminino,
e com Jefferson Anute, no body-
board.

A comemoração brasileira,
que invadiu a areia nas duas vi-
tórias, só não foi maior porque o
paulista Charles Cardoso aca-
bou perdendo sua bateria — a

última da competição —, na ca-
tegoria open. Por uma ironia do
destino, o brasileiro foi à final
precisando chegar à frente do
australiano Sasha Stocker para
dar o título geral ao Brasil. Com
ondas de cerca de dois metros,
Charles começou mal, conseguiu
recuperar-se, mas, a dez minutos
do fim, foi Sasha quem conse-
guiu uma onda vencedora —
com wafloal e um tubo —, que
decidiu a sorte da bateria e do
campeonato.

Das 31 equipes que começa-

CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPES

1o) Austrália 24.452
2°) Brasil 24.025
3°)Havai 22.158
4o) África do Sul 21.724
5o) Estados Unidos 19.133

ram a luta pelo título, há duas
semanas, quatro destacaram-se
desde o primeiro dia. Não por
acaso, foram as mesmas que ter-
minaram nos quatro primeiros
lugares: Austrália, Brasil, Havaí
e África do Sul. A equipe ameri-
cana que veio ao Rio este ano foi
muito mais fraca em relação á
que conseguiu a terceira coloca-
ção em 92, na França.

Com o título garantido, os
australianos fizeram uma vérdã-
deira festa na areia da Barra, com
direito a mãos dadas para formar
um túnel humano e saudar Sasha
Stocker. Nem a forte chuva, que
acompanhou todas a provas, con-
seguiu desanimar os campeões.
"Foi tudo o que sempre sonhei.
Nunca poderia imaginar que vira-
ria realidade. Eu não consigo
acreditar que sou campeão mun-
dial", revelou Sasha Stocker.

Novas revelações,
futuro brilhante

O futuro do surfe brasileiro está garanti-
do. Mas as espinhas da puberdade de Ales-
sandra Vieira ou os primeiros fios de barba
no rosto de Jefferson Anute mostram que as
competições profissionais de surfe e body-
board ainda irão demorar um pouco para
conhecer o talento dessas duas revelações
brasileiras.

"Ainda 
quero disputar mais um Mundial

entre os amadores*', argumenta Alessandra,
que, aos 14 anos, transformou-se na mais
jovem surfista a conquistar um título mun--
dial em toda a história do esporte. Jefferson,;
ao contrário, acha que seus 19 anos já são
suficientes para incorporú-lo á elite do surfe
mundial, pois tem planos para se profissio-
nalizar brevemente.

¦ ' 
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.;.;.;.s.;s;^? Atlético/GO X Anápolis/GO
Goiânia

ATLÉTICO/GO
13.04-2x1 Pires do Rio-F
17.04- 1x0 Rio Verde-C
24.04- 4x0 Luziânia -C
27.04- 3x0 Itumbiara -F
01.05-0x1 Goiás -N
08.05- 1x1 CRAC -C
15.05- 0x0 Jataiense -F

anApolis/oo
13.04- 4x2 Santa Helena -C
17.04- 1x1 América -F
24.04- 2x0 Pires do Rio -C
27.04-0x2 Luziânia-F
01.05-4x1 Anapolina-N
08.05- 1x5 Itumbiara -F
15.05- 1x1 Quirinópolis -C

COLUNA 1 50% COLUNA x 30% COLUNA 2 20%

m Itumbiara/GO X Caldas/GO
Itumbiara

ITUMBIARA/QO
13.04- 2x2 Vila Nova -F
17.04-3x0 CRAC-C
24.04- 1x2 Rio Verde -F
27.04- 0x3 Atlético -C
01.05-1x1 Goiatuba-C
08.05-5x1 Anápolis -C
15.05- 2x3 Santa Helena -F

CALDAS/GO
13.04- 1x0 Quirinópolis -C
17.04- 2x2 Goiás -F
24.04- 1x2 CRAC -F
27.04- 4x2 Inhumas -C
01.05-0x1 Luziânia -F
08.05- 0x1 Goiatuba -F
15.05- 2x2 América -C

COLUNA I 30% COLUNA x 35% COLUNA 2 35%

m Brasil/RS X Esportivo/RS
Pelotas

BRASIL/RS
31.03- 1x0 Lajeadense -C
10.04-1x1 Aimoré-F
17.04-2x0 S.Paulo-C
24.04- 0x0 Pelotas -C
01.05- 0x0 Grêmio Sant. -F
06.05- 1x0 Passo Fundo -C
15.05- 1x4 Juventude -F

ESPORTIVO/RS
03.04- 1x1 Grêmio Sant. -F
10.04- 0x4 Grêmio -C
17.04-2x2 Inter SM-F
21.04- 1x2 Guarani VA -C
01.05-0x1 Caxias-F
08.05- 1x0 Brasil F. -F
15.05- 2x4 Ipiranga -C

COLUNA I 45% COLUNA x 30% COLUNA 2 25%

Ypiranga/RS X Caxias/RS
Eroxim

IPIRANGA/RS
10.04- 0x0 Bagó -F
17.04- 1x0 Guarani CA -C
21.04- 2x0 Pelotas -F
24.04- 0x2 S.Paulo -F
01.05-1x0 Brasil F.-C
08.05- 1x0 Aimoré -C
12.05- x S.Luiz -F
15.05-4x2 Esportivo-F

CAXIAS/RS
03.04-2x1 Guarani CA -F
10.04-4x1 Passo Fundo-C
17.04- 2x0 Veranópolis -C
24.04- 0x3 Juventude -N
01.05- 1x0 Esportivo -C
08.05- 1x0 Santa Cruz -C
15.05- 0x0 Guarani G. -F

COLUNA 1 30% COLUNA x 40% COLUNA 2 30%

CD Lajeadense/RS X Juventude/ RS
Lajeado

LAJEADEN SE/RS
27.03-0x0 S.Paulo-C
31.03-0x1 Brasil-F
10.04- 1x1 Santa Cruz -C
21.04- 0x0 Guarani CA -F
01.05-2x3 Pelotas-F
08.05- 2x1 Bagé -C
15.05-1x1 Inter-C

JUVENTUDE/RS
03.04- 0x0 Inter -C
10.04- 1x1 Grêmio Sant. -F
17.04- 1x0 Guarani VA -F
24.04- 3x0 Caxias -N
01.05-1x1 Grêmio-F
08.05- 1x3 Veranópolis -F
15.05- 4x1 Brasil -C

COLUNA l 30% COLUNA x 30% COLUNA 2 40%

0 Atlético/SC X Tubarão/SC
Iblrama

ATLÉTICO/SC
17.04- 2x2 Blumenau -F
23.04- 1x2 Figueirense -F
'28.04- 3x2 Concórdia -C
01.05- 1x1 Caçadoronse -C
04.05- 2x1 Joaçaba -F
08.05- 1x0 Criciúma -F
'15.05-1x2 Juventus-C

TUBARÃO/SC
16.04- 0x0 Araranguá -F
24.04- 0x2 Criciúma -F
27.04-2x1 Inter-F
30.04- 0x0 Marcilio Dias -C
04.05- 1x3 Blumenau -F
08.05- 2x0 Juventus -C
15.05- 1x3 Joinville -F

COLUNA 1 35% COLUNA x 30% COLUNA 2 35%

D Chapecoense/SC X Joinville/SC
Chapecó

CHAPECOENSE/SC
17.04- 0x2 Marcilio Dias -C
24.04- 1x1 Blumenau -C
28.04- 1x2Caçadorenso -F
01.05- 0x5 Figueirense -F
04.05- 2x1 Concórdia -C
08.05- 3x0 Joaçaba -C
15.05-0x1 Inter-F

JOINVILLE/SC
17.04- 0x0 Figueirense -C
24.04- 3x0 Caçadorense -C
28.04- 5x0 Joaçaba -F
01.05- 1x1 Concórdia-F
04.05- 1x1 Criciúma -C
08.05- 1x0 Intor-C
15.05- 3x1 Tubarão -C

COLUNA 1 30% COLUNA x 35% COLUNA 2 35%

Críciúma/SC X Blumenau/SC
Criciúma

CRICIÚMA/SC
17.04-3x0 Joaçaba-F
24.04- 2x0 Tubarão -C
28.04- 3x1 Juventus -F
01.05-3x0 Inter-C
08.05- 0x1 Atlético -C
15.05-Araranguá-F
18.05- Marcilio Dias -F

BLUMENAU/SC
17.04- 2x2 Atlético -C
24.04- 1x1 Chapecoense-F
27.04- 0x0 Marcilio Dias -C
01.05- 1x2 Araranguá -F
04.05- 3x1 Tubarão -C
08.05- 1x0 Figueirense -F
15.05- Concórdia -C

COLUNA 1 50% COLUNA x 30% COLUNA 2 20%

&
Comercial A./ES X Desportiva/ES

Alegre

COMERCIAL A-ES
13.04- 1x1 S.Mateus -F
17.04- 1x0 Linhares -C
21.04-1x1 Castelo-F
24.04- 2x0 Nova Venécia -C
01.05-0x0 Colatina-F
08.05- 0x1 Estrela -C
15.05- 1x1 Mariano -F

DESPORTTVA/ES
13.04- 3x0 Rio Branco VN -C
17.04- 0x0 Aracruz -F
21.04- 4x1 Alfredo Chaves -C
24.04- 4x0 Rio Pardo -F
01.05-2x0 Vitória-C
08.05- 0x0 Mariano -F
15.05- 2x2 Estrela -C

COLUNA 1 25% COLUNA x 30% COLUNA 2 45%

Estrela/ES X Muniz Freire/ES
Cachoeira

ESTRELA/ES
04- 0x1 Aracruz -C
17.04- 2x1 Alfredo Chaves -F
21.04-2x1 Rio Pardo-C
24.04- 0x2 Rio Branco VN -F
01.05- 0x0 Mariano -C
.08.05- 1x0 Comercial A. -F
15.05- 2x2 Desportiva -F

MUNIZ FREIRE/ES
13.04- 1x1 Rio Branco -F
17.04- 1x0 S.Mateus -C
21.04-2x2 Linhares-F
24.04- 4x0 Castelo -C
01.05- 3x2 Nova Venécia -F
08.05- 0x1 Colatina -C
15.05- 3x2 Rio Branco VN -C

COLUNA 1 30% COLUNA x 35% COLUNA 2 35%

ASA/AL X CRB/AL
Arapiraca

ASA/AL
30 03- 1x1 Bom Jesus -C
03.04- 0x0 Cruzeiro -N
07.04- 1x0 Ipanema -F
10.04-0x2 CRB-F
17.04- 0x2 Cruzeiro -N
08.05- 0x0 Capela -C
15.05-4x1 Ipanema-C

CRB/AL
27.03-1x4 CSA-N
03.04- 1x1 Bom Jesus -F
10.04- 2x0 ASA -C
13.04- 1x2 Capela -F
17.04- 3x1 CSA -N
08.05- 5x0 Comercial -F
15.05- 1x0 Cruzeiro -C

COLUNA 1 30% COLUNA x 40% COLUNA 2 30%

Itabaiana/SE X Vasco/SE
Itabaiana

ITABAIANA/SE
10.04- 0x1 Confiança -F
17.04- 3x0 América -C
21.04- 3x1 Dorense -C
24.04- 1x1 Maruinense-F
01.05-1x1 S.Cristóvão-C

VASCO/SE
10.04- 1x1 S Cristóvão -F
16.04- 1x0 Dorense -C
20.04- 2x0 Cotinguiba -N
27.04- 6x0 América -C

COLUNA 1 45% COLUNA x 30% COLUNA 2 25%

Operário/MS X Dourados/MS
Campo Grande

OPERÀRIO/MS
17.04- 1x1 Maracajá -F
21.04- 1x0 Paranalbense -F
24.04- 1x0 Naviraiense -C
01.05-1x1 Operário D.-N
04.05- 0x0 Pontaporanense -C
15 05- 0x1 Ivinhema -F

DOURADOS/MS
17.04- 1x1 Comercial -N
21.04- 1x3 Ivinhema-F
28.04- 1x0 Treslagoense -F
01.05- 0x2 Pontaporanense -F
07.05- 2x1 Taveirópolls-C
15.05- 4x2 Treslagoense -C

COLUNA I 50% COLUNA x 30% COLUNA 2 20%
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São Paulo — Agência Estatfo"

FUTEBOL

Campeonato Estadual
Série Intermediária
São Cristóvão 1 x 0 Bayer
Saquarema 0x1 Frlburguense

Campeonato Paulista
Mogi-MIrim 1 x 1 São Paulo. Portuguesa 1
x 1 Santos, Palmeiras 2x1 Corinthians.
Ponte Preta 5x0 ttuano, União São João 0
x 0 Rio Branco, Ferroviária 2x0 Guarani,
Novorizontlno 1 x 0 América, Santo André
0x1 Bragantino

Campeonato Mineiro
Cruzeiro 1x0 Patrocinense. Caldense 3 x
2 Uberlândia, Democrata-GV 0x4 Améri-
ca

Supercopa Minas Gerais
URT 1 x 0 Unai, Araxà 1 x 3 Uberaba,
Nacional 1x3 Araguari, Pouso Alegre
(W.O) x Flamengo, Paraisense 1x2 Espor-
tivo, Rio Branco 2x2 Tupi

Campeonato Gaúcho
Esportivo 2x4 Ipiranga, Juventude 4x1
Brasil, Lajeadense 1x1 Internacional,
Passo Fundo 1x1 Inter-SM. Glória 0x0
Guarani-VA. Guarani-G 0x0 Caxias, Santa
Cruz 1x0 São Pauto.Aimo. é 1x2 Grêmio
Santanense.Bagé 2x1 Pelotas, Guarani-
CA 0 X 3 Brasll-F, Veranópolis 1 X 0 Grê-
mio

Campeonato Paranaense
Paraná 0x0 Atlético

Campeonato Catarinense
Joinville 3x1 Tubarão.lnter Lages 1x0
Chapecoense.Atlético-lbirama 1 x 2 Ju-
ventus. Joaçaba 1 x 1 Marcilio Dias, Caça-
dorense 1x1 Figueirense

Campeonato Goiano
Inhumas 2x0 Piracanjuba, Vila Nova 2x1
Goiatuba.Santa Helena 3x2 rtumbiara.Pi-
res do Rio 1 x 3 Rio Verde, Caldas 2x2
América.Goiás 0x0 Anapollna, CRAC 0 x
0 Luziânia, Anápolis 1 x 1 Quirinópolis,
Jataiense 0x0 Atlético

Campeonato Baiano
Vitória 0x0 Gallcia.Bahia 2x0 Camaçari,
Rlver 2x1 Poções, Alagoinhas 2x1
Jacobina

Campeonato Pernambucano
Náutico 1x0 Vitória.Porto 0x4 Central,
Santa Cruz 0x2 Sport

Campeonato Brasiliense
Guará 0x1 Samambaia
Cellandense 0x1 Sobradlnho
Planaltina 0x0 Tlradentes

Campeonato Cearense
Ferroviário 4x0 Itapipoca

Campeonato Capixaba
Muniz Freire 3 x 2 Rio Branco-VN, Aracruz
2x0 Alfredo Chaves, Vitória 0 x 2 Rio
Pardo, Mariano 1x1 Comercial, Desportl-
va 2 x 2 Estrela, Nova Venécia 2 x 1
Colatina, São Mateus 3 x 1 Rio Branco,
Linhares 2x0 Castelo

Campeonato Paraense
Remo 3x0 Tlradentes
Bragantino 3 x 1 Palssandu
Marituba 0x1 Tuna Luso

Campeonato Alagoano
Capela 1x0 CSA, ASA 4x1 Ipanema
CSE 6x2 Comercial, Linense 1 x 2 Bom
Jesus, CRB 1x0 Cruzeiro

Campeonato Paraibano
Botafogo 1 x 1 Treze, Vila Branca 1x0
Atlético, Campinense 1x1 Auto Esporte,
Socremo 3x1 Guarabira, Esporte 3x1
Sociedade, Sousa 1x0 Nacional

Campeonato Potiguar
América 2 x 1 ABC, Currais Novos 1x1
Alecrim, Potiguar 2x2 Caicó, Areia Bran-
ca 0 x 0 Vênus

Campeonato Sergipano
São Cristóvão 0x1 Sergipe, Confiança 0 x
0 Gararu, América-Proprlá 0x0 Dorense

Campeonato Piauiense
Picos 0x0 Parnaiba, Paissandu 1x0
Calçara, Auto Esporte 1 x 3 Flamengo,
Comercial 0 x 6 IV de Julho

Camnpeonato Matogros-
sense
Operário-VG 3x1 Barra do Garças
Juventude 0 x 1 Sorriso
Vila Aurora 1x2 Sinop

Campeonato
Sul-Matogrossense
Paranalbense 1x1 Comercial, Naviraien-
se 1 x 1 Pontaporanense, Ivinhema 1x0
Operário-AC, Operário 2x0 Maraca-
ju.Tr eslagoense 2x4 Dourados

Campeonato Espanhol
La Coruna 0x0 Valencla, Barcelona 5x2
Sevilla, Albacete 1x1 Real Sociedad,
Zaragoza 4x1 Real Madri, Osasuna 3x0
Giión, Valladolid 0x0 Celta, Oviedo 1 x 2
Logrones, Atlético de Madri 2x0 Rayo
Vallecano, Santander 2x1 Lleida.Atlético
Bilbao 3 x 2 Tenerife

Campeonato Português
Benflca 8x3 Sporting, Guimarães 0x0
Porto, Salgueiros 2x1 Paços Ferreira,
Setúbal 1x0 Braga, Belenenses 4x0
Famallcão, Amadora 1 x 1 Marítimo, União
Madeira 2x0 Beira-Mar, Gll Vicente 2x0
Estoril, Boavista 0x1 Farense
Classificação (após 30 rodadas)
1° Benfica, 49; 2° Sporting Lisboa, 46; 3°
Porto, 45

Campeonato Italiano
(Segunda Divisão)
Acireale 1x0 Vlcenza, Ascoli 1 x 0 Anco-
na, Bari 0x0 Cosenza, Brescla 4x2
Venécia, Cesena 1x0 Pisa, Lucchese 0x0
Palermo, Monza 4x0 Ravenna, Padova 1 x
1 Fidelis Andría, Pescara 4x2 Modena,
Verona 0x0 Fiorentina
Classificação (após 35 rodadas)
1° Fiorentina, 48; 2° Bari, 43; 3" Brescla,
42; 4° Padova, 40

Copa da Inglaterra
Manchester United 4x0 Chelsea
(Manchester United campeão)

Copa da Suíça
Gr asshopper 4x0 Schaff hausen
(Grasshopper campeão)

Copa da França
Auxerre 2x0 Montpelller
(Auxerre campeão)

Campeonato Argentino
Boca Juniors 2x1 Mandlyu. Racing 0x0
Qimnasia y Esgrima LP, Deportlvo Espa-
Rol 1x1 Argentinos Jrs, Estudiantes LP 1 x
1 Independlente, Lanus 2x3 Huracan.
Neweirs OB 0 x 1 Rlver Ptate, Platense 2 x
1 Rosário
San Lorenzo 2x0 Banfield, Ferro Canil 2 x
0 Velez Sarstield. Belgrano 2 x 1 Glmnasia
y Tiro Salta
Classificação (após a 9* rodada)
1° Platense, 13; 2° Independlente e Belgra-
no, 12; 4° Boca Juniors, 11

Campeonato Japonês
Sanfrecce 2x0 Kashima, Iwata Júbilo 2x1
AS Flügels, Kawasaki 1 x 0 JEF United,
Yokohama 3x0 S-Pulse, Grampus 2x1
Hirastsuka, Urawa 2x1 Osaka Gambá
Classificação (após 16 rodadas)
1° Sanfrecce. 28; 2» S-Pulse, 24; 3° AS
Flügels, 22; 4" Verdy Kawasaki e Kashima
Antlers, 20

Éyàir(Ç.)fézp primeirogol doi'Palmeiras e deu bastante trabalho à defesa do Corinthians, na vitória de 2a 1, no Pacaembu

Palmeiras vence Corinthians
na festa do bicampeonato
¦ Gol de Edilson é ponto alto nas comemorações do bi

SÃO PAULO — O encerra-
mento do Campeonato Paulista
não poderia ter sido melhor pa-
ra o Palmeiras. Com o estádio
do Pacaembu tomado quase
que exclusivamente por sua tor-
cida, o bicampeão estadual por
antecipação derrotou o arquii-
nimigo Corinthians por 2 a 1,
terminando a competição com
47 pontos ganhos. Os gols pai-
meirenses foram marcados por
Evair, aos 44m do primeiro
tempo — num pênalti inexis-
tente marcado pelo fraco árbi-
tro Roberto Perassi — e por
Edilson, aos 47m, um golaço.

Tupãzinho descontou para o
Corinthians, aos 36m do segun-
do tempo.

O gol de Edilson foi de pia-
ca: o atacante partiu da inter-
mediaria com a bola dominada,
driblou Moacir e Ezequiel e to-
cou na saída do goleiro Ronal-
do. "Foi um gol muito bonito,
que foge às características
atuais do futebol brasileiro",
afirmou Edilson, sem modéstia.
A renda foi de CRS
214.923.000,00 e o público de
27.784 pagantes. Casagrande e
Macula foram expulsos.

Problemas com a arbitra-
gem, que quase estragou a festa
palmeirense, não foram privilé-
gio do jogo do Pacaembu. No
Canindé, dirigentes da Portu-
guesa, inconformados com a
atuação de Ulisses Tavares da
Silva Filho — presidente do
Sindicato dos Árbitros — inva-
diram o campo, bateram no
juiz e até em fotógrafos e repor-
teres. O jogo estava empatado
em 1 a 1 e foi encerrado aos
45m do segundo tempo, sem
desconto pelo tempo que ficou
parado.

Marcelo Theobald
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No sábado, Nova Ipanema (time de frente, na foto) derrotou a Gama Filho por 2 aO no vôlei

Chuvas adiam vôlei e basquete
para o próximo fim de semana

Pelo segundo dia consecuti-
vo as fortes chuvas atrapalha-
ram a rodada dos II Jogos da
Barra, patrocinados pelo Ban-
co Itaú e João Fortes Enge-
nharia com promoção do
JORNAL DO BRASIL. Qua-
dras e campos ficaram alaga-
dos, prejudicando a disputa
das competições.

No sábado, pelo torneio de
vôlei masculino, a equipe do
Nova Ipanema venceu a Gama
Filho por 2 sets a 0, parciais de
15/7 e 15/4. Os jogos de basque-
te e vôlei que estavam marca-
dos para ontem, ficaram para a
próxima semana. A final da bi-

riba e o jogo de sinuca entre
Nova Ipanema e Barramares
foi transferido em virtude da
final do Campeonato Estadual,
entre Fluminense e Vasco.

As competições de futivôlei e
vôlei disputadas na praia da
Barra da Tijuca terminaram
desde a semana passada. No
futivôlei, categoria superior a

30 anos, o campeão foi o Barra-
mares, que venceu o Mandala
por 15 a 13, enquanto na cale-
goria livre, sagrou-se campeão
o Eldorado, derrotando na fi-
nal o Barramares por 16 a 14.
No vôlei de areia categoria fe-
minina o campeão foi o Barra-
mares. Na categoria superior a
30 anos o campeão também foi
o Barramares, enquanto na li-
vre masculina foi o Novo Le-
blon.

Os jogos de quadra iriam até
o dia 29 de maio. Com as chuvas
e o inevitável adiamento dos jo-
gos, as competições devem prós-
seguir no mês de junho.

Reuter— 28/09/92

SURFE

Campeonato Mundial
amador
(Rio de Janeiro)
Masculino
Open: 1°) S. Stocker (Aus) 26,26; 2o) Char-
les Cardoso (Bra) 22,67
Júnior: 1") K. Kobb (Hav) 25.10: 2°) L..HÍU-.
chins (Aus) 24,02. 3° N Padaralz (Bra).
20.57
Surle de joelho: 1°) Gigs Celliers (A(s)*
23,40; 2o) G. Coleman (Aus) 19,77; 3o) W.
Grutter (Bra) 17,87 —
Feminino: 1o) A. Vieira (Bra) 23,10; 2o) Titã»
Tavares (Bra) 21,83.
Longboard: 1°) M. Demont (Tah) 21,79: 2o)
L. Kennings (Nzl) 21,33.
Bodyboard: 1°) Jefferson Anute (Bra)
24,73; 2°) N. Capdeville (Fra) 22,83; 3°) ,
Dave Ballard (Aus) 20,14

AUTOMOBILISMO

Brasileiro de Marcas .. uú
(1* etapa, Brasília) •,*"!7. <
1o Hegon Herzleldt/Vicente Daudl (RS). 20
pontos; 2o Laèrcio Justino/Ananias Justino
(GO), 15; 3° Toninho da Malta/Átila Sipos,,
(MG/SP), 12; 4o Guga Ribas/Silvio Crema
(RJ), 10; 5o Amadeo Rodrigues/Paulo Oúl-'"
nan (SP/GO), 8; 6° Clemente Faria/Vinioius
Pimentel (MG), 6.

Fórmula Ford
(1* etapa, Brasília)
1o Marcelo Carneiro, 2° Renato Russo, 3*)'
Douglas Pitoli, 4o Pedro bartelle, 5o Giulio,..
Mercury, 6° Alberto Jacobsen

Supercopa Race Porsche '''"'
Grande Prêmio da Espanha " 

"•

1o U.AIzen (Ale); 2° B.Maylander (Ale); 3o
M.Reuter (Ale), 14° A.Negrão (Bra)
Classificação geral: 1o U.AIzan (Ale),'2. 

"

B.Maylander (Ale), 3o J.Malcher (Fra), 15,°.,
A.Negrão (Bra)

ATLETISMO

Prova de Maré Monte i
Maré
(17km, emCinquare, Itália) ¦'•"'¦.,
1° Clair Wathier (Bra), 49m22s; 2" Marck ;
Too (Que) 49m44s; 3° Joseph Chiromey
(Que) 49m45s ,'tiÍJfc*

Troféu José Teles .....
•-'¦!

(Rio de Janeiro) • tj<
MASCULINO
300m: Bruno Reis, Vasco. 39s7; 400m: Feli-
pe Figueiredo, Flamengo, 55s; Disco: Arte-
mio Kovalski, Mangueira-Xerox, 39,5m;
1.500m: Marcelo Guimarães, Flamengo.
4,19s2; Salto triplo: Gustavo Pinto, Man*»'-
guelra-Xerox, 14,6m; Dardo: Artèmio Ko-"
volski (Mangueira-Xerox) 64,76m (recorde,;,;
do troféu); 5.000m: Sérgio Machado, Flui^_
minense, 14m13s, e Tomix Alves Costa
(Minas) 14m09s4; 3.000m c/obstàculos: 1°
Evandro Nascimento (Coni) 9m36s8; 2»
Ederson Aguiar (Minas) 9m37s7; 3° Crejíl
milson Costa (Búzios) 10m00s4.
Juvenil: 5.000m, André Luiz Espirito Sa[jto„„
(Coni) 14m30s8 (recorde do troféu)
Campeão: Flamengo; vice: Mangueira; 3°
lugar: Vasco
FEMININO
Pelota: Gláucia Carvalho, Creduc, 36,24m;
200m: Silvãnla Conceição, Vasco, 25s;
300m: Patrícia Souza, Mangueira-Xerox,
48s; Salto em distância: Jaqueline Vianna,.,.
Fluminense, 5,1m; 800m: Alina Cunha,
Mangueira-Xerox; 1.500m; Josiane Titd1,'"
Fluminense, 5m09s.
Campeão: Mangueira; vice: Vasco; 3° lu-,
gar: Fluminense ——

HIPISMO

GP de Phillips
(Elndhoven, Holanda) .._.._.
1" Nelson Pessoa (Bra)/Loro Pianno Vivai- 

'

di; 2" Bernard Kromp/Waldo (Hol); 3° Ro-:'
drigo Pessoa (Bra)/Loro Pianno Special
Envoy

Cl Cidade de Porto Alegre >'•_'
Grande Prêmio __(,_;
Vencedor: Roberto Tagle/Fast Augusto
(Arg) "J«i
Prova Interestadual: Bartolomeu M. Neto/ • ¦

Banespa Ketch. Propritãrios: Karina tr|n-
golo/Furia. Cavalos Novos: Jorge Lora
(RS).
Prova Internacional: Gustavo Diaz/Black
Label(RS) ' ¦'.">.

TÊNIS

Aberto de Roma
Final: Pete Sampras (EUA) 6/1, 6/2 e 6/2
Boris Becker (Ale)
Aberto de Cascais
Final: Gustavo Kuerten (Bra) 7/6 (11/9) e
6/2 Riva da Silva (Por)
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? Com grande atuação no pri"- ¦
metro e no terceiro sets, o brasi-
leiro Luiz Mattar derrotou o
australiano Jamie Morgan por
6/4, 3j6 e 6/3 e conquistou o
Torneio de Coral Springs, que
terminou ontem Coral Springs,
EUA. Após ótimo começo, no"
qual destacaram-se seus saques
e voleios, Mattar caiu um pouco
de produção no segundo set. Re?
cuperou-se no terceiro e pratica-
mente nào tomou conhecimento,,,
de Morgan. Esta foi a primei-
ra vitória importante do paulis-..
ta Luiz Mattar num torneio in-~
ternacional na atual temporada.
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Crônica da vitória anunciada
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í)3_\icolor Luís Antônio, caído, não conseguiu escapar da dura marcação de William (E) e Luisinho, os melhores do meio-de-campo vascaíno

Fluminense promete time
IH211S IOIll© lj£u SL J_3l*£lS1161FO dois Charles

Decepção, o
sentimento de

i,Dirigente quer Dunga e Gotardo e Parreira como técnico
ÁLVARO COSTA E SILVA

A diretoria do Fluminense
reúne-se hoje à tarde nas Laran-
jeiras para discutir^ a renovação
dorelenco — Lira, Ézio, Alfinete,
Lws Eduardo e Ricardo Cruz não
deverão permanecer no clube — e
traçar planos para a campanha
d07,',Çampeonato Brasileiro. Como
o coro "não é mole não, são nove
anos sem gritar é campeão" inco-
moda demais, o presidente Arnal-
do Santiago promete continuar a
política.de grandes investimentos
no- futebol profissional — o time
terceiro colocado no Campeona-
to Estadual deste ano custou USS
3 milhões. "Mas devemos mesclar
a 'equipe com alguns juniores",
explica Santiago, que já fez con-
tatos para a contratação de Dun-
ga e Wilson Gotardo.

^Branco, que na decisão de on-
teW certamente fez sua pior parti-
da no Maracanã, recebeu propôs-
ta para prorrogar o aluguel do
passe até o fim do ano — ele
recebe cerca de USS 30 mil men-
sais. "Este é um assunto para de-
pois da Copa do Mundo", diz
Branco, que jurou não ter ouvido
as vaias da torcida nem tampouco

os pedidos para a entrada de Li-
ra, ainda no primeiro tempo. Ele
acha que sua atuação decepcio-
nante não irá influir na briga com
Leonardo pela camisa 6 da sele-
ção brasileira. "Clube é clube, se-
leção é seleção", acredita.

Apesar do bom trabalho, o
técnico Delei poderá ser demiti-
do, já que diretoria tricolor convi-
dou o ex-técnico da seleção iugos-
lava, Miljan Miljanic, para ser o
gerente geral de futebol. Além
disso, nas Laranjeiras, há um for-
te grupo que defende a contrata-
ção de Carlos Alberto Parreira,
que já declarou que não permane-
cera no comando da seleção de-

pois do Mundial dos Estados
Unidos. "Tenho a consciência
tranqüila. Se tiver que sair, saio
de cabeça erguida", afirma Delei.

Tristeza — Dois velhos ido-
los da torcida, Lira e Ézio, des-
pedem-se de forma melancólica.
Ézio sagrou-se tetravice-campeão
- disputou os Estaduais de 91, 93
e 94 e a Copa do Brasil de 92. Na
saída do Maracanã, nem conse-
guiu falar, de tão abatido. Já Li-
ra, soltou o verbo: "Quero sair,
quero ir embora. Tenho condi-
ções de ser titular em qualquer
clube do Brasil, mas muitas pes-
soas no Fluminense não pensam
assim", acusa ele.

'Corisco' leva taça e chinelada
__] Corisco não merecia tal cas- ficamos em terceiro", tentou sa-
tigo. Quando Luís Eduardo, o
melhor jogador do Fluminense
em campo, preparava-se para
deixar o gramado do Maracanã,
foi seguro por um auxiliar da
arbitragem. Ele teve de receber
uma taça que a TV Bandeirantes
destinou ao segundo colocado do
Campeonato Estadual. "Mas nós

far-se o zagueiro, mas não houve
jeito. Luís Eduardo também foi
chamado para explicar o fracasso
tricolor diante das câmeras: "Só

posso dizer que nós não merecia-
mos o título". Carregando o
trambolho, ele ainda levou nas
costas um chinelo vascaíno.

Dois Charles, uma só decepção.
Longe do Maracanã, os jogadores
do Flamengo Charles Guerreiro e
Charles Baiano uniram-se ontem
para torcer pelo empate entre Vas-
co e Fluminense. Na casa de um
amigo, em Ipanema, sentaram-se
despojados em um pufno meio da
sala e alternaram sensações — de
tristeza e alegria — diante do apa-
relho de TV. Sofreram torcendo,
primeiro pelo empate, depois, pelo
time tricolor. A partida ia chegan-
do ao fim e a decepção era clara nos
rostos de ambos. "Agora, o Vasco
deve agradecer ao Eurico, que ga-
nhou o campeonato quando mu-
dou a tabela", ironizou o Guerreiro,
derrotado.

Júnior — Durante o jogo, um
telefonema do presidente do Fia-
mengo, Luís Augusto Veloso. Ele
garantiu que a partir de agora irá
assumir as rédeas do futebol profis-
sional do clube. Além disso, defini-
rá a situação do técnico Júnior du-
rante esta semana, mas deu a
entender que o treinador não ficará
na Gávea. Telê é um bom nome?
"Ele é um caro barato, porque ga-
nha títulos", diz Veloso. Apesar da
decepção, amanhã a vida continua.
E os treinos do Flamengo também.

Ganhou 
o melhor. O que

melhor se reforçou, o
que melhor se preparou, o
melhor time e o que fez a
melhor campanha. Com ape-
nas uma derrota em todo o
campeonato, o time do Vasco
fez por merecer um título
que, em certo momento, pa-
recia lhe fugir das mãos.

Era um velho desejo, e por
isso o Vasco se preparou tão
cuidadosamente. Os jogado-
res voltaram cedo das férias e
começaram a se preparar an-
tes dos seus adversários. Os
reforços, caros, foram cuida-
dosamente escolhidos e se
adaptaram a um time feito
em casa. O Vasco foi tricam-
peão com oito jogadores saí-
dos de suas divisões de base.

E no jogo de ontem o Vas-
co demonstrou esta superio-
ridade. Entrou em campo pa-
ra arrasar o adversário, e
com menos de um minuto já
tinha um pênalti a seu favor.
E a vontade de vencer era
tanta que nem a perda deste
pênalti abalou o time. Cinco
minutos depois Jardel fazia o
primeiro gol, sem dar tempo
ao Fluminense para reunir
forças e aproveitar a defesa
de Ricardo Cruz.

Foi impressionante a de-
terminação dos jogadores do

. Vasco. Não houve um que
não se empenhasse a fundo,
que não disputasse com alma
cada jogada, mesmo as me-
nos perigosas. Um tricam-
peão feito de classe, sangue e
raça.

D
Sábado à tarde, véspera da

decisão, o jovem Yan treina
cobranças de pênaltis. Bate
20 e converte todos, variando
de força e colocação, sem dar
chance ao goleiro:

Dia de jogo, dia de deci-
são, e o jovem Yan perde o
pênalti que colocaria seu time
em vantagem com um minu-
to de jogo. Não sei como ele
ainda teve personalidade pa-

ra jogar bem os 89 minutos
restantes.

D
Jair Pereira ganhou bem

porque teve mais coragem.
Colocou seu time no ataque,
lançou-o à frente para decidir
de início e o manteve sempre
próximo ao gol adversário,
mesmo quando o Fluminense
tentou uma reação.

Delei não teve a mesma
coragem. Quando colocou
Lira, quem tinha que sair era
Branco e não Cláudio, que
brigava muito no meio-cam-
po. Delei não teve coragem
de substituir um titular da
seleção brasileira.

Espero que Parreira te-
nha.

D
Nada mais triste que o

desfile de advogados pelo
gramado do Maracanã, re-
cursos na mão, entrando e
saindo do vestiário dos árbi-
tros. Os advogados bem que
tentaram empanar o brilho
da final, mas o talento dos
jogadores foi mais forte.

D
O Fluminense entrou em

campo às 16h58; o Vasco às
17h, e o jogo começou com
15m de atraso porque o árbi-
tro teve que tomar providên-
cias para evacuar o campo,
invadido por centenas de
mascotes e seus responsáveis.

O Maracanã é o único es-
tádio do mundo em que a
invasão se dá antes de o jogo
começar.

D
Foi assustador o espetácu-

lo pirotécnico das duas torci-
das. Como é que a polícia
permite a entrada de tantos
fogos em um evento que reu-
niu mais de 50 mil pessoas?

Mesmo que não sejam ex-
plosivos, a quantidade de fo-
gos reunida pode causar fa-
cilmente uma explosão e uma
tragédia.

D
Há exatos 50 anos o Fia-

mengo conquistava seu pri-
meiro tri-campeonato, ven-
cendo o Vasco por 1 a 0, gol
de Valido, de cabeça.

Feliz com tetra, Barcelona
festeja até o dia amanhecer

•F Barcelona. EsDanha — A
ANEL1SE INFANTE
Correspondente

^BARCELONA, ESPANHA — As
ràmblas ficaram cheias até o ama-
nhecer. Os gritos de Barça, Barça
só concorreram com o hino do
clube, tocado ininterruptamente
desde o fim do massacre do time
da-eidade sobre o Sevilla (5 a 2) e
o empate entre La Coruna e Va-
lencia (0 a 0), que assegurou o
tetracampeonato a equipe treina-
da j3elo holandês Johann Cruyff.

No meio da euforia e do cama-
vai que tomou conta da cidade, os
nomes de Romário e do búlgaro
Stóichkov foram os mais gritados.
O brasileiro pelos gols marcados
ao., longo da competição — 30,
marca anunciada por ele assim
que foi contratado — e o búlgaro
pelo belíssimo primeiro gol de sá-
bado.

Assim que terminou o jogo,
não foram só os torcedores que
festejaram. Enquanto o técnico
Cruyff, sempre afeito a badala-
çÕSs, desaparecia, os jogadores
participavam de um animado jan-
tar. "Este título foi muito impor-
tante, porque esta torcida sempre
nos apoiou", disse Romário.

JO domingo ainda foi de come-
morações, mas hoje o Barcelona
volra ao trabalho para disputar
um título tão importante quanto
o Campeonato Espanhol. Quarta-
feira, em Atenas, decidirá o título
da Copa dos Campeões da Euro-
pa.com o Milan. Se vencer esta
competição, o time fechará a tem-
porada com chave de ouro.

Barcelona, Espanha — AP
--¦ •"»
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JÂQLJEJVILJNDO SO EMA
NA COPA DE 94,

QUETALXARIARUMPOUOLlàHO?

Romário levou dois importantes 'mascotes' 
para a decisão: os filhos

Bebeto fica arrasado
"Desculpe, mas não tenho

condições de falar". Arrasado,
Bebeto, que chorou no vestiário,
ainda era a imagem da tristeza no
dia seguinte. Sem comentar a der-
rota, menos ainda o pênalti que
não quis cobrar no último minu-
to, o atacante era. segundo com-
panheiros de time, quem mais de-
monstrava tristeza pelo resultado.

'"Só o tempo vai tirar o sabor
de decepção". A definição de

Mauro Silva estava mais próxima
da tristeza da torcida do que da
reação do La Coruna. No jantar
de fim de temporada, ele era o
mais abatido. Bebeto e Donato
não foram, mas os outros se di-
vertiam dançando e cantando. A
alegria do time contrastava diante
dos brasileiros. Mauro Silva pas-
sou a noite com ar de decepção.
Os demais — exceto o libero Dju-
kic e o atacante Fran — brinda-
vam o vice-campeonato. (A.I)

vSJHt>yW ¦*!*¦"¦ t. ___%J¦>"¦«; jüjijlÉM mEti ^HH ^r^^^^^^^ff^^^^^^_ri^SS7-*.
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As Copas de 62 a 90. OÍÉemârio Touguinhó e Marcus Veras, dois craques do jornalismo,
resolveram contar tudo. Tudo que viram e ouviram em 32 anos de Copas do Mundo. Dai saiu
"As Copas Que Eu Vi". Gramado, bastidores, casos de imprensa, jogos, gols. Risos e lágrimas.
São oito copas contadas por quem estava lã, num verdadeiro show de bola e emoção.
"As Copas Que Eu Vi ".O melhor assunto até junho de 94. À venda nas melhores livrarias.
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Vasco também grita que é tri
¦ Vitória de 2 a 0 sobre o Fluminense no Maracanã confirma a supremacia do elube no futebol carioca nas últimas temporadas

Sérgio Moraes
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GILMAR FERREIRA
Desde à noite de ontem que um novo

cântico, bem simples e com ritmo funkei-
ro, ecoa forte pelas ruas do Rio,de Janei-
ro, num arrastão de alegria que mistura
sorrisos e lágrimas em rostos felizes: "Tri!
TniO Vascoé tri, tererê.,.".

É isso mesmo. O Vasco derrotou o
Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, com
dois gols de Jardel, conquistou o seu
primeiro tricampeonato estadual e escre-
veu, com honra e justiça, mais um capítu-
Io de sua gloriosa história.

.0 título conquistado ontem deu aos
vascaínos mais um motivo para olhar os
rivais com ar de desdém. Afinal, a contar
desde 1923, ano em que o clube fez sua
estréia na Primeira Divisão do futebol
carioca, conquistando seu primeiro título
estadual, o Vasco soma agora 20 títulos
estaduais, contra 19dosrubro-negros, 18
dos tricolores e 14 dos botafoguenses.
Um motivo de orgulho para uma torcida
que não pára de crescer e que já se diz
cansada de tanto comemorar títulos esta-
duais — cinco, nos últimos oito disputa-
dos.

A vitória vascaína no clássico de on-
tem resgatou a identidade de um time que
quase perdeu o rumo com a morte de
uma de suas principais estrelas. Dener
morreu às vésperas da primeira partida
contra o Flamengo no quadrangular de-
cisivo e não fosse tal fatalidade poderia
estar comemorando mais um título de
campeão invicto. Os jogadores se abala-
ram com a perda prematura do compa-
nheiro, o time sentiu a falta de seu mais
talentoso atacante e o técnico Jair Pereira
só ontem pôde comprovadamente dizer
que encontrou a peça de resposição para
sua máquina.

Com William em grande forma, Valdir
endiabrado e Jardel em tarde de gala, o
Vasco voltou a ser o time poderoso que
terminou a primeira fase da competição
sem saber o sabor de uma derrota. En-
curralou o Fluminense desde os segundos
iniciais da partida, perdeu um pênalti no
primeiro minuto (Ricardo Cruz defendeu
cobrança de Yan) e não se viu ameaçado
em nenhum instante. Sólido na defesa,
criativo no meio campo e veloz no ata-
que, o Vasco assustou o Fluminense e
venceu como e quando quis.

O gol marcado por Jardel, logo aos 6m
de jogo, numa rápida troca de passes
entre Yan, William e Valdir, lembrou os
escautes que o técnico Carlos Alberto
Parreira guarda consigo dando conta de
que a maioria dos gols marcados na últi-
ma Copa do Mundo saíram de jogadas
que não tiveram mais do que quatro ou
cinco passes. Com Valdir e Jardel abertos
nas extremas, Luisinho e Leandro presos
à marcação e William e Yan soltos para a
criação, o Vasco criou inúmeras oportu-
nidades e só foi ameaçado em chutes de
longa de distância.

O Fluminense, com Branco perdido,
Tilico pouco inspirado e Ézio isolado,
nào teve forças para resistir a tanta pres-
são. Sofreu logo no início do segundo
tempo com sucessivos lances de perigo
em sua área e entregou-se quase que por
completo aos 17m quando Jardel colocou
para dentro do gol uma bola que ele
planejava passar para Valdir. Foi a con-
sagração de um jogador que tenta provar
sua utilidade ao time, em que pese jeito
desengonçado de jogar, e a coroação da
campanha excelente do time que em 18
partidas venceu 12. empatou cinco e per-
deu apenas uma, marcando 26 gols e

i sofrendo oito - sem contar a partida extra
(4 a 1) com o Fluminense em que con-
quistou a Taça Guanabara.

. Ou seja, há razões mais do que justas
para tanta alegria pelas ruas da cidade. O

- Vasco é tricampeào estadual de fato, de
direito e de coração.

Vasco W
Carlos Germano; Pimentel. Alexandre Torres. Ri-
cardo Rocha e Cássio; Luisinho, Leandro, William
e Yan; Valdir e Jardel. Técnico; Jair Pereira

Fluminense m
Ricardo Cruz; Alfinete, Luiz Eduardo, Rau e
Branco; Jandir. Cláudio (Lira), Luís Antônio e Luiz
Henrique; Mário Tilico e Ézio. Técnico; Delei

Local: Maracanã; Renda: CrS 609.058.000.00; Pú-
blico: 79.230 (66.121 pagantes); Árbitro: Léo
Feldman; Gols: Jardel aos 6m do primeiro tempo
e aos 17m do segundo tempo. Cartões amare-
los: Pimentel. Torres, Luisinho. Yan. Branco, Jan-

dir. Luis Henrique. Luis Antônio e Ézio.

___________________________________________________________________________________ _E_____^^________B_________^>*?___W_____________________________________________________________________________________ m\mWm7* ^H E9_H __©5i'____^4fí-1^
lm\\\\\\\\\\\\\\\\Wm\ ^______Í_r^___^__y__^_^^^^^^i--------^--r_--BBB^_R \ *_? _ »__?%_* ' VV

B53___^Mi__r^__-__r^__---R sS-g* W_ -J-B-T^R 'dft^^M

¦Pj '' rJE* l'ÍÊmmmmm '¦fH HHSfiSH^WH^^RSi&ííiilir - I___. v_l _¦ 'VK. 9 JH I '^m\ HSmH DKd9SBHHlÍKK&K&nS(SlcWn&'
[^^^"i^H \\\\\- _L m^mmt 

" • ___________________ ''______ ____L__lH 2* __B__D_P^^___mS§K^Ea ' B^TOí»^ '}'W

¦__¦ ÉÉi__É___i__i___É___^_;'¦¦¦'¦ .^^^^^^Bl _Ki_Éi'-'-: ¦*"•''___¦__! ______^,^eí?í^^wB _bI'^____I Bsiihü^P. *">y$itMl*f ^ I
\\\w !_____________________________________ * ^^^^^^^^^i BRèf* ___3__i______9 ___h'' _B_______l's^-___I > ^>. &&$¦ vj^i*!
¦__¦__¦____! ___^^R __P"^M lâíãH________-k- ^PB PBT' • -^^^rm mmmmrn, *WÊmSNSÊa&BEf^^ "áMSt^íí^i I
m\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWUm*£i^*^r^ -'-;; w?jí_tfrà^mmm&kM iSK_?$ÍS__ >' áaaKwfB- &l''s~ I_____ ¦ffW^IM.l HE9_______S -H S ___JF__se^«ífi;' ..¦Mif.t.QMKmmmwmm mmHWlBl WKfiSmWmmm,- -«««« lraS^w_«Rírera SfBeBíWKl
_______________________________________________________________________________________________ ^_____l ______£___ ^£ '• ^A'7-': ''¦¦' 'i^%'í,fíf^'iSS'&n''£wnJnKHnH íffi^WK NfliRt3_K___ÍV^' __£K'B-K_rc_W_____n__iI< a__Ers£t9v_?t^' \V1"

ÉK ^ _____fc^MiíÈI:í ¦ ¦H ^t.ÚffflMsÈisÊÊmmm HnH HPiPlit .MJ-BlmB ---1B-W._____________ _______ ¦'¦' i ______ __________%íJ_$ -rMErMÊSB m^^j mmW5S.^ÊIas^SmtiÍ\t'^S*tS-- Í^!^K___II_____D_B__HIH___________^__B______^___X1 ¦
________________________________________________________________________________________¦ ¦ ____________^fKw^^rf^-'*íls ___!__* ¦1_re9^"^3_^wí__Pa^_alííS>wÍrÍM

_____.- _____! JBí_k_B_tJ^rt -^''Jv'^^I^M^j^gB_Jil___i l___^-______r * -'_B_ffffliiT^_ÉB8rTl^

Ié_H V IÉ___ «« K'1 :* S*"^—_ \B ____3l___Ww____fc_^a_!T m_iTT_i^ÍÍ;fl_«ii^i-THl't" &•«_}Rjl fP^^_B ^^_a_ll«_Í_____i--'«l*W^-i -V vf: ^ *^~__ ^Kr™tv.t-'ZjBÊM KOD Bâ. ^K? * i___tl _-_-iT TijlWTIilWIMiiWI
__Bb______^[^t'''' !____! ____k<'________________¦ ___P >'4-t _{_, ^^HIH ______F^*;>_£_Cf "' ''¦ «s -JÈLwffi _____f__t''________> V^^urv|rfo|H B__rÍn Hq&Jv' ' ¦-' '/_tíÉ_S_%__^*3*W___l BH_^^'"^SSv?^í^'^I

Rm _Bn_ã__lí)dlV ^S-'ã.5 "'¦ 'flí PÇi*'J: aMkáBsfc3BH____^^«í-S^:',!i,,,^''Sl'í%a__i -BFíí0-'-^7 sH^ B______i**~':' '¦'¦¦¦'^3__^-íjií_____l
K_« Brl^HR _V____P^V_H__y ¦¦ M ____E_í__£;^ t^^s^lK_?8K^l______fa___P ¦¦¦>>¦;¦ -•¦ jK__ ;^n ^__^____________________HP>/' ¦¦ #¦¦¦¦' ¦ >í______PrT '¦ í-.^^I^BKk,- ¦ V'^________lltR.__________lKíi^--B--i _B--8CT-WB1 _Bc--íJW'-gPJ' _y7^-» _¦ _ÉI_____^_____^^'??__Br«9 - WlSI B ,' MF- :; 18_____w^K 

'4^_B___» '«|
-__K^^P%^_^^T_^_M__I______I_EHbI_Í__&&í^J_-3_S m\m\mWdí^ ' -____^__h_h'' 'í^'.:.!/^'^"ÍH 1Pp,'-;-'¦ ¦'¦''¦'.^"'¦i ¦ '¦ . v^Sso^B IIIK__R_ll''''"i>f^"' ¦ ^j___p" *»«!«¦ ¦'•'' ^gHBh|yB_É_H__K lifií^v?^'-/>*^*t_
P^I^^^ÍmShB iB_y lHHfiP1^ ' ^aw^«f^___________________________HBÍ Jfl H-í -^ÊFr' "**"''___¦__&.'¦/¦"

^r''^^_1_H RH-' ^Püi_^-^^' _a_ss'f;. -'tf'--íí^H B^^'"'1^ "Kití^nB Bk ' "$_Bf" ^p^^imB B___P^_____I ffife-^/
,-'.':'>.**.'.:' "'.r'^-"-.' 'sSmSm-¦$¦¦ ¦ - Jl _______¦"' ilfl-ffl-' _'.'' '£___N__C_______HPv' 

^^^^_SI_Pít_-! vA ¦ 
_ú¦¦ *^íá^Stfv&flJH Rifar.- ''

Cercados de torcedores, Hernande e Pimentel erguem o troféu conquistado pelo Vasco, o símbolo maior do tricampeonato, um titulo inédito na história do clube

VASCO FLUMINENSE
Carlos Germano - Seguro, fez pelo menos
uma importante defesa no pés de Mário Tilico
e outras duas em chutes de longa distância.
Nota 8.
Pimentel - Em boa fase, nào se intimidou com
os deslocamentos dos atacantes tricolores pe-
Io seu setor, e foi mais um atacante do time.
Nota 8.
Alexandre Torres - Firme, anulou Ézio com
categoria e deu tranqüilidade ao time, apare-
cendo também para tentar algumas jogadas
de ataque. Nota 8.
Ricardo Rocha - Voltou a apresentar seu me-
lhor-futebol e foi um dos senhores da partida.
Nào perdeu uma só dividida. Nota 9.
Cássio - Ainda nào foi o lateral eficiente de
outras ocasiões, mas fez uma apresentação
melhor que da última partida. Nota 7.
Luisinho - Fechou o meio-campo vascaíno e
desarticulou a maioria das jogadas de ataque
do. Fluminense, desta vez sem abusar das
faltas desleais. Nota 8.

Leandro - Como o companheiro de setor,
fixou-se na proteção à zaga e deu maior liber-
tade para Yan e William criarem as jogadas
de ataque. Nota 8.
William - Devia essa atuação a ele mesmo.
Recuperado clínica e fisicamente, foi um dos
grandes nome da partida, com jogadas inteli-
gentes e passes precisos. Nota 9.
Yan - Perdeu um pênalti logo no primeiro
minuto de jogo mas manteve o equilíbrio,
organizando boas jogadas e puxando o time
para os contra-ataques. Nota 8.
Valdir - Outro grande nome do jogo. Correu
por todos os lados do campo, deu dribles
desconsertantes e serviu os companheiros em
diversas ocasiões. Nota 9.
Jardel - Fez os dois gols do título e provou
que pode ser mais útil do que um simples
cabeceador. Entrou na festa como penetra e
saiu dela como um herói. Nota 9.

Ricardo Cruz — Não teve culpa nos
gols que sofreu. Fez boas defesas.
Nota 7
Alfinete — Um primeiro tempo ra-
zoável, mas sumiu por completo no
segundo. Nota 4
Luiz Eduardo — Boa partida. Ven-
ceu ria bola a maioria das divididas.
Nota 7
Rau — Discreto, alternou bons e
maus momentos no jogo. Nota 5
Branco— Nào se achou em campo.
Foi facilmente envolvido desde o
primeiro minuto de jogo e deveria
ter sido substituído. Nota 4
Jandir — Correu, marcou e tentou
ajudar, sem êxito, na criação. No-
ta7
Cláudio — Por mais que nào repe-
tisse as últimas atuações, cumpriu

importante papel no meio-campo.
Foi mal substituído. Nota 6
Lira — Entrou no intervalo, deu
mais agressividade ao time, chutou
uma bola no travessão e provou \
que deveria ser titular. Nota 7
Luís Antônio — Teve espaços para
jogar pelos dois lados do campo.
Apareceu bem no primeiro tempo,
mas caiu quando o Vasco marcou o
segundo gol. Nota 6
Luís Henrique — Movimentou-se
para fugir da marcação de Luisi-
nho e Leandro, mas faltou brilho.-7
Nota 6
Tilico — Fez uma ou outra jogada..
de linha de fundo, mas só apareceu
mesmo, e de forma negativa, ao
perder um gol cara a cara com Car-^
los Germano. Nota 5
Ézio — Isolado, apagado e sem .
nenhum destaque. Nota 3

Evandro Teixeira
^¦'.''-^v/v^/.^y.-
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1 v:' _ ;':. ¦¦ Rio Guanabara EstàduàiV^} í jjjj£ar|
| Fluminense 01 08 26 V^to j? Zsfgjem '

| Botafogo 01 02 16 Ê^^P^Jip
| América 01 01 07 ^pÍ|íl^^t

1 Paissandu oi 5____fii_f)^__-\S '

| São Cristóvão 01 ffl^f^Mlfpl .

H Observação: O titulo de 1907 à computado para o Botafogo S^J^àmfímnMWt^'

MmiMh ASUAPIZZARIA
NA BARRA.

RODÍZIO DE PIZZAS
Calabreza, Mussaréla, Catupiri, Margarita, Champingnon,

Presunto, Goração de Galinha e Banana com Canela.
PROMOÇÃO DE DOMINGO A QUINTA-FEIRA ? PREÇO POR PESSOA S.5 URVs
CASANOVA - Estrada da Barra da Tijuca, 1636 - Itanhangá Center

Fones.- 493-9011 e 493-3922 - Fax: 493-6179 - Barra - Rio
Valdir (7) e Jardel, dupla de ataque do Vasco, .se ajoelham ao festejar o primeiro gol
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Valdir de Moraes Filho - centroavan-
te. Nascimento: 15/03/72. Peso: 73kg.
Altura: 1,76m. Jogos: 16. Gols: 7

Jair Pereira da Silva, 47 anos. Chegou
ao Vasco em |aneiro. É seu 1° titulo de
campeão no Rio, como técnico.

f Uma conquista
W que e um prêmio* ao trabalho nas
divisões de base

em São Januário
MARCO ANTÔNIO RIBEIRO

O primeiro tricampeonato do Vasco (vigésimo título de
sua história), conquistado ontem depois de uma campanha
irrepreensível — apenas uma derrota em 17 jogos —, é um
prêmio à determinação e técnica de uma equipe basicamente
formada em São Januário. Dos 16 jogadores que o técnico
Jair Pereira levou ao Maracanã para enfrentar o Fluminense
— entre titulares e reservas —, 12 surgiram para o futebol
nas chamadas divisões de base.

Apenas Ricardo Rocha, Torres, Jorge Luís e Luisinho
vieram de outros clubes. Sendo que Torres, Jorge Luís e
Luisinho participaram dos três campeonatos. Talvez tenha
sido esse o aspecto mais marcante dessa conquista, que
engloba os campeonatos de 1992 (invicto) e 1993. De fato,
foi a vitória de uma geração de grandes jogadores — alguns
excepcionais, como Valdir e Carlos Germano — que tiveram
a chance de conviver com Roberto, o maior ídolo do clube.

Foi a vitória, também, de De-
ner, jogador que conseguiu
unir, na dor, adversários irre-
mediáveis.

Invicto — Esse primeiro
tricampeonato do Vasco come-
çou de maneira consagradora,
com a conquista invicta de 92,
numa campanha de 18 vitórias
e seis empates em que foram
fundamentais o equilíbrio e a
experiência de Roberto, a ex-
plosão de Edmundo, a técnica
de Bismark e a tranqüilidade
do jovem Carlos Germano. O
bi, em 93, mostrou um Vasco
forte suficiente para, depois de
um turno irregular, arrancar

para uma final com o mesmo Fluminense de ontem levando
a vantagem de um ponto. Foi, em especial, o ano da
afirmação de Valdir como goleador.

História — Até conquistar seu primeiro tricampeonato,
o Vasco desperdiçou três chances. A primeira, logo no seu
nascimento para o futebol. Campeão em 23 e bicampeão
invicto em 24, não fez uma boa campanha em 25, na volta à
companhia dos clubes que tentaram afastá-lo do seu conví-
vio, por ter ousado, na época, derrotar equipes aristocráti-
cas, como Flamengo e Fluminense, com um time formado
por negros e empregados.

A outra oportunidade de um tri só surgiria 26 anos
depois, em 51. Nessa época, o Vasco era indiscutível.
Campeão invicto em 45, 47 e 49, base da seleção, o
Expresso da Vitória chegou ao bicampeonato em 50 com
um time que, entre outras estrelas, tinha Barbosa, Mane-
ca, Ipojucan, Danilo e Ademir, artilheiro absoluto com
seus 23 gols em 20 jogos. O tricampeonato, então, seria
uma conseqüência da superioridade técnica. Não foi. O
Fluminense, com uma equipe reformada, interrompeu a
série de vitórias, retomada em 52. O Vasco perdeu, em 51,
a chance de ser tetra em 52.

A terceira oportunidade do sonhado tri surgiu com a
geração de Romário, Mazinho, Geovani, Bismarck, Wil-
liam, Mauricinho e Sorato, assessorada pelo sempre pre-
sente Roberto e ainda Acácio, Titã, Dunga, Donato,
Paulo Roberto e Fernando. Depois de dois campeonatos
brilhantes, o Vasco fez uma campanha apenas regular e
sequer chegou às finais. Mas influiu na decisão de 89 ao
derrotar o Flamengo, por 2 a 1, gols de Roberto e Paulo
Roberto, e dar ao Botafogo a chance de encerrar um longo
e sofrido jejum de 20 anos sem títulos.

CAMPANHA
Primeira fase
2x0 Volta Redonda — Valdir e Dener

x 0 Bangu — Dener
0x0 Madureira

x 11taperuna—Yan e Jardel
x 1 Flamengo — Yan e Valdir (2)
xO América —Valdir

2x0 Botafogo — França e Valdir
x 1 Olaria — Valdir e Dener

2x0 Campo Grande— Pimentel e Ronald
0x0 Americano
0x0 Fluminense
Quadrangular
1 xO Botafogo — William
1 x 1 Fluminense —Valdir
1 x 2 Flafhengo — Pimentel
1 x 1 Flamengo — Jardel

x 1 Botafogo—Jorge Luís (2) e Hernande
2x0 Fluminense
Jogos: 17. Vitórias: 11.
Empates: 5. Derrotas: 1.
Gols pró: 24. Gols contra: 8
(Não computado na campanha os 4 a 1 no Flumi-
nense na decisão da Taça Guanabara)
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Carlos Germano Schwanbach Neto - golei-
ro. Nascimento: 14/06/70. Peso: 84kg. Altu-
ra: 1,87m. Jogos: 16. Gols (sofridos): 8

Marcelo Luis Pimentel - lateral-direi-
to. Nascimento: 03/08/72. Peso: 72kg.
Altura: 1,74m. Jogos: 15. Gols: 2

Carlos Alexandre Torres - zagueiro-
central. Nascimento: 22/08/66. Peso:
82kg. Altura: 1,85m. Jogos: 15.

'V'"—n.

Ricardo Roberto Barreto da Rocha -
quarto-zagueiro. Nascimento: 11/09/62.
Peso: 77kg. Altura: 1,80. Jogos: 12.

Cásslo Alves de Barros - lateràl-es-
querdo. Nascimento: 17/01/70. Peso:
65kg. Altura: 1,70m. Jogos: 7.

Leandro Coronas Ávila - cabeça-de-
área. Nascimento: 06/04/71. Peso:
76kg. Altura: 1,75m. Jogos: 15.

aü..._ _ _
Luis Carlos Quintanilha (Luisinho) - ca-
beça-de-àrea. Nascimento: 17/03/65.
Peso: 69kg. Altura: 1,68m. Jogos: 13.

Dener Augusto de Souza - ponta-de-
lança. Nascimento: 02/04/71. Morte:
19/04/94. Jogos: 12. Gols: 3.

Yan Clayton dê Lima Razera - meia-es-
querda. Nascimento: 01/05/75. Peso:
70kg Altura: 1,69. Jogos: 15. Gols: 2.

%fi|#^ *> '.J3ra^ ""' :-
Ricardo França - meia-esquerda. Hernande Gomes Flores - ponta-es- Cláudio Gomes do Nascimento - la-
Nascimento: 09/08/69. Peso: 70kg. querda. Nascimento: 11/02/74. Peso: teral-direito. Nascimento: 17/08/66.
Altura: 1,71m. Jogos: 16. Gols: 1. 67kg. Altura: 1,70m. Jogos: 11. Gols: 1. Peso: 79kg. Altura: 1,78m. Jogos: 1

Jorge Luis Matheüs de Almeida - quarto- Wellington Feitosa Queiroz (Tinho) - za- Sldnei dos santos - laterãl-esquer-
zagueiro. Nascimento: 12/08/65. Peso: guelro-central. Nascimento: 23/02/71. do. Nascimento: 05/03/71. Peso:
71kg. Altura: 1,76m. Jogos: 4. Gols: Peso: 81kg. Altura: 1,81m. Jogos: 5. 69kg. Altura: 1,72m. Jogos: 8.

m
Ronald dos Santos Oliveira - lateral-es-
querdo. Nascimento: 26/02/72. Peso:
70kg. Altura: 1,71m. Jogos: 1, Gols: 1.

Vitor Gomes Coelho - cabeça-de-á-
rea. Nascimento: 28/02/72. Peso:
67kg. Altura: 1,70m. Jogos: 3.

Giancarlo Dias Dantas - ponta-de-
lança. Nascimento: 25/08/74. Peso:
69kg. Altura: 1,71. Jogos: 5.

William César de Oliveira - meia-es-
querda. Nascimento: 17/10/68. Peso:
63kg. Altura: 1.63m. Jogos: 11. Gols: 1.

Mário Jardel Almeida Ribeiro - cen-
troavante. Nascimento: 18/09/73. Peso:
77kg - Altura: 1,83m. Jogos: 6. Gols: 2.

Alex Sandro Pinho - zagueiro-cen-
trai. Nascimento: 02/03/72. Peso:
79kg. Altura: 1.80. Jogos: 1.
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« ¦ Estilistas do Rio e
São Paulo desfilam em
Minas. (Página 6)

; ¦ Robert Cray faz
show em São Paulo no
final do mês. (Pág. 6)
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Elvis Presley 2
Passatempo 2.
Horóscopo 2-
Danuza 3
Festival de Cannes 3
Roteiro 4 e 5
Destaques da semana 5
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O afiado
Plínio Marcos traça um retrato amargo da classe
média em seu primeiro texto teatral em dez anos

ROBERTO 

CÔMODO

ÃO PAULO — Dez anos de-
pois de escrever sua última
peça de teatro, Plínio Mar-

cos, 60 anos, o mais afiado e maldi-
to dramaturgo brasileiro vivo, lan-
ça este mês a Dança final, seu 40°
texto teatral e mais recente estoca-
da, em tom de comédia, na hipocri-
sia do mundo burguês. Publicada
pela Editora Maltese, a inédita
Dança final é a primeira peça do
autor das clássicas Navalha na car-
ne e Dois perdidos numa noite suja
— flagrantes cheios de perícia da
desesperança dos lumpens e mar-
ginalizados — que investe no mun-
do da classe média."Dançáfinalé uma comédia que
retrata o grotesco do relacionamen-
to humano numa sociedade onde
todos têm compromissos com a ve-
Ihice, as doenças e a morte", define
Plínio Marcos, como sempre total-
mente à vontade — descalço, de
calção, camiseta e boné — no mi-
núsculo quitinete onde mora e dá
aulas e consultas de taro, além de
fazer descarregos bioenergéticos
com imãs, na tradição do alquimis-
ta Paracelso e de Mesmer, no 22°
andar do enorme edifício Copan,
na avenida Ipiranga, coração de
São Paulo.

A mais recente peça do drama-
turgo, que se considera um anar-
quista e amante do ócio, traça a
vida sexual de um casal de meia
idade da alta classe média, que co-
memora as bodasde prata, enfren-
tando a delicada situação da impo-
tcncia do marido que, apesar de
tentar todas as soluções milagrosas,
não consegue resul- 
tados. "Isto è muito
engraçado e risível,
numa sociedade que
se apega às coisas
transitórias;*, diz
Plínio Marcos.

O dramaturgo,
que odeia o traba-
lho, escreveu a Dan-
ça final em três taça-
das no seu frugal
quitinete-consultó-
rio, que se assemelha
a uma verdadeira cápsula espacial.
Inspirado, Plínio Marcos precisou
apenas de três dias para criar os
quadros de sua comédia burguesa."Eu não penso, por isso è que
consigo escrever", sentencia irreve-
rente e anticartesiano. Com um pa-
rentesco existencial de marginalida-
de com o francês Jean Genet e os
autores da beat generation america-
na, Plínio vive da venda alternativa
e direta na rua de 40 peças, trans-
formadas em livros."Vendo meus livros apenas às
sextas-feiras, sábados e domingos,
senão vira trabalho", conta o escri-
tor, que tem como pontos preferi-
dos os teatros Municipal de São
Paulo e o Cultura Artística, ambos
ao lado de seu apartamento, e "on-
de há sempre grandes sucessos em
cartaz", ironiza.

Atualmente com Balada de um
palhaço, ao preço "camarada" de
CRS 3 mil, e Na trilha dos saltim-
bancos, por CRS 5 mil, disponíveis
na sua bolsa, o dramaturgo supre
todas as suas necessidades com a
venda semanal de CRS 200 mil dos
seus livros. Há anos, ele janta de
graça no tradicional restaurante
Gigeto e almoça, também por cor-
tesia, no Matos, na Praça Rosevelt,
a duas quadras da sua casa.

No cotidiano esotérico, o mago
Plínio Marcos dá aulas e consultas
de taro, que pratica há 40 anos,
desde os tempos de palhaço nos
circo-teatro da periferia, e 15 pro-
fissionalmente, às segundas e quin-
tas no alto de seu ninho criativo, no
imenso edifício Copan, onde é vizi-
nho de 15 mil moradores.

Terças e quartas, o tarólogo dá
aulas num centro teosófico em
Campinas e em Santos, onde nas-
ceu. Ao todo. o escritor dá 60 con-

"Acredito na
democracia, mas

meu sonho
énão

ter nenhum
governo e muito
menos políticos

por aí"

sultas mensais de taro. "Faço um
taro da viagem dentro de você mes-
mo", revela."A TV Globo me convidou para
atuar na minisérie Madona de Ce-
dro eo Paulo José queria que eu
trabalhasse agora em Incidente em
Antares, a adaptação do texto de
Érico Veríssimo, mas recusei por-
que não gosto mesmo de trabalhar,
pôr terno e gravata, calçar sapato,
só se a grana for muito boa. e nos
dois casos não era", afirma Plínio.

Defensor do ócio com dignida-
de, o dramaturgo prefere dedicar
sua criativade ao que gosta de fa-
zer: observar o mundo à sua volta e
escrever vigorosas peças teatrais.

"Na Dança final, analiso pela
primeira vez a vida sexual de um
casal da alta classe média que, ao
comemorar 25 anos de casados, se
dá conta que o marido fica impo-
tente. Abalados pelo fato, eles ten-
tam de tudo, de pó de guaraná da
Amazônia, a médiuns e pais-de-
santos, mas não adianta", descreve
Plínio Marcos. "Mesmo assim, a
mulher quer a festa de bodas de
prata e eles vão festejar num bufe,
ao som da valsa Beijos ao luar,
cantada pela grande croner Mara,
da orquestra do Luís Gois", conta
o escritor.

Há duas semanas, Plínio reuniu
os amigos no seu apartamento e fez
uma leitura de Dança final para um
grupo de artistas, professores e edi-
lores. Seduzidos pelo texto, os ir-
mãos Henrique e Cláudio Maltese,
donos da Editora Maltese, presen-
tes na sessão literária e que já publi-
caram O teatro maldito de Plínio
Marcos, resolveram na hora editar
a nova peça do dramaturgo. Com

uma nova monta-
gem de Navalha na
carne, estrelada por
Diogo Vilela e Loui-
se Cardoso, marca-
da no Rio, depois da
Copa do Mundo,
Plínio Marcos não
tem pressa em ence-
liar a inédita Dança
final."Estou dando
tempo ao tempo, já
enviei o texto da pe-

ça para o Antônio Fagundes, Gló-
ria Menezes e Tônia Carrero, mas
eles não deram uma resposta. Co-
mo é uma comédia, agora vou
mandar para o Agildo Ribeiro",
diz o autor.

Depois de ser redescoberto em
1992, quando voltou a ser muito
encenado em São Paulo — fez su-
cesso com Dois perdidos numa noi-
te suja, remontada por Emílio di
Biasi e sua peça Quero, uma repor-
tagem maldita, pelo Grupo Tapa,
lhe valeu um Prêmio Shell no ano
passado — Plínio brinca com a
premiação: "Mesmo não sendo
bomba de gasolina e não seguran-
do em mangueira, posso dizer que
já ganhei o Prêmio Shell", diz o
dramaturgo, que guarda toda a
sua bronca para a falta de arreca-
dação de direitos autorais da So-

• ciedade Brasileira de Autores
Teatrais (SBAT), no Rio.

"Em São Paulo, a SBAT ainda
funciona, mas na sede carioca é
muita bagunça e caso de polícia.
Tenho peças encenadas no mundo
todo e até hoje nunca chega nenhu-
ma grana", desabafa Plínio Mar-
cos.

"Depois de escrever 40 peças de
teatro queria poder viver só de di-
reitos autorais", almeja o drama-
turgo. "Quando era vivo, o Nelson
Rodrigues tinha que correr atrás do
dinheiro. Agora, morto, tudo que
leva o seu nome vira ouro", lembra."Espero pelo menos que meus ne-
tos desfrutem dos meus direitos de
criação", diz o escritor que, anar-
quista convicto, despreza qualquer
solução política para as pequenas e
grandes vergonhas nacionais:"Acredito na democracia, mas meu
sonho é não ter nenhum governo e
muito menos políticos por aí".

anarquista do ócio
IJIUH—O». *^^ São Paulo — Carlos Goldgrub
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Plínio Marcos, no quitinete onde mora, pratica taro e bioenergética: "Não 
penso, por isso consigo escrever"

Arquivo —14/6/67 Arquivo —5/1/68 . Arquivo—10/1/69
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Fauzi Ârapè Nelson
Xavier: a estréia de Dois
perdidos numa noite suja

O bufao dos
miseráveis

MACKSEN LUIZ

Â 

dramaturgia de Plínio Marcos não se
esgota na temática. Contundente na
maioria de suas peças, Plínio Marcos

retira das mazelas sociais, o substrato de
sua dramaticidade. Mas não é apenas um
universo povoado de deserdados sociais,
mas um teatro em que esses personagens
são elevados à condição de indivíduos à
beira de perder a sua humanidade. Desde
que surgiu, em 1966, com Dois perdidos
numa noite suja — antes foi ator de circo,
escreveu algumas peças para o teatro ama-
dor, em Santos, onde nasceu — que Plínio
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Tônia Carrero e Nelson
Xa vier: escândalo de

Navalha na carne

Marcos provocou um verdadeiro impacto
num ambiente teatral marcado pela censu-
ra e a agitação política. O que surpreendia
em Dois perdidos numa noite suja, e que
sustenta o texto até hoje,'era a perfeição de
um diálogo que jogava com dois despoja-
dos sociais que reproduziam num quatro
sórdico de hospedaria as pressões que so-
friam fora dos limites deste simulacro de
sociedade. A montagem de Fauzi Arap, em
1967, com próprio diretor e Nelson Xavier,
revelou um autor com um tal domínio do
mundo que retratava e do peso das pala-
vras que não surpreendeu a estréia, um ano
depois, de Navalha na carne. Uma prosti-
tuta. um proxeneta e um homossexual
compartilham.a miséria de suas vidas, e
mais uma vez, os diálogos têm uma força
dramática de impressionante crueza. O es-
cândalo provocado pela peça transcendeu

Joel Barcelos e Fábio
Sabag: Barrela proibida

pela censura

os limites dos palcos. A censura implacável
dos anos da ditadura constribuiu para
transfomar Plínio Marcos em autor maldi-
to. A proibição de Barrela — promiscuída-
de e tensão de presos numa cela minúscula
— acentuou essa imagem que Plínio expio-
raria ao longo de todos esses anos. Sua
produção dramática, no entanto, cami-
nhou no sentido inverso da construção do
personagem Plínio Marcos. Abajur lilás, A
mancha roxa, Balada para um palhaço pa-
recém diluições de um teatro social que se
reduziu ao registro fotográfico do real,
com toques piegas e melodramáticos que
esvaziam, dramaticamente, o tom de de-
núncia que o autor pretende emprestar-lhe.
O poeta dos miseráveis se transformou no
bufão dos miseráveis, ele próprio assumin-
do um personagem que poderia ter escrito
mas que parece preferir viver.
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Elvis Presley são leiloados
em Las Vegas esta semana

PAUL FELDMAN
Los Angeles Times

LOS 

ANGELES — O marinheiro
mercante Elvis Presley McLure olha
com admiração o traje de palco azul

de Good luck, criado aproximadamente em
1972, no Havaí. O colunável Dick Clark,
acompanhado de um assistente, parece im-
pressionado com o revólver 357 Magnum,
modelo 66, de prata, da Smith & Wesson,
com um logotipo personalizado em ouro
de 14 quilates. O balconista de fast-food
Tony Barbieri está vidrado pelo galho de
árvore da cidade de Graceland, que, segun-
do o catálogo do leilão, caiu "misteriosa-
mente" durante o funeral do rei, em 1977."É como uma venda de garagem de Elvis",
diz Barbieri.

Pelo fluxo constante de pessoas que
passa pela casa dos leiloeiros Butterfield &
Butterfield, em Sunset Boulevard, Los An-
geles, este momento está entrando para a
história como o da abertura da exposição
pública de mais de 600 tesouros ligados ao
grande Elvis Presley, que serão leiloados
em Las Vegas em junho próximo.

A venda de objetos pessoais de Elvis,
colecionados através dos anos pelo dono
do Elvis Presley Museum, Jimmy Velvet,
não é certamente a primeira deste tipo.
Leilões anteriores, no Sul da Califórnia
incluíram relógios, pistolas, cartas de amor
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O leilão de pertences de Elvis Presley poderá render até ÜS$4milhões

e outros itens semelhantes que um dia per-
tenceram ou passaram pelas mãos de Elvis.
Dois anos atrás, um colecionador de Los
Angeles alegou que alguém ofereceu-lhe
uma placa retirada do dente do rei por um
dentista de Beverly Hills.

Ainda assim, o leilão de 18 e 19 de
junho está sendo apresentado como o mais
importante de todos, pelo menos até ago-
ra. Funcionários da casa de leilões interna-
cional — há muito tempo conhecida por
vender tesouros de arte, mas recentemente
interessada em objetos ligados a celebrida-
des, como medalhas de Sammy Davis Jr. e
candelabros de Liberace — dizem que a
coleção de Elvis vale entre US$ 2 milhões e
USS 4 milhões. "É um fenômeno america-
no, tem tudo a ver com aquela coisa do
Kennedy", reflete Ben Latting, um livreiro
aposentado de Hollywood que visitou a
exposição por curiosidade. "É parte da
cultura americana. Se as pessoas fazem fila
para ver quadros de Picasso, também ha-
verá filas para isso", continua, enquanto
observa o cartão American Express assina-
do por Elvis em 1973 (valor estimado entre
USS 5 mil e USS 8 mil). "Isto essas pes-
soas nunca mais verão."

Muitos dos que estão na fila parecem
preparados para queimar dinheiro durante
o leilão, que se seguirá à exposição de Los
Angeles, e a outras semelhantes em São
Francisco, Nova Iorque e Londres. "Estou
com saudades e fiquei emocionado com o
barco batizado com o nome da mãe de
Elvis. Talvez faça uma oferta", admite Mi-
ke Mintz, um vendedor de lotes de cemité-
rio do Sul da Califórnia. Peter e Janice

Spitzer, de Los Angeles, contemplam ca-
checóis, carregando a neta de três anos.
Exceto por algumas músicas no fundo, a
exposição parece um evento solene, com os
fãs de Elvis contemplando a Bíblia, enca-
pada em couro, da família do cantor (esti-
mada entre USS 2 mil e USS 3 mil), a
certidão de nascimento dele (entre USS 50
mil e USS 60 mil) e um patriótico traje de
caratê nas cores da bandeira americana
(USS 2 mil e USS 2,5 mil).

"Adoro tudo, especialmente ajukebox",
declara Elvis Presley McLure, que mudou
seu nome legalmente há sete anos e tem
uma tatuagem de Elvis magro no braço
esquerdo. Um dos poucos espectadores
com pressa é Dick Clark, que recusa-se a
fazer qualquer comentário a respeito de
Elvis, do leilão ou de qualquer outra coisa."Temos um avião para pegar em breve",
diz o auxiliar de Clark, enquanto os dois
correm em frente às vitrines que expõem
variados modelos de armas e óculos escu-
ros personalizados.

No entanto, embora muitos tenham ido
à exposição para admirar os itens, outros
foram para criticá-la. "Muita gente em Los
Angeles está interessada em kitsch", co-
menta o pintor de interiores Jerry Gold-
baum, 29 anos. "A geração de nossos pais
colecionava objetos da época de Luís XIV.
Por alguma razão, esta geração resolveu
colecionar bobagens que eles mesmos mal
lembram." Goldbaum, vestindo uma ja-
queta de couro, acompanha Barbieri, a
quem conheceu no leilão de Sammy Davis
Jr. "Voltarei para o de Kurt Cobain",
conclui Barbieri.

t HORÓSCOPO
MaxKlim

Aries • 21/3 a 20/4
Sonhador, você hoje te-
rá razões de sobra pa-
ra dar vazão e asas à 
imaginação. Os fatos relacionados ao trabalho
hão de concentrar atenções. Vida pessoal que
ingressa em fase de mudanças que tendem a se
acentuar. Amor dependente.

>*lnW^\TOURO • 21/4 a 20/5
A segunda-feira Já re-
gistra boas posslbilida-
des de lucros em nego-
cios de pronta solução. Finanças protegidas.
Hoje, vocô deve se dar um pouco mais às pes-
soas que privam de sua Intimidade e de seus
sentimentos.

Z?
GÊMEOS* 21/5a20/6
A disposição astrológi-
ca de sua segunda-fel-
ra não registra nenhum 
aspecto de maior monta. Isso, no entanto, abre
caminho para que, com motivação, vontade e
determinação, você mude o ambiente e conquis-
te aquilo que mais desejar.

\MU. CÂNCER* 21/6a21/7
A semana se inicia sob
a Influência de elemen-
tos que falam da busca
de maior segurança em sua vida. Isso vai condi-
cionar o seu modo de agir. Bom quadro em
relação ao trabalho e aos amigos. No amor, o
momento é de realização.

3111LEÃO • 22/7 a 22/8
O seu regente astroló-
gico lhe dá um compor-
tamento sonhador no
correr do dia. Por isso, há risco de choque de
concepções entre o idealizado e aquilo que se
concretizar. Domine Isao. O momento é positivo
em seu lineamento. Amor carente.

VIRGEM • 23/8 a 22/9
Indicações que tratam
de boa disposição para
negócios e trabalho ro-
tineiro. Apoio de colegas e associados. Solução
de pequenos problemas de ordem financeira.
Começam a se modelar algumas mudanças na
sua forma de encarar o amor.

LIBRA* 23/9a22/10
Hoje, nativo, você conta
com disposição para
assuntos de ordem ma-
terial, com boa influência do trânsito lunar por
Leão. O momento sugere aos nativos de Libra
um posicionamento menos critico e mais cordato
em relação ás pessoas.

^m ESCORPIÃO* 23/10a21/11
Dlà de questionamen-^
tos íntimos e bom enca-«
minhamento para as „ ^ m
ações que dependam do raciocínioTHaja de for-
ma controlada em relação às pendências que lhe
couber resolver. Não reaja a primeira impres-
são. Excelente quadro afetivo.

SAGITÁRIO • 22/11 a 21/12
Motivado para ações
que busquem movi-
mento, você tem um dia \^m
que lhe será providencial. Bom entendimento
com amigos e mudanças na rotina. Novidades
vindas de local distante. Busque mostrar-se mais
dado à vida em família e no amor.

CAPRICÓRNIO • 22/12 a 20/1
Seu comportamento ao
longo do dia, marcará
de forma mais positiva v^m
a sua rotina. Se confiante e otimista, ele será
responsável por um dia multo benéfico. Faça de
sua rotina um exercício de afirmação. Quadro
efetivo que mostra realização e surpresa.

AQUÁRIO • 21/1 a 19/2
Hoje, nativo, vooê po-
dera empreender mu-
danças que alcançarão
excelente resultado em seu trabalho! indicações
de apoio por parte de pessoa experiente. Vivên-
cia afetiva moldada em quadro de ternura que
deve ser aproveitado e valorizado.

ffra PEIXES* 20/2a20/3
Bom encaminhamento
para questões relacio-
nadas a dinheiro. O dia
será positivo na medida em que você superar
condicionamento negativo, em razão e de fácil
solução: À tarde começam a mudar as influên-
cias que tratam do amor.
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HORIZONTAIS— 1 — ave lalconiforme, dos acipi-
trideos, de coloração quase inteiramente branca,
asas escuras, cauda com quatro faixas pretas, e
penacho pardo; apacanim; 10 — sinal feito com a
cabeça, as mãos, os olhos para dar a conhecer o
que desejamos; 11 — arredores de lugares impor-
tantes; 12 — depressão alongada entre montes ou
quaisquer outras superfícies; planície à beira de um
rio ou ribeirão; 13 — área de terra batida, lajeada ou
cimentada, onde se malham, trilham, secam ou
limpam cereais e legumes (pi.); terreno onde se
junta o sal, ao lado das marinhas (pi.); 14 — jagua-
pés; 16 — desinência verbal característica da tercei-
ra pessoa do plural do presente do futuro; 17 — que
causa temor; destemida; 20 — conversa fiada; 21 —
pessoa muito esperta ou velhaca; 23 — o radical
monovalente não saturado C3H5 derivado do prope-
no; 24 — (ant.) si bemol; 25 — diz-se do enxame de
abelhas que, fora da colméia, forma cacho; 27 —
doença das vias urinárias; 29 — espécie de enguia
(pi.); 30 — cova no fundo do mar ou de um rio; lagoa
de água salgada; 31 — falha.
VERTICAIS — 1 — ave lalconiforme, dos acipitri-
deos, de coloração preta com tons azulados, e
cauda preta com uma faixa e a ponta branca; 2 —
gênero de aracnídeos, às vezes microscópicos, que
se desenvolvem na farinha, no queijo e noutras
substâncias alimentícias, ou vivem como ectopara-
sitos de animais ou plantas; 3 — peça que produz a
ignição nos motores a explosão; 4 — sem atividade;
5 — desinência característica do grau aumentativo
dos substantivos e adjetivos; 6 — aquele que traba-
lhou muito pela prosperidade, pela libertação, pela
independência, pela glória de uma nação; 7 —
armar, cobrir ou defender com escudo ou rodela; 8

corda com que uma embarcação reboca outra; 9
coisa difícil; amante; 13 — retribuição a quem

celebrou missa por incumbência de alguém; 15 —:
ação de arejar ou ventilar; 18 — rebater, contestar;
19 — gancho empregado na procura da âncora ou
de outro objeto que esteja invisível debaixo da água
(pi.); 20 — nos candomblés, o atabaque menor; 22 —
viga mais ou menos delgada que a virgem, e cuja
extremidade superior se encaixa no orifício desta,
sendo a extremidade anterior atravessada pelo (u-
so; 25 — parte saliente de certos utensílios, que
serve para segurá-los; uma das partes da dobradi-
ça, que se liga à outra pelo pino; 26 — designação
genérica das aldoses e das cetoses; 28 — gigante
mencionado no culto pelos rabinos israelitas. Cola-
boração do Professor PEDRO DEMO — Brasília.

PAR DE PARES"Encaminho-lhe, com a presente, as anexas 24
CHARADAS AFERÉTICAS. Embora pouco pro-
vável, é possível que o confrade tenha atentado
para o detalhe de quase total imperceptibilida-
de, no alto desta folha em que escrevo o que eu
trouxe de Giza, Egito. De fato, lá estive apren-
dendo a andar de camelo, a fabricar papiro etc,
bem como visitando as pirâmides de Cheops (aliás,
à época, fui dos últimos a enfrentar a aventura de
penetrar no seio do monumento, até a tumba —
vazia — do faraó, pois, dias após, o acesso ao
interior da pirâmide foi interditado por muitos anos a
estranhos), Chephren, Menkaura e outras nas re-
dondezas. E lá, também conheci a Sphinx, cujo
mistério consegui decifrar (guardo o segredo)."
Continua
CHARADAS ADICIONADAS (adição de pala-

vras)
1. Há charadista que não CONFIA na própria inteli-
gência e não resiste ao ÍMPETO de ir direto ao
calepino, quando o conceito final é uma ESPÉCIE DE
TECIDO ANTIGO. 3-2.

ARCOS — CEC — Brasilia
2. Naquele BOSQUE, o pintor fez um DEBUXO do
ÉBRIO INVETERADO. 2-2

CELLY — PASSATEMPOS BÍBLICOS — Tijuca
3. A AMA-SECA, após dar o leite em copo de PRO-
DUTO DE CERÂMICA, OSCILA a rede para adorme-
cer a criança. 1-2

PAR DE PARES — Cairo — Egito
4. Ele DEVORA com furor o alimento destinado aos
NÃO BATIZADOS, demonstrando ser um HOMEM
VIOLENTO. 2-2

VICENTE — Observatório do Perau — MG
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — conga; ecar; ofiuco; ala; niaia;
erg; gamacismos; ose; infero; baga; binóculo; aceto-
nemia; nit; solear; edaz; so.
VERTICAIS — congo; ofiase; niame; guia; acácia-
nos; carme; algor; ra; esfacelo; insonos; sotoar; bit;
beta; cid; liar; ume.
EPENTÉTICAS: 1. fajuto; 2. mitica; 3. pataca; 4.
ouriço; 5. maneta.

Correspondência para: Rua das Palmeiras, 57,
ap. 4 — Botafogo — CEP 22.270.070
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A bagagem
de cada um
UMA 

das coisas maravilhosas de quando se é criança é
sair de casa sem nada nas mãos. Os pais levam dinheiro
para o sorvete, lenço para limpar a boca, a chave de

casa, tudo que é preciso. Mas criança é louca para crescer, virar
adulta — o que, aliás, acaba acontecendo. Não sabe que vai ter
muita saudade do tempo em que era totalmente dependente e
que saía de casa sem lenço e sem ter que carregar um só
documento.

A vida (e as responsabilidades) se encarrega de ir pouco a
pouco aumentando a bagagem pessoal de cada um. Mal a
criança aprende a andar e já tem que sair com a identidade no
bolso, e isso é justo?

O primeiro presente de peso é uma carteira para guardar a
mesada. E no dia em que o pai abre uma conta no banco em seu
nome — que festa! — começa a tragédia do talão de cheques.

Fazer as contas de somar e diminuir é fácil, mas como
calcular o IPMF? Nem Delfim Netto consegue, mas tudo bem.
E, quanto mais vai ficando adulto, mais vão surgindo coisas,
objetos. A carteira tem que ser maior, para dar lugar ao cartão
de crédito, ao do plano de saúde, ao CIC, ao de doação de
olhos (você doou os seus, espero), o título de eleitor, um cartão
com o tipo de sangue, e a calculadora, para fazer as contas em
URV. Mas tem mais, muito mais.

Se você passou no vestibular e ganhou um carro do pai,
prepare-se para carregar: a habilitação, o seguro obrigatório e o
nosso querido IPVA (que você tem que lembrar de pagar no
mês correspondente ao último número da placa, olha que
delícia).

Um dia você arranja um emprego e vai morar sozinha, feliz
por ser, enfim, completamente independente (e com razão).
Consegue um telefone e descola a coisa mais preciosa da vida de
uma pessoa sozinha: a secretária eletrônica. Com ela, outro
objeto diabólico para colocar na bolsa: o bip da secretária.

O tempo vai passando, você vai se dando bem, e que maior
sinal de prosperidade do que um telefone celular? É bem
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verdade que poucas coisas são mais inúteis, mas e a criança que
existe dentro de nós, não tem direito a um brinquedinho? E se o
presidente ltamar brincou de guerra a semana passada, por que
você não pode brincar também?

Com o celular na bolsa, você se sente o máximo. Mas já
sabe: deve levar sempre uma bateria a mais, no caso de uma
delas descarregar. E, já perto de enlouquecer, alguém lembra
que não pode esquecer do fio para ligar a oitava maravilha do
mundo no acendedor do carro, o que economiza a bateria. É
mole?

E tem os remédios: o da coluna, a vitamina C americana,
mais band-aid e aspirina; e, para poder ficar calma, tem que

saber que o tranqüilizante está à mão, claro. Se é fumante, já
viu. E óculos, pelo menos dois: os de grau e os escuros. E a
caneta, socorro. Não será demais, para um ser humano? Isso
sem falar dos chicletes, dos florais, do lenço de papel, do
chaveiro cada vez maior, da agenda eletrônica. E a escova de
cabelo, o lápis de olho, o blustu a escova de dentes, oh, Deus. E
a camisinha, essa não dá para esquecer. A essas alturas, só
saindo de casa com uma mala.

Que vontade de voltar a ser criança. Ou quem sabe ir para
uma ilha deserta e ficar só pescando, quem sabe?

Mas não se iluda, eles vão te encontrar: ou você nào sabe que
ilha também paga IPTU?

Danuza Leão

Polanski, o fa de
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Dupla contracena no
filme que Tornatore
levou para Cannes

CARLOS HELÍ DE ALMEIDA
Enviado especial

CANNES
— 0 47°Festi-
vai de Cannes
ainda não en-
controu o seu
favorito. Mas
nem por isso
conseguiu fi-
car indiferente
ao enredo que

colocou sob o mesmo set o consa-
grado ator francês Gerard Depar-
dieu e o diretor polonês Roman
Polanski. Uma simples formalidade,
do italiano Giuseppe Tornatore,
exibido ontem na mostra competiti-
va, é um campo de batalha oral
entre um escritor amnésico (Depar-
dieu) envolvido num crime e um
inspetor de polícia (Polanski) e ad-
mirador de seus livros que tem mui-
tas razões para crer que seu ídolo
está escondendo o jogo. O cenário,
quase único, e o estilo quebra-cabe-
ça, fizeram os mais apressados
acreditarem num cruzamento entre
a marcação teatral e a narrativa
kafkaniana. Tornatore. autor do
mundialmente famoso Cinema Pa-
radiso (Oscar de Melhor Filme Es-
trangeiro de 1988), prontamente re-
jeitou as comparações. "As 

pessoas
não podem ver alguma coisa sem
referências espaço-temporais que

Cannes — Reuter
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Polanski e Depardieu em Cannes: entre Kafka e Pirandello

pensam logo em Kafka. Nesse sen-
tido, meu filme tem muito mais a
ver com o teatro de Pirandello, que
dizia que nada é realmente o que
parece ser", explicou.

Uma simples formalidade foi ro-
dado parcialmente em Cinecitá, o
lendário estúdio italiano. Tem dois
pesos-pesados como protagonistas
e um acabamento técnico impecá-
vel. Mas o cineasta falou de difícul-
dades para trabalhar. "A situação
do cinema na Itália é gravíssima",
alertou.

Polanski disse que foi irrecusável
participar do projeto de Tornatore."Gosto de trabalhar com diretores
que são bons contadores de histó-
rias", confessou. Fiquei absoluta-

D Linda Hamilton, a indestruti-
vel heroína da série O extermina-
dor do futuro, está em Cannes.
Veio promover seu novo filme, a
comédia romântica Separate liyes.
Faz parceria com o comediante
James Belushi.
.? Cannes entra hoje em seu quin-.

¦ NACROISETTE
to dia de competição. E exibe, à
noite, em,sessão de gala, o filme
Vermelho, de Krzystof Kieslows-
ki, o terceiro título da trilogia ba-
seada nas cores da bandeira fran-
cesa.
D Jennifer Jasori Leigh fez as ma-
Ias e foi embora. Voltou para o set

Depardieu
Ator viril faz'drag queen'

O ator inglês Terence Stamp
contracenou com as mais belas atri-
zes do mundo. Sua virilidade já
esteve a serviço de diretores como
Peter Ustinove, Federico Fellini,
Pier Paolo Pasolini, William Wyle e
Joseph Losey, entre outros. Agora,
cinqüentão, teve que se desfazer de-
Ia para encarnar Bernadette, o
transsexual que integra a alegre, di-
vertida e kitscli trupe de drag queens
de As aventuras de Priscilla, a rai-
nha do deserto, um dos mais comen-
tados titulos da mostra paralela Um
certo olhar, exibido na sessão de
meia-noite do último sábado. Seu
diretor, o australiano Stephan El-
liott, corre o risco de repetir o fenô-
meno protagonizado pelo conterrâ-
neo Baz Luhrmann, que há dois
anos estourou fora do páreo com o
musical Vem dançar comigo.

Priscilla é o nome do ônibus-ca-
marim que transporta Bernadette e
as drags Felicia (Guy Pearce) e Mit-
zi (Hugo Weaving) — duas garotas
que ganham a vida fazendo espa-
lhafatosas performances em Sidney
— ao interior da Austrália. No ca-
minho, se perdem no deserto, es-
candalizam interioranos com rou-
pas inimagináveis, ganham a
adesão de ciganos e até descobrem
facetas desconhecidas de certos ma-
chões que cruzam a estrada. "As
drag queens são como os últimos
dos grandes musicais hollywoodia-
nos. O filme é apenas uma desculpa
para trazer de volta este tipo de
musicial", explicou Elliott. Os mé-
ritos artísticos do filme podem ser
duvidosos. Mas não há como negar
que foi uma grande ousadia do di-
retor transformar Stamp numa
atraente senhora de meia-idade.

mente fascinado quando ele me
contou o enredo, durante um almo-
ço, lembrou. Tornatore devolveu o
elogio, explicando que pensou no
diretor de Chinatown para fazer o
papel do detetive obcecado por seu
prisioneiro "porque ele tem a ambi-
guidade que o personagem precisa-
va".

O diretor italiano fez questão de
lembrar que Uma simples formali-
dade não guarda qualquer seme-
lhança com os outros filmes que já
fez. "Esta obra não fala sobre o
medo do sucesso, como dizem por
aí. Uma simples formalidade fala do
medo da morte e de como a cultura
é incapaz de minimizar esse medo",
definiu.

do novo filme de Taylor Hack-
ford.
D Aproveitando a sopa da mídia
disponível em Cannes: Dolph
Lundgrund (de cabelos compri-
dos), a lourinha simpática Meg
Ryan, Kevin Kline. Sigourney

. Weaver e, em breve. Mel Gibson.
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Sampaio, o autor de Eu quero é botar meu bloco na rua

Sérgio Sampaio (^r 1947-19941)

Talento que marcou
a época dos festivais
0 

cantor e compositor Sérgio
Sampaio morreu ontem, às
5h da manhã, de pancreatite

crônica, no Hospital Quartocen-
tenário, em Santa Teresa. Capixa-
ba, Sampaio tinha 47 anos e ficou
conhecido após o sucesso no 7o
Festival Internacional da Canção
(FIC), realizado em 1972, onde
foi premiado com a música Eu
quero é botar meu bloco na rua. O
compositor será enterrado hoje,
às lOh, no Cemitério São João
Batista, em Botafogo.

Sérgio Sampaio declarou certa
vez que a composição que o tor-
nou famoso atrapalhou o desen-
volvimento de sua carreira, tama-
nho o impacto e as
transformações em sua vida. Ape-
sar de ter se afastado do grande
público, ele nunca abandonou a
música, continuando a fazer
shows em boates e restaurantes.
Em 93, chegou a anunciar que
estava se preparando para voltar
aos estúdios.

Antes de vencer o FIC, Sérgio
Sampaio já tinha três discos lan-
çados pela antiga CBS, produzi-
dos por seu amigo Raul Seixas.
De 72 a 77 ele percorreu rríaís
duas gravadoras, a Phillips e a
Continental, onde se envolveu em
desentendimentos que lhe rende-
ram a fama de artista tempera-
mental e difícil. Em 1983, Sérgio
gravou um disco independente in-
titulado Sinceramente, mas não
conseguiu voltar ao mercado. Dez
anos depois o artista tentou nego-
ciar com algumas gravadoras á
produção de mais um álbum. É
declarou que havia largado a be-;
bida. "O álcool já me ajudou mú£-
to, porque sou extremamente ti-;
mido. Mas eu o estava usando
muito mal, a ponto de começar
uma curva descendente. Era paràf
ou me entregar. Optei pela priS
meira via porque já estou com 4(j
anos e tenho ainda muita coisa
para fazer".

rf T ADADIcSi
PIANO BAR

Aberto de segunda a sábado a
partir das 18 horas.

Apresentação dos pianistas
Zé Maria, Stênio e do cantor

e pianista italiano Luciano
Bruno.

Rua Maria Angélica, n° 29.Jardim Botânico.
Tel. 537-2724 r
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Galeria deArtelpanema

Tendo realizado nosso último Leilão,
no dia 26 de abril, em URVe obtido enorme

sucesso de visitação e vendas, com liquidação
em 3 dias, já estamos recebendo peças para

o próximo no dia 21 de junho

O
Rua Aníbal Mendonça, 27 • Ipanema

Tel: 239-2032 - Fax: 511-2073
Q>

LEONE
Já estamos recebendo

Peças para o 74° Grande Leilão, com
exposição marcada para os dias 11 e

12 de Junho. Quadros, Tapetes, Móveis e
Objetos de Coleção

Rua das Laranjeiras, 540-Tel.: 285-4314
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Mêidonna melhora seu desempenho nas telas com a participação no filme de Abel Ferrara

Madonna tenta acertar

Show traz
a 'cozinha'
da Bahia
Muito 

se falou sobre Dorival
Caymmi por ocasião de
seus 80 anos, comemora-

dos no mês passado. O que ficou
de fora da festa aparece hoje no
show Tem mais Caymmi, às
22h30, no Mistura Fina, onde o
cantor e pesquisador musical
Cláudio Olivotto apresenta duas
composições do baiano inéditas
em disco e outras cinco preteri-
das do quase completo songbook
organizado por Almir Chediak.
Outra novidade da apresentação
única de hoje é a recuperação de
vários sambas de roda reunidos
pelo mestre da cultura popular
baiana em seu raro livro, Can-
cioneiro da Bahia, de 1948. E o
que é melhor, tocados como fo-
ram feitos: acompanhados por

instrumentos de cozinha, como
prato-e-faca, bacia ou peneira
com feijão.

"Estamos buscando sonori-
dades diferentes para o trabalho
de Caymmi, e recuperando a
forma como se tocava o samba
de roda na região do Recôncavo
originalmente", explica Olivot-
to, que passou uma semana
aprendendo a tocar os instru-
mentos de cozinha na casa de
Edith Oliveira, a célebre tocado-
ra de prato-e-faca de Santo
Amaro, que já acompanhou
Caetano Veloso nos discos Ara-
çà azul e Circulado. No show, ele
será acompanhado pelo também
cantor Cleuber Rafacho e por
uma mistura de instrumentos —
do violoncelo à tabla indiana.

Olivotto vai apresentar duas
inéditas de Caymmi em disco:
Melodia do meu bairro, que só
tem um registro radiofônico de
Paulo Tapajós, e Porque, tam-
bém cantada apenas no rádio
por Heleninha Costa e pelas Ga-
rotas Tropicais.

Divulgação/Alexandre Campbell

MADONNA, 

sempre no-
tável na promoção de
sua imagem, nunca foi

bem-sucedida quando a mídia era
o cinema. Participou das medío-
crês pós-modernidades de Procu-
ra-se Susan desesperadamente e
Quem é essa garota?; do lamenta-
vel Shangai surprise e do pornô-
chie vagabundo Corpo em evidên-
riffralém de ter emprestado sua
presença e sua voz pequena a
Dick Tracy. É quase incompreen-
sível que uma artista de seu porte,
plenamente consciente de que o
eféító, no mundo pop, muitas ve-
zes vale mais do que o talento,
nunca tenha conseguido extrair
do cinema efeitos para sua pro-
moção pessoal. Agora, em Olhos
de serpente, ela também não con-
seguirá angariar promoção pes-
soai, mas pelo menos legará à his-
tória do cinema participação num

filme menos medíocre — uma
obra extremamente pessoal de um
dos diretores independentes mais
cultuados dos Estados Unidos,
Abel Ferrara.

Olhos de serpente representa
perfeitamente as duas autoralida-
des que o construíram, Madonna
e Ferrara. O filme parece um em-
bate para ver quem exprime seus
pontos de vista com mais eficácia.
Conta a história de uma produ-
ção de cinema em que o diretor
(Harvey Keytel, ator íntimo de
diretores marginais com Ferrara e
Quentin Tarantino) é alter-ego de
Ferrara — e Madonna, de si mes-
ma. No filme dentro do filme,
Madonna interpreta uma esposa
devassa, ex-amante de sexo de to-
das as formas e drogas, que, em
crise de consciência, converte-se
ao cristianismo, para desespero
do marido (James Russo), tam-
bém devasso.

A personagem de Madonna é
uma leitura da sua personalidade,

sempre precisando profanar sim-
bolos e comportamentos católicos
para provar uma liberdade. Mas
ao mesmo tempo em que a canto-
ra-atriz interpreta a si mesma,
Ferrara põe toda sua carga de
preocupações estéticas e existen-
ciais no personagem do diretor.
Desde o que dizer num filme, até
toda a rede de intrigas que se cria
na frente e atrás das câmeras.

Olhos de serpente, um filme ra-
dicalmente autoral, não abre con-
cessões aos fãs de Madonna, que
por certo não vão gostar de ver a
musa da saúde e da certeza da
liberdade metida em conflitos hu-
manos profundos. Ao mesmo
tempo que não gostarão de ver
como a sua personagem se deixa
manipular pelos homens. Mas,
para quem Madonna é apenas
uma cantora de voz esganiçada e
o bom cinema deve sempre preva-
lecer, Olhos de serpente é uma
agradável surpresa. Olivotto e Rafacho se apresentam hoje no Mistura Fina
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NA RODA DA FORTUNA (The hudsucker
proxy), de Joel Coen. Com Tim Ro .bíns. Paul
Newman, Jennier Jason Leigh e Chailes Durning.
Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759 — 235-
4895), Art-Fashion Mall 2 (Estrada da Gávea,
899 — 322-1258): 15h30, 17h40. 19h50, 22h.
Estação Paissandu (Rua Senador Veigueiro. 35
— 265-4653): 15h30, 17h40, 19h50, 22h. Art-
Méier (Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4544): 15h,
17h, 19h, 21h. Estação Icaraí (Rua Coronel Mo-
reira César, 211/153): 15h, 17h10, 19h20,
21li30. Art-Casashopping 2 (Av. Ayrton Senna,
2.150 — 325-0746). Art-Tijuca (Rua Conde de
Bonfim, 406 — 254-9578), Art-Plaza 2 (Rua XV
de Novembro, 8 — 718-6769): 16h40, 18h50,

. 21 h. Art-Madureira 2 (Shopping Cenler de Ma-
. dureira — 390-1827): 16h50, 19h, 21h10. (Li-

vre).

Comedia. No final dos anos 50 um continuo de
uma empresa é promovido a presidente por uma
armação política e passa a fazer sucesso quando
cria o bambolê, brinquedo que vira coqueluche na
América. EUA/1993. __

A CASA DOS ESPÍRITOS (The house of the
spirits). de Billie August. Com Jeremy Irons,
Meryl Streep, Glenn Glose, Vaness Redgrave e
Winoma Ryder. Odeon (Praça Mahatma Gandhi,
2—.220-3835): 13h15,15h50. 18h25,21h. Sáb.
e dom., a partir de 15h50. São Luiz 1 (Rua do
Catete, 307 — 285-2296). Icaraí (Praia de Icarai,
161—717-0120): 161)20. 18h55, 21h30. Sáb. e
dom., a partir de 13h45. Rio Sul-1 (Rua Lauro
Muller. 116/Lj. 401 — 542-1098), Olaria (Rua
Uranos, 1.474 — 230-2666): 15h20, 17h55,
20h30. RioSul-2 (Rua Lauro Muller, 116/Lj. 401

•542-1098), Copacabana (Av. Copacabana,
801 

'— 
265-0953), Leblon-1 (Av. Ataulfo de

Paiva, 391 — 239-5048), América (Rua Conde
de-Bonfim, 334 — 264-4246): 13h45, 16h20.
18H55. 21h30. Via Parque 3 (Av. Ayrton Senna,
3P.Q0 — 385-0261), Barra-3 (Av. das Américas,
4.666 — 325-6487). Ilha Plaza 2 (Av Maestro
Paulo e Silva, 400/158 — 462-3407): 15h50,
13b25, 21 h. Sáb. e dom., a partir de 13h15.
Madureira 2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 —
4BÒ-1338), Niterói (Rua Visconde do Rio Bran-
co, 375 — 719-9322): 15h50, 18h25, 21 h. Norte
Shopping 2 (Av. Suburbana, 5.474 — 592-
9430): 18h, 18h30. 21h. Sáb. e dom., a partir de
13h30. (12anos).

A história de Allende nana a saga de uma família
durante quatro gerações até a ditadura militar do
Chile. Baseado no best-soller de Isabel Allende.
EUA/1993.

A VIAGEM AO GRANDE DESERTO (A lar off
place). de Mikael Salomon. Com Reose Withers-
pòon, Ethan Randall, Jack Thompson e Sarei
Bok.;Condor Copacabana (Rua Figueiredo Ma-
galhíes, 286 — 255-2610): 14h, 16h, 18h, 20h.
22K Metro Boavista (Rua do Passeio, 62 —
24Ò-1291): 13h30. 15h30, 17h30, 191)30.
211)30. Tijuca-1 (Rua Conde de Bonfim, 422 —

264.5246): 15h, 17h. Via Parque 6 (Av. Ayrton
Senna. 3.000 — 385-0261), Paratodos (Rua Ar-
quias Cordeiro, 350 — 281-3628). Madureira 3
(Rua João Vicente, 15 — 369-7732), Niterói
Shopping 1 (Rua da Conceição. 188/324 —

717-9655): 15h, 17h, 19h, 21 h. (Livie).

Nor_QÍ__e Harry. dois adolescentes corajosos, cujas
vidas estão em perigo, entrentam uma perigosa
aventura quando são foiçados a se tefugiar num
deserto africano. EUA/1993.

OLHOS DE SERPENTE (Snake eyes), de Abel
Ferrara. Com Madonna, James Russo d Harvey
Keitel. Rio Sul-3 (Rua Lauro Muller. 116/Lj. 401

542-1098): 14h, 16h, 18h. 20h, 22h. Barra-1
(Av. das Américas. 4.666 — 325-6487): 15h30.
17h30. 191)30. 21h30 Tijuca-2 (Rua Conde de
Bontim. 422 — 2645246): 15h, 17h. 19h, 21 h.
(14 anos):

Um,triângulo amoroso loimado poi um diielor e os
protagonistas de seu novo tilme. que confunde a
realidade com a ficção, mostrando a dissolução
de üm casamento num redemoinho de diogas e
parceiros. EUA/1993.

BARAKA - UM MUNDO ALÉM DAS PALA-
VRAS — Oe Ron Fiicke Art-Fashion Mall 4
(Estrada da Gávea. 899 — 322-1258): 16h30.
18h20.20h10.22h. (Livre).

I

Um épico em escala internacional para contar a
história da evolução da Terra e da diversidade
humana. Ê um filme sem diálogos, rodado em 24
paises e cinco continentes. EUA/1992.

PERIGO PARA A SOCIEDADE (Menace II so-
ciety), de Allen Hughes e Albert Hughes. Com
Tyrin Turner, Jada Pinkett e Glen Plummer. Art-
Casashopping 1 (Av. Ayrton Senna, 2.150 —
325-0746), Art-Madureira 1 (Shopping Center
de Madureira — 390-1827): 15h30, 17h20.
19h10, 21 h. (14 anos).

Cercado pelo preconceito contra sua cor, a violên-
cia, o desemprego e o tráfico de drogas, Caine
transita perigosamente entre o bem e o mal na
tônue fronteira que poderá transformá-lo em um
perigo para a sociedade. EUA/1993.

¦ CONTINUAÇÃO"
• •••

GILBERT GRAPE - APRENDIZ DE SONHA-
DOR (Whats eating Gilbert Grape), de Lasse
Hallstrom. Com Johnny Deep, Leonardo Di Ca-
prio e Juliette Lewis. Ftoxy-3 (Av. Copacabana,
945 — 236-6245): 15h, 17h10, 19h20. 21h30.
Via Parque 1 (Av. Ayrton Senna, 3.000 — 385-
0261): 16h40. 18h50, 21h. Sáb. e dom., a partir
de 14h30. Tijuca-1 (Rua Conde de Bontim, 422
— 264-5246): 19h.21h10. (Livre).

Gilbert Grape é um jovem que tem que superar
muitas dificuldades com sua família: sua mãe pesa
250 quilos e está há sete anos sem sair de casa;
seu irmão é autista e suas irmãs Amy que precisa
de um marido e Ellen que piecisa de um pai.
EUA/1993.

• ••
TERRA DAS SOMBRAS (Shadowlands). de Ri-
chard Attenborough. Com Anthony Hopkins, De-
bia Winger e Josepl Mazzello. Roxy-2 (Av. Co-
pacabana, 945 — 236-6245): 16h50, 19h10.
21 h30. Sáb. e dom., a partir de 14h30. (12 anos).

Solteirão, Jack leva uma vida de clausura, quando
conhece Joy. Até que um dia ela quebra a perna e
diagnostica-se um câncer adiantado. Esta expe-
riência ensinará a ele uma lição sobre o sentido e
a torça do verdadeiro amor. Baseado em fatos
reais. EUA/1993.

LAMARCA (Brasileiro), de Sérgio Rezende. Com
Paulo Betti, Carla Camurati, José de Abieu, Elizer
de Almeida e Deborah Evelyn. Cine Gávea (Rua
Marquês de São Vicente, 52 — 274-4532):
14h30,17h, 19h30, 22h. Palácio-2 (Rua do Pas-
seio, 40 — 240-6541): 14h, 16 .20, 18h40, 21 h.
Sáb. edom, a partir de 16h20. Largo do Macha-
do 1 (Largo do Machado, 29 — 205-6842):
14h30,16.50,19h10. 21h30. Center (Rua Coro-
nel Moreira César, 265 — 711-6909): 16h20,
18h40, 21 h. Sáb. e dom., a partir de 14h. Bruni-
Tijuca (Rua Conde de Bonfim. 370 — 254-
8975): 14h, 16h20,18h40, 21 h. (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 familia para Cuba e deser-
tando do Exército até sua morte em setembro de
1971. Produção de 1993.

O VIAJANTE (Voyager). de Volker Schloendorff.
Com Sam Shepard, Julie Delpy e Barbara Suko-
wa. Estação Botafogo/Sala-2 (Rua Voluntários
da Pátria, 88 — 537-1112): 16h40, 191), 21h20.
(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.

UMA BREVE HISTÓRIA DO TEMPO (A briel
history of time), de Errol Morris. Documentário.
Estação Botafogo/Sala-3 (Rua Voluntários da
Pátria, 88 — 537-1112): 15h30, 17h10, 18h50.
(Livre).

O documentário reconstitui a vida do físico que
tom esclerose múltipla e, apesar de ter sido de-
senganado pelos médicos, conseguiu sobreviver
e se lançou numa busca desesperada pelo conhe-

cimento. Adaptado do livro do físico Stephen
Hawking. EUA/1991.

A LISTA DE SCHINDLER (SchindlerS 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, 17h, 20h30. Ricamar (Av. Copa-
cabana, 360 — 255-4491): 16h40. 20h. Via Par-
que 4 (Av. Ayrton Senna, 3.000 — 385-0261):
161)50. 20h10. Sáb. e dom., a partir de 131)30.
(12 anos).

Oscar Schindler, um industrial filiado ao partido
nazista, tinha motivos para 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 the name oi the talher).
de Jim Sheridan. Com Daniel Day-Lewis, Emma
Thompson, Peter Portlethwaite e John Lynch.
Campo Grande (Rua Campo Grande, 880 —
394-4452): 16h, 18h30, 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 q gover-
no britânico insistia em esconder. Baseado no
romance autobiográfico Proved Innocent, de
Gerry Conlon. EUA/1993.

FILADÉLFIA (Philadelphia), de Jonathan Dem-
me. Com Tom Hanks, Antônio Banderas, Denzel
Washington, Jason Robards e Ron Vawter. Novo
Jóia (Av. Copacabana. 680): 14h20,16h40,19h,
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 of inno-
cence). de Martin Scorsese. Com Daniel Day-Le-
wis, Michelle Pfeiffer e Wynona Ryder. Estação
Museu da República (Rua do Catete, 153 —

245-5477): 20h. (Livre).
Newland está noivo de May e 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 e as
rígidas convenções da aristocrática Nova York de
1870. Baseado no romance de Edith Whaiton.
EUA/1993.

O BANQUETE DE CASAMENTO (The wedding
banquete), de Ang Lee. Com Ah-leh Gua, Sihung
Lung, May Chin e Wínston Chão. Estação Museu
da República (Rua do Catete, 153 — 245-5477):
15h30. (10anos).

Wai Tung. próspero imigrante, vive um relaciona-
monto homossexual com Simon. Para manter as
aparências ele resolve casar-se com a jovem Wei
Wei. Porém, Wei Wei engravida de Wai Tung e o
desenlaco da história torna-se surpreendente para
todos. EUA/1993. __

MALÍCIA (Malice). de Harold Becker. Com Alec
Baldwin, Nicole Kidman, Bill Pullman e Anne
Bancrolt. Starlpanema (Rua Visconde de Pírajá,
371 — 521 -4690). Star-Copacabana (Rua Barata
Ribeiro, 502/C — 256-4588): 14h, 16h, 18h,
20h, 22h. Pathé (Praça Floriano, 45 — 220-
3135): 13h, 15h, 17h. 19h, 21 h. Sáb. e dom., a
partir de 15h. Windsor (Rua Coronel Moreira
César, 26 — 717-6289): 15h, 17h, 19h, 21h.
Art-Casashopping 3 (Av. Ayrton Senna, 2.150 —
325-0746), Art-Plaza 1 (Rua XV de Novembro, 8
— 718-6769): 161)40, 18h50, 21h. Art-Fashion
Mall 3 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258):
16h10, 18h10, 20h10, 22h10. (14anos).

0 psicólogo Andy vive tranqüilamente com sua
esposa até que uma série de crimes começam a

acontecer e ele é transformado num dos princi-
pais suspeitos. EUA/1993.

WITTGENSTEIN (Wittgenstcin). de Derek Jar-
man. Com Karl Johnson, Michael Gough, Tilda
Swinton e John Quentin. Estação Botalogo/Sa-
la-3 (Rua Voluntários da Pátria. 88 — 537-1112):
20h30, 22h. (14 anos).

Cinebiogralia do filósofo vionense Ludwig Witt
genstein, autor do Traclatus Logico-Philosophi-
eus. O filme refaz sua trajetória. Urso do Prata no
Festival de Berlim/1993. Inglaterra/1992.

O PEQUENO BUDA (Little Budha). Bernardo
Bertolucci. Com Keanu Reeves, Bridget Fonda,
Chris Isaak e Alex Wiesendanger. Roxy-1 (Av.
Copacabana. 945 — 236-6245), São Luiz 2 (Rua
do Catete. 307 — 285-2296): 16h30, 19h.
21h30. Sáb. e dom., a partir de 14h. Rio Sul-4
(Rua Lauro Muller, 116/Lj. 401 — 542-1098).
Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva. 391 — 239-
5048): 14h. 16h30, 19h, 21h30. Palácio-1 (Rua
do Passeio, 40 — 240-6541): 131)30, 16h.
18h30. 21 h. Sáb. e dom., a partir de 16h. Carioca
(Rua Conde de Bontim, 338 - - 228-8178). Bar-
ra-2 (Av. das Américas, 4.666 — 325-6487):
16h, 181)30, 21 h. Sáb. e dom., a partir de 13 .30
Ilha Plaza 1 (Av. Maestro Paulo e Silvo, 400/158
— 462-3407), Madureira-1 (Rua Dagmar da
Fonseca. 54 — 450-1338), Central (Rua Viscon-
de do Rio Branco, 455 — 717-0367): 16h,
181)30. 21 h. Via Parque 5 (Av Ayrton Senna,
3.000 — 385-0261): 16h. 18h30, 21 h. Sáb. e
dom., a partir de 13h30. Norte Shopping I (Av
Suburbana, 5.474 — 592-9430): 16h20, 181)40,
21 h. Sáb. e dom , a paitirdo 14h. (Livre)

O encontro de um tipico garoto americano, de 9
anos, com um velho monge budista, que aciedita
que o garoto é a roencarnação de um respeitado
Lama do budismo tibetano. EUA/1993

VESTÍGIOS DO Dl A (The remains of lhe day), de
James Ivory. Com Anthony Hopkins, Emma
Thompson, Christopher Reove e John Haycralt
Cândido Mendes (Rua Joana Angélica. 63 -
267-7295): 14h40. 17h, 191)20, 21h40. Estação
Museu da República (Rua do Catelo, 153
245-5477): 17.30. (12 anos).

Durante uma viagem pela Inglaterra, o mordomo
Stevens relembro seu passado. Agora, 20 anos
depois, ele dá-se conta que sua lealdadu custou
um alto preço com relação á sua vida pessoal e
tenta redimir-se de seus erros do passado. EUA/
1993.

MR. JONES (Mr. Jones), de Mike Figçjis. Com
Richard Gere, Lena Olin, Anne Banctofl e Tom
Irwin. Estação Cinema-1 (Av Prado Júnior. 281
— 541-2189): 15h, 17h10, 19 .20. 211)30 Art-
Foshion Mall 1 (Estrada da Gávea, 899 — 322
1258): 15h30,17h40,19h50, 22h. (Livio).

Por amar seu paciente, a Dra Libbie viola a ótica
profissional e corre o risco de ver sua carreira
destruída, enquanto Mjy Jones pode perder os
êxtases de sua sensação de liberdade e a criativi-
dade que tanto preza. EUA/1993.

A FAMlLIA BUSCAPÉ (The Beverly Hillbiilies),
de Penelope Shooris. Com Díedrich Bnder, Dal)-
ney Coleman, Erika Eleniak e Clovis Leachman,
Via Parque 2 (Av. Ayrton Senna, 3.000 - 385-
0261): 16h30, 18M10. 191)50. 211)30. Sáb. e
dom., a partri de 14h50. (Livre).

Alamilia de Jed Clampelt mora nas montanhas de
Aikansas, mas ao descobrir petróleo em suas ter
ras tudo se translorma e eles se mudam paia
Beverly Hills. Baseado na série de Tv criada por
Paul Henning. EUA/1993.

EM TERRENO SELVAGEM (On rtaidly
ground), de Steven Seagal. Com Steven Seagal,
Michael Caine e Joan Chen. Cisne-1 (Av. Gere-
mário Dantas, 1.207 — 392-2860): 171)30. 21 h.
Star São Gonçalo (Rua Dr. Nilo Pecanho, 56/70
— 713-4048): 15 .30, 171)20, 191)10, 21 h. (12
anos).

laft, é um funcionário especialista em causar pro-
blemas na companhia de óleo Aegis. Depois de
saber que um dos planos da empresa ó destruir a
paisagem ele se une a Mnsu, uma bonita ativista
local que se opõe as perfurações feitos na sua
terra. EUA/1993.

I REAPRESENTAÇÀQ
* • •

SHORT CUTS - CENAS DA VIDA (Sliorts
cuts), de Robert Altman. Com Anno Archer. Jack
Lenimon, Bruce Dovison, Robert Downey Jr. e
Poter Gallagher. Clneclube Lama Alvim (Av. Viei
ra Souto. 176 — 267-1647): 14li30, 171)45, 21 h
(14 anos).

Cenas da vida de gertie comum que povoa os
subúrbios das megacidades, com seu modo sim
pies e peculiar de viver. O filme mostra pessoas
que retratam, com seus costumes e moral, a cul-
tuia americana e suas contradições. EUA/1993.

A LIBERDADE É AZUL (Trois couleurs: bleu), de
Krzysztof Kieslowski. Com Juliette Binoche, Be-
noit Regent, Florence Pernel e Charlotte Voty.
Cine Arte-UFF (Rua Miguel de Frias, 9 — 717-
8080):17h20.19h10. 21 h. (12 anos).

Júlio, após um acidento de carro, onde perde a
filha única e o marido tonta apagar de sua munió-
ria o passado. O filme é inspirado nas três coros e
nos idéias da Revolução Francusa. França/Polô-
nia/1993.

m PERTO DE VOCE
ISHOPPINGS

&RT-CASASHOPPING 1 (222 lugares) — Peri-
go para a sociedade: 15h30, 17h20, 19h10, 21 h.
(14 anos).

ART-CASASHOPPING 2 (667 lugares) — Na
roda da fortuna: 16h40.18h50, 21 h. (Livre).
ART-CÀSASHOPPING 3 (470 lugares) — Mali-
cia: 16h40,18h50,21h. (14 anos).
fVRT-FASHION MALL 1 (164 lugares) — Mr.
Jones: 151)30,17h40,19h50, 22h. (Livre).
ART-FASHION MALL 2 (356 lugares) — Na
roda da fortuna: 15h30. 17h40, 19h50, 22h. (Li-
vre).

ART-FASHION MALL 3 (326 lugares) — Mali-
cia: 16h10,18h10,20h10. 22h10. (14anos).

ART-FASHION MALL4 (192lugares) —Baraka
— Um mundo além das palavras: 16h30, 18h20,
20h10,22h. (Livre).

BARRA-1 (258 lugares) — Olhos de serpente:
15h30,17h30,19h30, 21h30. (14 anos).

BARRA-2 (264 lugares) — 0 pequeno buda:
16h, 18h30, 21 h. Sáb. e dom., a partir de 13h30.
(Livre)

BARRA-3 (415 lugares) —A casa dos espíritos:
15h50, 18h25, 21 h. Sáb. e dom., a partir de
131)15. (12 anos).

CINE GÁVEA (450 lugares) — Lamarca: 14h30,
17h, 19h30. 22h (14anos).

ILHA PLAZA 1 (255 lugares) — 0 pequeno buda:
16h. 18h30. 21 h. (Livre).

ILHA PLAZA 2 (255 lugares) — A casa dos
espíritos: 15h50.18h25, 21 h Sáb. e dom . a partir
de13h15. (12 anos)

NORTE SHOPPING 1 (240 lugares) — O pe-
queno buda: 16h20. 18h40. 21 h. Sáb. e dom., a
partir de 14h. (Livre).

NORTE SHOPPING 2 (240 lugares) — A casa
dos espíritos: 16h, 18h30, 21 h. Sáb. e dom. a
partir de 13h3Ó. (12 anos).

RIO SUL 1 (160 lugares) — A casa dos espíritos:
15h20. 17h55, 20h30. (12 anos).

RIO SUL 2 (209 lugares) — A casa dos espíritos:
13h45, 16h20, 18h55, 21h30. (12anos).

RIO SUL 3 (151 lugares) — Olhos de serpente:
14h, 16h, 18h, 201), 22h. (14 anos).

RIO SUL 4 (156 lugares) — O pequeno buda:
14h. 16h30,19h, 21h30. (Livre).

VIA PARQUE 1 (290 lugares) — 6/7óert Grape —
Aprendiz de sonhador. 16h40,18h50, 21 h. Sáb. e.
dom., a partir de 14h30. (Livre).

VIA PARQUE 2 (340 lugares) — A familia busca-
pé: 16h30, 18.10.19h50, 21h30. Sáb. e dom., a
partir de 14h50. (Livre).

VIA PARQUE 3 (340 lugares) — A casa dos
espíritos: 15h50,18h25, 21 h. Sáb. e dom., a partir
de13h15. (12 anos).

VIA PARQUE 4 (340 lugares) — A lista de
Schindler: 16h50, 20h10. Sáb. e dom., a partir de
13h30. (12anos).

VIA PARQUE 5 (340 lugares) — O pequeno
buda: 16h, 18h30. 21 h. Sáb. e dom., a partir de
13h30. (Livre).

VIA PARQUE 6 (290 lugares) — A viagem ao
grande deserto: 15h, 17h. 19h. 21 h. (Livre).

I COPACABANA
ART-COPACABANA (836 lugares) — Na roda

da fortuna: 15h30.17h40.19h50, 22h. (Livre).
BELAS-ARTES COPACABANA (210 lugares)
— Ver programação em mostra.

CONDOR COPACABANA (1.043 lugares) — A
viagem ao grande deserto: 14h, 16h, 18h, 20h,
22h. (Livre).

COPACABANA (712 lugares) — A casa dos
espíritos: 13h45, 161)20. 18h55, 21h30. (12
anos).

ESTAÇÃO CINEMA-1 (403 lugares) — Mr. Jo-
nes: 15h, 17h10, 19h20, 21h30. (Livre).

NOVO JÓIA (95 lugares) — Filadélfia: 14h20.
16h40.19h, 21h20. (12 anos).

RICAMAR (600 lugares) — A lista de Schindler:
16h40, 20h (12 anos)

ROXY 1 (400 lugares) — O pequeno buda:
16h30. 19h. 21 h30. Sáb. e dom., a partir de 14h.
(Livre)

ROXY 2 (400 lugares) — Terra das sombras:
16h50. 19h10. 21h30. Sáb. e dom. a partir de
14h30 (12 anos)

ROXY 3 (300 lugares) — Gilbert Grape—Apren-
diz de sonhador: 15h, 171)10, 19h20, 2th30.
(Livre).

STAR-COPACABANA (411 lugares) — Malícia:
14h. 16h, 181). 201). 22h. (14 anos).

¦ IPANEMA/LEBLON
CÂNDIDO MENDES (99 lugares) — Vestígios

do dia: 14h40,17h, 19h20, 21h40. (12 anos).
CINECLUBE LAURA ALVIM (77 lugares) —
Short cuts — Cenas da vida: 14h30. 17h45. 21 h.
(14 anos).

LEBLON-1 (714 lugares) — A casa dos espíritos:
13h45, 16h20, 18h55, 21h30. (12 anos).

LEBLON-2 (300 lugares) — O pequeno buda:
14h, 161)30,19h, 211)30. (Livre)

STAR-IPANEMA (412 lugares) — Malícia: 14h,
16h, 18h,20l>, 22h. (Manos).

I BOTAFOGO
BOTAFOGO (967 lugares) — O ringue da dispu-

ta anal e oral e Taras, prazeres e dores pelo sexo
anal: 14h30,17h, 19h30. (18 anos).

ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 1 (304 lugares)
Anstogatas: sáb. e dom., às 15h20. (dublado)

(Livre). O touro indomável: 17h, 19h20, 21h40.
(12 anos).

ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 2 (49 lugares)
Oviajanle: 16h40.19h,21h20. (14anos).

ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 3 (86 lugares)
Uma breve história do tempo: 15h30. 17h10,

18h50. (Livre). Wittgenstein: 20h30, 22h. (14
anos).

ÔPERA-1 (765 lugares) —Fechado para obras.

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).

SÃO LUIZ1 (455 lugares) — A casa dos espíritos:
16.20, 18h55. 21h30. Sáb. e dom., a partir de
131)45. (12anos).

SÃO LUIZ 2 (499 lugares) — O pequeno buda:
16h30, 19h, 21 h30. Sáb. e dom., a partir de 14h.
(Livre)

I CENTRO
METRO BOAVISTA (952 lugares) — A viagem
ao grande deserto: 13h30.15h30,17h30,19h30,
21h30. (Livre).

ODEON (951 lugares) — A casa dos espíritos:
13h15, 15h50, 18h25, 21 h. Sáb. e dom., a partir
de15h50. (12 anos).

PALÀCIO-1 (1 001 lugares) — O pequeno buda:
13h30, 16h, 18h30, 21h. Sáb. edom, a partir de
16h. (Livre).

PALÀCIO-2 (304 lugares) — Lamarca: 14h,
16h20. 181)40. 21 h. Sáb. e dom, a partir de
16h20. (14 anos).

PATHÉ (671 lugares) — Malícia: 13h. 15h, 17h,
19h. 21h.Sáb edom, a partir de 15h. (14 anos).

REX (1.098 lugares) — Sadismo anal e mortal e
30 centímetros de penetrações: 13h, 15h35,
18h05,19h35. (18anos).

1 TIJUCA

¦ CATETEIFLAMENGO
BELAS-ARTES CATETE (180 lugares) — Ver

programação em mostra.
ESTAÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA (89 luga-
res) — O banquete de casamento 151)30 (10
anos). Vestígios do dia: 17h30 (12 anos). A
época da inocência: 20h. (Livre)

ESTAÇÃO PAISSANDU (450 lugares) — Na
roda da fortuna: 15h30. 17h40, 19h50. 22h (Li-
vre).

I

AMÉRICA (956 lugares) — A casa dos espíritos:
13h45.16h20,18h55, 21 h30. (12 anos).

ART-TIJUCA (1.475 lugares) — Na roda da for-
tuna: 16h40,18h50. 21h. (Livre).

BRUNI-TIJUCA (459 lugares) — Lamarca: 14h.
16h20. 18h40. 21 h. (14 anos)

CARIOCA (1 119 lugares) — O "pequeno buda:
16h. 18h30. 21 h. Sáb e dom., a partir de 13h30.
(Livre)

TIJUCA-1 (430 lugares) — A viagem ao grande
deserto: 15h, 17h. (Livre). Gilbert Grape —
Aprendiz de sonhador: 19h, 21h10 (Livre).

TIJUCA-2 (391 lugares) — Olhos de serpente:
15h. 17h. 19h. 21h. 1.14 anos).

• •
UM MUNDO PERFEITO (A pcrlecl world), dc
Clint Eastwood. Com Kevin Costner, Clinl Easl
wood e T.J. Lowther. Cisne-1 (Av Goiemáiio
Dantas, 1.207 — 392-2860): 16h, 191)30 (12
anos).

Haynes. um criminoso (ugitivo, entra na casa do

garoto Phillip e o toma como refém, mas uma

grande amizade nasço entre os dois, 0 chefe de

policia Red, que está perseguindo Haynes. tema

paiá-lo antes que ele e o menino desapareçam
nas sujas estradas de Panhandle. EUA/1993

INTERSECTION - UMA ESCOLHA, UMA RE-
NÚNCIA (Intersection). de Maik Rydoll. Com
Richard Geie, Sharon Stone e Lolila Davidovich.
Niterói Shopping 2 (Rua do Conceição, 188/324
— 717-9655): 15h30, 17h20, 19h10, 21h (14
anos).

Vincent Eastman é um arquiteto bem-sucedido

que tem de escolher entre continuar sua vida em
comum com sua esposa ou iniciar uma nova vida
ao lado de sua amante igualmente talentosa e
atraente. EUA/1993.

O TOURO INDOMÁVEL (Raging buli), de Mor
tin Scorcese. Com Robert De Niro, Cathy Mo-
riarty. Joo Pusci o Frank Vincent. Estação Balaio-
go/Sala-1 (Rua Voluntários da Pátria, 88
537-1112): 17h, 19h20, 21h40. (12 anos)

Adaptação da ascensão e queda do pugilista Jake
LaMotta. campeão de pesos médios, cujo maior
adversário fora dos ringues era ele mesmo, por
seu temperamento violento. EUA/1980.

MÁQUINA QUASE MORTÍFERA I (National
lampoon's loaded wcapon I). de Gene Quintano.
Com Emilio Estevoz. Samuel L. Jackson, Whoopi
Goldberg. Bruce Willis e Chailie Sheen. Cisne-2
(Rua Campo Grande, 200 — 394-1758): 191)
(Livre).

0 detetive Jack, um policial rebelde e seu novo
parceiro Wes Lugar foram designados para tnves-
tigar o caso do Dr. Hannibal, um sociopata que
adora levar suas vítimas para jantar... literalmente
EUA/1993.

A VOLTA DOS MORTOS VIVOS 3 (Return oi
the living dead 3), de Brian Yuzna. Com Mindy
Cíarke, J. Trevor Edmond, Kent McCortt Cisnc-2
(Rua Campo Grande, 200 

'— 
394-1758): 21h

(14 anos).

Terror. O tenente John demonstra um projeto para
o exército, enquanto seu filho Curt e sua namoia-
da roubam seu cartão magnético de segurança.
EUA/1993.

1 MOSTRA
RETROSPECTIVA DO CINEMA FRANCÊS
Dois filmes por dia. As 14h40. 18h20: Nouvelle
vague, do Jean Luc Godard. (14 anos). As
16h20, 20h: Noturno indiano, de Alain Corneau.
(14 anos). Hoje, no Belas-Artes Copacabana,
Rua Raul Pompèia. 102 (2478900)

RETROSPECTIVA DO CINEMA FRANCÊS
Dois filmes por dia. As 14h25. 19h40: Itinerário
de um aventureiro, de Claude Lelouch. (12 anos)
As 16h45: Van Gogh, M.iunce Pialal (12 anos)
Hoje. no Belas-Artes Catete. Rua do Catete. 228
(205-7194) ,
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SEGUNDA, 16
Televisão

A TV Manchete exibe, às 22h,
o especial 1° Prêmio Sharp de
Música, que tem Gilberto Gil
como o homenageado.
Show

Guido Brunini e sua banda so-
bem ao palco do Jazzmania.
Xangai faz curta temporada no
Teatro Rival.
O espetáculo Tem mais Caym-
mi leva Cláudio Olivotto e
Cleuber Rafacho ao Mistura
Fina.
Guinga se apresenta no Quase
às 7, no Teatro Gonzaguinha.
Música clássica

A Orquestra Sinfônica Brasilei-
ra se apresenta no Teatro Mu-
nicipal, regida por Hubert Sou-
dant e com Noel Devos como
solista.
Artes plásticas

O Museu do índio abre a ex-
posição de fotografias Canadá-
Brasil: dois países, um espírito.
A galeria do Centro Calouste
Gulbenkian inaugura mostra
do pintor Antônio Manuel.
Vídeo

Pompeu Aguiar lança o vídeo-
ficção Zero na C. C. Laura
Alvim.
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Gilberto GH, homenageado da noite, é a atração do especial
sobre o Prêmio Sharp, que a TV Manchete exibe hoje

na Boucherie Letras e Livros.
Na C. C. Laura Alvim, a pin-tura de Maria Helena Coelho.

Paulo Pasta mostra pinturas
na Galeria Anna Maria Nie-
meyer.

QUARTA, 18

TERÇA, 17
Show

O duo Rita Peixoto e Carlos
Fuchs apresenta o espetáculo
Ouro no Teatro Gonzaguinha.
Netinho é a atração da Timba-
lada da Cidade, no Imperator.
O grupo Jazz Quartct, de Na-
cho Menna, toca no São Con-
rado Fashion Mall.
A dupla Alexandra Santos e
Renato Alvim sobe ao palco do
bar Botanic.

O samba chega ao projeto Hu-
maitá Pra Peixe através dos
grupos Cara do Tempo, Famí-
lia Roittman e Acorda Bamba,
no Espaço Sérgio Porto.

Música clássica
A pianista Esther Naiberger faz
recital no Finep in Concert.
A cravista Rosana Lanzelottc e
o violinista Luis Otávio de Sou-
za Santos se apresentam no Ci-
cio Haendel, no CCBB.

Artes plásticas
Cristina Oldemburg expõe fo-
tografias sobre automóveis an-
tigos na Galeria Cândido Men-
des.
O Museu Histórico Nacional
inaugura Pátio dos canhões,
primeira exposição da cidade
com legendas e folhetos expli-
cativos em braille.

Show
Itamara Koorax c Marcos Vai-
le cantam músicas dele no Tea-
tro Rival.
O Blues Etílicos inaugura novo
espaço para shows no Shop-
ping da Gávea. Entrada fran-
ca.
O conjunto Noites Cariocas e
Ademilde Fonseca estão no es-
petáculo Recordando Isaurinha
Garcia, na Escola de Música
da UFRJ.
Música clássica

O Rio Cello Ensemble se apre-
senta no Espaço Cultural H.
Stern com a soprano Martha
Herr.
Teatro

Diário de um louco, monólogo
com Flavio Cordeiro baseado
em Gogol, estréia no Teatro
Vanucci.
O grupo Teatro de Los Andes
estréia no Io Festival Interna-
cional de Artes Cênicas do
Rio, no Paço Imperial.
Artes plásticas
Monica Mansur exibe gravuras

Divulgação/ Arthur Cavalleri

QUINTA, 19
Show

O grupo Aquarela Carioca se
apresenta, de graça, no
BNDES.

As cantoras Luli e Lucina mos-
tram Elis e elas no Au Bar.
Dança

A bailarina Giselda Fernandes
apresenta o espetáculo Diva no
Teatro Cacilda Becker.
No Espaço Cultural Finep, o
Grupo Tápias mostra Elton
John, coletânea e celebração.
Música clássica
O cravista holandês Jacques
Ogg interpreta obras alemãs e
francesas do século 18 na Igre-
ja N. Sra. de Bonsucesso, no
Centro.
O Trio Santa Úrsula estréia no
Classics by the pool, no Copa-
cabana Palace.
Teatro

A mulher alheia, comédia de
Théo Drummond, estréia no
Teatro Princesa Isabel.

Artes plásticas
Os pintores Amilcar de Castro,
Eduardo Sued e Waltércio Cal-
das abrem ao público a coleti-
va Precisão, no CCBB.
SEXTA, 20
Cinema

Tão longe e tão perto, de Wim
Wenders, com Òtto Sander e
Peter Falk (a confirmar).
Trocas macabras, de Fraser C.
Heston, com Max von Sydow e
Ed Harris (a confirmar).
Show

O baiano Ricardo Chaves inicia
curta temporada no Impera-
tor.
Eliana Pittman se apresenta no
palco do bar Jakui, do Hotel
Intercontinental.
Música clássica

O Núcleo de Ópera do Conser-
vatório Brasileiro de Música
apresenta As bodas de Fígaro,
de Mozart, com regência de
Nelson Portella, na Sala Ceei-
lia Meireles.
O violoncelista Yuri Turovsky e
a pianista Lilian Barreto parti-
cipam do Ciclo Chopin, no
CCBB.
Teatro

O imaginário, com direção de
Christian Machado, estréia no
Teatro da UFF.
O grupo XPTO começa no
Teatro Carlos Gomes uma sé-
rie de apresentações no I ° Fes-
tival Internacional de Artes
Cênicas.

SÁBADO, 21
Show

A banda Raimundos lança, no
Circo Voador, o CD Nunca fo-
mos tão brasileiros.

DOMINGO, 22
Show

O grupo Aquarela Carioca e o
cantor e compositor Lenine en-
cerram o Diet Coke Jazz Bra-
5/7, no Parque do Cantagalo.
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O grupo
Aquarela

Carioca estará
no show de

encerramento
do Diet Coke

Jazz Brasil, na
Lagoa

a.: • ?•

O Alterações de última hora na programação publicada nesta
rm£-L seção são de responsabilidade dos organizadores dos eventos

N* EXPOSIÇÃO
CANADA-BRASIL: DOIS PAÍSES, UM ESPl-
RITO — Museu do índio, Rua das Palmeiras, 55,
Botafogo (286-8799). Fotografias. 2" a 6». das
10h ás 17h30. Grátis. Alé 26 de maio. Inaugura-
ção, hoje, às I8h.

ALTAIR LEAL, HENICE BASTOS, HERALDA
CORDEIRO E RENAZE — late Clube do Rio de
Janeiro, Au. Pasteur, 333. Coletiva de pinturas.
Diariamente, das 12h ás 20h. Grátis. Até 16 de
maio.

ANGELA ROLIM — Boucherie letras e livros. Rua
Marquês de São Vicente, 191/B, Gávea. Aquare-
Ias e gravuras. 2" a 6-1, das 10h às 22h. Sáb., das
12h ás 18h. Grátis. Até 16 de maio.

LUIZ ZERBINI — Thomas Cohn/Arte Contempo-
rãnea. Rua Barão da Torre, 185/A, Ipanema
(287-9993). Pinturas. 2- a 6", das 14h às 20h.
Sáb.. das 15h às 18h. Grátis. Até 18 de maio.

MOIMICA RAPP — Galeria Cândido Mendes, Rua
Joana Angélica, 63, Ipanema (267-7295). Insta-
lação. 2" a 6», das 15h às 21 h. Sáb., das 16h ás
20h. Grátis. Até 19 de maio.

CEREBRAIS/PEDRO LOBO E ROBERTO DE
VICQ DE CUMPITCH — Bookmakers. Rua
Marquês de São Vicente, 7, Gávea (239-2445).
Fotos digitalizadas. 2J a sáb., das 10h às 20h.
Grátis. Até 21 de maio.

JAQUELINE CAVALCANTI E PINGARILHO —
Villa Riso, Estrada da Gávea, 728, Sào Conrado
(322-1444). Esculturas e pinturas. 2o a 6a. das
14h às 19h. Sáb. e dom., das 13h às 17h. Grátis.
Até 24 de maio.

CAMPOS DE ATRAÇÂO/JEFFERSON SVO-
BODA — Pequena Galeria do Centro Cultural
Cândido Mondes, Rua da Assembléia, 10/Subso-
lo. Centro (531 -2000 r.236). Pinturas. 2" a 6J.
das.11 h às 19h. Grátis. Até 27 de maio.

ARTE CONSTRUTORA — Solar Grand/ean de
Montigny/PUC. Rua Marquês de São Vicente,
225, Gávea (529-9380). Coletiva de instalações.
2J a 6•, das 9h às 19h. Até 27 de maio.

ARTE SEM SUPORTE/SALIM ZEITURE — Rio
Design Center. Rua Ataulfo de Paiva, 270/Lj.
301. Objetos. 2J. das 12h às 22h. 3J a sáb., das
10h ás 22h. Grátis. Até 28 de maio.

ROGÉRIO REIS — Centro Cultural da Light. Ave-
nída Marechal Floriano, 168/Térreo, Centro
(211 -4822). Fotografias. 2' a 6», das lOh às 19h.
Grátis. Até 29 de maio.

SUZANA VERAS — Sala Rond Point/Meridien.
Avenida Atlântica, 1020/Térreo, Leme (546-
0881). Pinturas. Diariamente, das 14h às 20h.
Grátis. Até 30 de maio.

ASTROFOTOQRAFIAS — Galeria do Planetário
da Gávea, Av. Padre Leonel França, 240, Gávea
(274-0096). Fotografias. 2J a dom., das 9h às
21 h. Até 31 do maio.

SEU LEONEL —Sr. Trop/Le Meridien. Av. Atlân-
tica. 1020, Leme (275-9922). Pinturas. Diária-
menle. das 11 h às 19h. Grátis. Até 31 do maio.

BÚZIOS/EXPEDIÇÃO FOTOGRÁFICA — Ga-
leria de Arte-Faculdade da Cidade, Rua Humaitá,
275, Lagoa (286-5444). Coletiva de fotografias.
Diariamente, das 14h às 22h. Grátis. Até 4 de
junho.

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.

A POÉTICA DA FORMA - ABSTRAÇÃO E
GEOMETRIA — Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro, Praça XV de Novembro, 20, Centro
(271 -1091). Coletiva de pinturas da coleção per-
manente do MAM. 2ü a 6". das 9h às 17h30.
Grátis. Até 24 de junho.

OS CARVOEIROS/MARCOS PRADO — Foto-
galeria Banco Nacional/Estação Botafogo, Rua
Voluntários da Pátria, 88 (537-1112). Fotogra-
(ias. Diariamente, das 16h ás 22h. Grátis. Até 10
de julho.

A NATUREZA RECRIADA: FORMAS E IMA-
GENS — Museu do índio, Rua das Palmeiras, 55,
Botafogo (286-8799). Mostra etnográfica. 2° a
6a, das 10h às 17h30. Grátis. Até 8 de outubro.

IPANEMA FAZ 100 ANOS — Faculdade da
Cidade, Av. Epitácio Pessoa, 1.664, Lagoa (521-
1010). Coletiva de pinturas. Diariamente, das
7h30 ás 22h. Grátis. Até 18 de maio.

NOITE A DENTRO/RICARDO NEWTON —
Galeria de Arte/Arte erótica. Rua Marquês de Sâo
Vicente, 52/Lj. 343 (294-2043). Pinturas. 2» a
6J, das 10h às 21 h. Sáb., das 10h âs 18h. Grátis.
Até 18 de maio.

JOEL DA SILVA — Sala José Cândido de Carva-
lho. Rua Presidente Pedreira 98 — Ingá (719-
1807). Esculturas em madeira. 2" a 6°, das 9h ás
18h. Grátis. Até 18 de maio.

JNIVERSIDADE DOS ASTROS II — Oficina-
Museu da Universidade Estácio de Sé, Rua do
Bispo, 83. Astrologia abordando as 12 casas as-
trais. 2a a 6a, das 9h às 21 h. Grátis. Até 20 de
maio.

IOGOS VISUAIS — Espaço CulturalFESP/RJ—
Sala D/anira, Av. Carlos Peixoto, 54 (275-7122).
Coletiva de pinturas. 2a a 6°, das 12h ás 20h.
Grátis. Até 20 de maio.

A EXTENSÃO DA ARTE/HÉLIO OITICICA.
LYGIA CLARK E LYGIA PAPE — Galeria Mário
Pedrosa, Campus do Gragoatá, Bloco O. Niterói
(719-4194). Pinturas. 2» a 6*. das 11h às 21 h.
Grátis. Até 20 de maio.

* SHOW
HUMAITÁ PRA PEIXE — Música instrumental
com os grupos Caldo Grosso, Antônio Saraiva e
seu grupo e grupo Balya. 2a, às 21h30. Espaço
Cultural Sérgi Porto. Rua Humaitá, 163, Humaitá
(266-0896). CRS 3.500.

PASSEIO PÚBLICO/O CHÃO DE ESTRELAS
DE ORESTES BARBOSA — Com Allexandra,
Pedro Mateus e Roberto Barbosa. 2a, ás 18h30.
ABI. Rua Araújo Porto Alegre, 71/9o (282-1292).
CRS 4 mil.

GRUPO FUNDO DE QUINTAL — 2a a 6a, às
18h30. Teatro João Caetano, Praça Tiradentes,
s/n°. Centro (221-0305). Cr$ 3 mil. Até 20 de
maio.

PIXINGUINHA — De Fátima Valença. Direção de
Amir Haddad. Com Drica Moraes, Marcelo Vian-
na, Malu Valle e Duda Mamberti. 2a a 4a, às
18h30. Teatro Carlos Gomes, Praça Tiradentes,
19. Centro (242-7091). CRS4mil.

GUIDO BRUNINI — 2a e 3a, ás 22h. Jazzmania,
Av. Rainha Elizabeth. 769, Ipanema (227-2447).
Couvert a CRS 7 mil o consumação a CRS 3.600.

XANGAI — 2a e 3a, âs 19h. Teatro Rival. Rua
Álvaro Alvim, 33, Centro (532-4192). CRS 7 mil.
Até dia 24 de maio.

TEM MAIS CAYMMI — Com Cláudio Olivotto e
Cleuber Rafacho. 2". às 22h30. Mistura Fina, Av.
Borges de Medeiros. 3207, Lagoa (266-5844).
Couvert a CRS 6 mil e consumação a CRS 3 mil. O
público só paga couvert se gostar do espetáculo.

MÚSICA NA PRAÇA — Com Paulo Bi. 2a. às
19h. Praça da Alimentação, do Ilha Plaza Shop-
ping, Ilha do Governador, Av. Maestro Paulo e
Silva, 400. Entrada (rança.

MÚSICA NA PRAÇA — Com Lula Ribeiro. 2» e
3a. às 19h. Praça da Alimentação, do Plaza Shop-
ping. Niterói. Rua 15 de Novembro. 8. Entrada
franca.

GUINGA — 2". ás 18h45. Teatro Gonzaguinha.
Rua Benedito Hlpõlito, 125, Praça Onze, Centro
(221-6213). Entrada franca. Distribuição de se-
nhas a partir da 18h.

HAPPY-HOUR NO NORTESHOPPING — Tatá
Spalla. 2üs, ás 17h30. Praça de Eventos, 1 ° piso. Av.
Suburbana, 5 474 (593-9896). Entrada franca.

I BAR
CINE BRASIL SHOW — Canções do cinema
nacional com Bel Macedo e Banda Delilatessen.
2J e Za. ás 21 h. Café Laranjeiras. Rua das Laran-
jeiras, 402. Laranjeiras (205-0994). Couvert e
consumação a CRS 3 mil. Até 24 de maio.

DUO SOM BRASIL — Com Adilson e Joel San-
tos. 2a a 4a, âs 23h30. Skylab Bar, Rio Othon
Palace, Av. Atlântica, 3264 - 30° and.. Copaca-
bana (521-5522 r.8187). Consumação a CRS
4.500.

NOCA DA PORTELA E CONVIDADOS — 2as.
a partir de 21 h. Encontros Cariocas. Rua da Ca-,
rioca, 40, Centro (252-4011). Couvert a CRS
1.500.

ÁLIBI — Jam session com Dôdo Ferreira e banda.
2a, a partir de 19h30. Rua do Senado. 44, Centro
(242-7495). Couvert a CRS 3 mil.

BAR ONE TWENTY ONE — Banda Brasil Jazz.
do maestro Cadinhos Moura e a cantora Patrícia
Boaio. De 2a a sáb., a partir de 21 h. Sheraton Rio
Hotel, Av. Niemeyer, 121 (274-1122 r.1233).
Couvert a CRS 3.500. Estacionamento grátis por
quatro horas.

PARADISO PIANO BAR — De 2a a sáb.. a parlir
das 18h, os pianistas Zé Maria e Stènio e, a parlir
das 23h, o cantor e pianista italiano Luciano
Bruno. Rua Maria Angélica, 29, Jardim Botânico
(537-2724). Consumação a 20 URVs.

CHIKO'S BAR — Música ao vivo com a cantora
Blbba e os pianistas Romildo e Erasmo. Diária-
mente, a partir de 22h. Av. Epilácio Pessoa,
1.560. Lagoa (287-3514). Consumação a CRS 7
mil.

.RENATO VARGAS — O violonista se apresenta
com o percussionista Dino. 2a a sáb., às 21 h.
Carretão, Rua Ronald de Carvalho, 55 A e B
(542-2148). Couvert a CRS 1.000.

3^VÍDEO
FUTEBOL: 100 ANOS DE PAIXÃO BRASILEI-
RA — As 10h: Cinema e futebol, de Chico Dru-
mond e David Neves. As 15h30: Jogo dos ho-
mens. de Roberto Moura. As 18h: Isto é Pele, de
Luis Carlos Barreto e Eduardo Escorei. Hoje. na
UERJ/Sala RAV 94. Rua São Francisco Xavier,
524, Maracanã (284-8322). Grátis.

OPERA NO CASTELINHO - As 16h: Eugene
Onegin. de Tchaikovsky. Opera lírica de Chicago.
Direção: Pier Luigi. Regência: Bruno Bartoletti.
Com Mirelia Fteni, Wolfgang Brendel e Peter
Dvorsky Hoje. no Centro Cultural Oduvaldo

Vianna Filho (Castelinho do Flamengo), Praia do
Flamengo, 158 (205-0276). Grátis.

CASA DE CULTURA LAURA ALVIM — As
20h30: Zero, de Pompeu Aguiar. Com Nina de
Pádua. Hoje, na Laura Alvim, Av. Vieira Souto,
176(267-1647).

CANADA-BRASIL: DOIS PAlSES, UM ESPl-
RITO — As 16h: Vídeos canadenses e brasileiros:
Os caminhos do futuro; 0 grande norte branco;
Araweté e Yanomani. De 2a a 6a, no Auditório do
Museu do índio. Rua das Palmeiras. 55, Botafogo
(286-8799). Grátis. Até 26 de maio.

MARGOT VlDEO —As 18h30: LouReedeJohn
Cale — Songs for drclla e outros. De 2* a 6a, no
Margot vídeo bar e gamão. Rua Clarice índio do
Brasil. 56, Botofogo (551 -0649) Grátis.

S* TEATRO
AUTO DA ALMA — De Gil Vicente. Direção de
Alexandre Mello. Corri Alexandre Mello, Fred To-
lipan e outros. Teatro Gláucio Gil, Praça Cardeal
Arcoverde, s/n°, Copacabana (237-7003). 2a a
4*. âs 21 h. CRS 4 mil. Classe, estudantes e idosos
têm 50% de desconto. Até 15 de junho.

ALÉM DA IMAGINAÇÃO - De Alexandre Dar-
billy. Direção de Nan Breves. Com Sônia Corona-
to. João Paulo Pantoja e outro6. Teatro Cândido
Mendes. Rua Joana Angélica, 63, Ipanema (267-7295). 2« e 3». ás 21 h. CRS 3 mil. DuraçSo: 1h
Até 10 de julho.

LES DEMOISELLES E AS MANSÕES CELES-
TES — Da Celso Luiz Paulini. Direção de Marcelo
Galdino. Com Alexandre Padilha e Flavio Quen-
tal. Teatro Delfin, Rua Humaitá, 276. Humaitá
(286-1497). De 2' a 4'. ài 21 h. CRS 6 mil.
Duração: 1 h. Até 26 de maio.

PLÁSTICO BLUES — Concepção, direção o in-
terpretação de Anne Westphal. Telefone para
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 — Do Ana-
maria Nunes. Direção de Edwin Luisi. Com Stela
Freites. Telefone para contato: 259-0139.

BEIJO DE HUMOR — Texto e direção de Irene
Ravache. Com Raul Orofino. Telefone para con-
tato: 286-8990. Duração: 1h.

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 Vianna. Commedia Dell'Arte.
Telefone para contato: 553-0912.

GRUDE— De Rafael Camargo. Direção de Cr«i-
na Pereira. Com Os Festa Baile. Duração: 50m.
Telefone para contato: 598-8712.

^S^77^CLÁSSICO
CONCERTOS SUL AMÉRICA/ORQUESTRA
SINFÔNICA BRASILEIRA — Regência de Hu-
bert Soudant. Solista: Noel Devos. No programa
obras de Beethoven, Mozart, Debussy e Stra-
vinsky. 2a. âs 19h30. 7earro Municipal, Praça
Marechal Floriano, s/n°. Centro (262-3935). CRS
72 mil (frisas e camarotes). CRS 12 mil (poltrona
e b nobre), CRS 9 mil e CRS 6 mil (galeria)
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O Hino nacional bra-
síleiro

O Palavra viva. Reli*
gioso

O Telecurso 2'
Educativo

O Ê de manhã. Infor-
mativo

O Heureca. Educativo
O Lendas brasileiras
O Canta conto. Infantil

com Bia Bedran
O Menino, quem foi

teu mestre?
O Educação para a

saúde
O France express
O Rede Brasil. Noticia-

rio
O Diário da consti-

tuinte
O Rio Notícias. Noli-

etário
O Nações unidas. In-

formatico da ONU
O Lendas brasileiras
O Vestibulando. Hoje:

Física. História geral.
Química o Língua
portuguesa

naO Inglês como
América

O Nós na escola. Edu-
cativo

O Heureca. Reprise
O Canta conto. Infantil

com Bia Bedran
O Lendas brasileiras.
O Sem censura. Deba-

te ao vivo
O Seis o meia. Infor-

mativo
O Lendas brasileiras
O Um salto para o fu-

turo
O Diário da consti-

tuinte
O Minissôries inter-

nacionais. Hoje: O
mundo da ciência

O Jornal visual. Infor-
mativo para o defi-
ciente auditivo

O MPB sempre. Musi-
cal. Ho|e: LuizMelodia
no show do Teatro Ri-
vai

O Rede Brasil
te. Noticiário

O Jornal de amanhã.
Jornalístico

O Vídeo noticias. In-
formatico nacional
com caracteres

O Encerramento

•Noi-

Globo
Tel. (021) 529-2857
'6h30 O Telecurso 2° grau
7h o Bom-dia Brasil. No-

ticiario
7h30 O Bom-dia Rio. Noli-

ciárfo local
8h o TV Colosso. Infantil
12h30 O Globo esporte. Noti-

ciário esportivo
12h45 O RJ TV. Noticiário lo-

cal
13h15 o Jornal hoje. Noticia-

rio
13h40 o Video show. Vario-

dados sobro a TV
14h10 o Valo a pena ver de

novo. Reprise da no-
vela Rainha da suca-m

15h o Sessão da tardo.
Filme: Indiana donos
o o templo da perdi-
ção

17h o Os trapalhfies. Hu-
moristico

17h30 o Escollnha do pro-
fossor Raimundo.
Humorístico com Chi-
co Anyslo

18h o Tropicaliento. No-
vela de Walter Ne-
grão. Estréia

18h55 o A viagem. Novela de
Ivani Ribeiro.

19h45 o RJ TV. Noticiário
20h o Jornal nacional.

Noticiário
20h45 O Fera ferida. Novela

de Aguinaldo Silva
21hB0 o Tela quento. Filme:

Cyborg, o dragão do
futuro

23h40 O Jornal da Globo.
Noticiário

0h15 o Concertos interna-
cionais. Hoje: Filar-
mônicas do Berlim o
do Israel

1h25 o Sessão comédia.
Hoje: Jabborwocky

Manchete
Tel. (021) 2B5-0033
7h o Sessão animada

7h30
8h
8h30

9h
10h
12h

12h30

13h

13h30

13h3S

14h40
16h30
17h

18h50
19h20
19h50

19h5S

20l>25
20H30

21h30

22h30

23h30

23h45

0h4S

1h45

O Sessão animada
O Clube 700. Religioso
O Acredite se quiser.

Variedades
O Educação pela TV
O Dudalegrla. Infantil
O Manchete esporti-

va. Noticiário esporti-
vo

O Edição da tarde.
Noticiário

O Gente famosa/Io-
cal

O Diário da revisão
constitucional

O Acredite se quiser.
Variedades

O Bate boca. Debate
O Blackman Sárie
o Clube da criança.

Infantil
O Cybercop
O Gente famosa
O Diário da revisão

constitucional
O Manchete esporti-

va. Noticiário esporti-
vo

O Canal 100
O Jornal da Manche-

te. Noticiário
O 74.5 — Uma onda

no ar. Novela.
O Por acaso. Entrevis-

tas. Hoje: Especial
prêmio Sharp

O Momento econô-
mico

O Edição nacional.
Jornalístico

O Cllp Gospel. Fleligio-
SO

O Espaço renascer.
Religioso

21H30 O Clodovil abro <
go. Entrevistas"

23h o Fogo cruzado;\_
batos. Hoje: Ganiu
mos a Copa do 'pfn
do

01)30 O João Klobor

1h30 o Encontro do franReligioso ' r.»J{a
1h4B o Circuito night^ojtí

day. Roporlagea|i*-:^j*-

SBT ~"
Tel. (021) 580-0313
6h58
7h

7h30

8h30

cons<)u£j'u'

Sojia(Çi*í

Bandeirantes
Tel. (021) 542-2132
5h30 o Igreja da graça
7h o Realidade rural. No-

ticiario sobre o cam-
po

7h30 O Information
8h o Dia a dia. Variada-

des
lOh o Cozinha maravi-

lhosa da Ofélia. Cu*
llnária

11h O Flash/Ediçõo da
manhã. Entrevistas

12h o Acontece. Varieda-
des

12h30 o Esporte total. Noti-
cfârlo esportivo

13h15 o Esporte total Rio
13h45 o Gente do Rio
141.45 O National geogra-

phic. Documentário
15h15 O Silvia Poppovic.

Debates
17h15 o Supermarket
17h45 O Faixa especial do

esporte.
18h30 O Agrojornal. Noticia-

rio sobre o campo
18h38 O Rode cidade. Noti-

ciário local
19h15 O Jornal Bandetran-

tes. Noticiário nacio-
nal

20h O National geogra-
phic. Documentário

20h30 O Faixa nobre do es-
porte.

22h30 O Hollywood rock in
concert. Musical

23h30 O Jornal da noite, No-
ticiario

0h o Flash. Entrevistas

O Palavra viva
O Agenda. EntrS

com Leda Nagle jíS2r
O Sessão desatf&»

com vovó Mafáfjfccp
O Bom dia & cW/fi_5

lantll com Eliana v»2*J»
10h30 O Programa SéVaihlf

Malíandro. Inlnti"- : •'
12h25 o Boletim

cional
12h30 O Chapolin.

infantil
13h o Chaves.

lantll
13h30 o Cinema em iiãisiihff

Filme: Proc/sa-se/5» '
crianças

15h15 o Casa da Ange
Variedades

O Programa livr« 1 __dicado aos jovens* 
"*

O Aqui agora. Joína,
IISÜCO *r\i,V»y*,

O TJ Brasil. NoliciSFÍo" ;f
19h45 o Éramos seis. Novotíf*
20h35 o Boletim constitu-

cional ___jr
20M40 O Aqui Agora —-2>í

edição _*..
21h45 O Éramos sois. NovelS"_

Reprise * ^
22h25 o Hebe. Variedades
23h45 o Jornal do SBT. Noli- -

etário Vv
Oh o Jô Soares onze*ef

moia. Entrevistas *Jí"1
1h15 O Debate na TV. •;-<
1h34 o Perfil. Entrevistas '

17h

18h

19h

TV Rio
Tel. (021) 502-4616

Gh
8ft
8h30
9h
9h30

O O despertar da fé
O Brasil hoje
O Superbook
O Desenho . t_'
O Notee anote .., ;

11H45 O Chef Lancellotti
Culinária " ''•••¦

12h <j Rio em notícias.o Rio em
Noticiário

CNT
Tel. (021) 589-0909
7h50

8h

10h

10h30

11h

11h45

12h

12h40

12h45
13h

14h

17h
17h45

O Um ponto de luz.
Religioso

O Igreja da graça. Re-
ligioso

O Posso crer no ama-
nhã

O Falando de vida.
Religioso

O Patrulha policial.
Jornalístico

O Bem forte. Esporte
e fazer

O CNT meio-dia. Noti-
ciário

O Boletím/velocida-
de máxima. Fórmula
Indy

O Mapa da ação
O CNT music. Musical
O Mulheres. Varieda-

des
O Clip trip Musical

O Tudo por brinque-
do. Infantil

13h O Boletim da reviu__ >
constitucional

"13I.05 o Cine aventura." Fit'*
me: Aliança do' san-'
gue

16h o Supor Vicky. Sèri» ir.
15h30 o Kliptonita. Desenho
16h30 o O homem da má,-

fie. Serie . JWw
17h30 O Paixões perigosas

Sôrio ' "''¦*
18h30 o Informo Rio. Noii"

ciário local t
19h o Jornal do Record""
13h55 o Questão de opi,':

nião
20h O Boletim da revisão

constitucional
20h05 O Gogglo fivo. Sóric
20h30 O A revanche. Novela

rni
21h30 o Sete no pique
23h30 o 25" hora. Debates aõ~

vivo *'
1h o Palavra de vida

MTV

191.45

20h30

20h45 O CNT Jornal. Noticia

O Cadeia neles. Poli-
dal

O CNT estado. Noli-
ciário

Tel. (021) 221-2651 ___
10h o Clássicos MTV
10h30 o Pèdalotrn
10h40 o Rádio vitrola MTV ¦
12h30 o Ponto zoro ^
13h o Manifosto MTV,—

Música alternativa
13h30 o Copa do clips
14h o Pix MTV
16h30 o Pé da lotra
16h40 o Gás total
18h o Disk MTV '*"•
19h O MTV no ar ™
19h15 o Copa do clips "¦"•¦'
19h45 o MTVsports ' ~"

20h15 O Grando horaMTV ..
22h o Ponto zero
22h30 o Clássicos MTV . nr<
23h o MTVnoar •-'"¦
23h15 o Copa de clips
23h45 o Vídeos " ?','
0h30 o Manifosto MTV-
1h15 O Vldoos
3h o Encerramento .,-.>*¦' r-

¦ OS FILMES
ALIANÇA DE SANGUE

RecordRio O 13h05
Duração 1h18m

(The pathflnder), de Sid-
ney Salkow. Com Georgc
Montgomery, Helena
Cartcr e Elcna Vcrdugo.
EUA, 1952.
Ação. Soldados ameri-
canos lutam contra o'
exército francês, alia-
do à tribo moicana.
Salkow era um espe-
cialista em baixos or-
çamentos e produções
mambembes. Aqui
ele faz o que bem sa-
be. •
PRECISA-SE DE CRIANÇAS

SBT O 131)30
Duração 1h40m

(Help wants kiils), de Da-
vid Grcen Walt. Com
Cindy Williams, Bill Hud-
son c Chud Allen. EUA,
1986.
Drama, Casal sem fi-
lhos resolve adotar
duas crianças. Mas
terão que enfrentar
preconceitos. Telcfil-
me que fica no meio
do caminho entre a
comédia boba e um
drama de família. *

INDIANA JONES E 0
TEMPLO DA PERDIÇÃO

Globo O 15h
Duração 1h50in

(Indiana Jones and the
tcmple of doom), de Steven
Spielberg. Com Harrison
Ford, Kátc Capshaw, Kc
lluy Quan c Amrisli Puri.
EUA, 1984.
Aventura, Aventureiro
se junta a mocinha
destemida na tentativa
de recuperar jóia cm
fortaleza de Marajá.
Harrison Ford empu-
nha novamente o chi-
cote e recoloca seu ve-
lho chapéu na cabeça
nessa segunda aventu-
ra da série. Ainda que
Spielberg se esforce
para matar o especta-
dor do coração, não
consegue os mesmos
efeitos do primeiro e
do terceiro. Mas, de
qualquer forma, é pas-
satempo de primeira
categoria. * *

CYBORG — 0 DRAGÃO DO
FUTURO

Globo O 21b50
Duração 1h55m

(Cyborg), de Albert Pyun.
Com Jean-Claudc Van
bamme, Dcborãh Rilchcr
e Doylc Huddon. EUA,
1989.

RENATO LEMOS';;

Ação, Após guerra
atômica, sobreviveu-
tes são ameaçados "
por grave doença'.",;
Garota conheco^a^
fórmula para salvar"-
a humanidade, mas c '

perseguida por qii;i,'-rtI'
drilha disposta a do*£
minar o mundo. É-.aí'v.
que Van Dammc on*v$
tra cm ação. Com tfhi -
discurso convinecn-'"
te, meia dúzia de pa-iÁ
lavras bonitas e stia'7
habitual disposiçãq.'",,
para a pancadaria-ii/?
ele vai tentar fazer òsf";
caras desistirem"'dq._
plano.* us.u:

JABBERWOCKY $S
Globo O 11)25 X",
Duração 1h40m "CuVr

(Jubbcrwoocky), de Tcrry. L,
Gilliam. Com Michael Pu-'
lin, Max Wall e Dcbor,ajir~-
Fallcndcr. Inglaterra-,.,!,
1977. .":..'-
Comedia, Na Idade-i'
Média, camponesa
combate monstro qui,*;;,..
aterroriza população!»'1'-
Gilliam é um dos fiírí^
dadores do MoifJE
Python, mas o humor"',
desse aqui não faz ju$*-'
ao grupo. ¦*¦ ¦*¦

¦ FILMES DA TVA/SHOWTIME
RESGATE FANTÁSTICO

15h25 — Delrvin
Kershner. Guerra,

INVASORES DO ESPAÇO

17h55 — De Palrick
Read Johnson. Ficção.

MERGULHO EM UMA
PAIXÃO

20h30 — De Steve Miner.

Aventura.

AGENTE DUPLO

22h05 — De Mike Vejar.
Comédia,

MEU PRIMEIRO AMOR

23h48 — Duração 1h42m
(My girl), de Howard
Zieff. Com Dan Aykroyd,
Jamic Lcc Curtis,
Macaulay Cttlkin c Anna
Chlumsky. EUA, 1991.

Comédia romântic-a-r--
Garota é obrigada a'""
conviver diariamente""
com a morte, já que 7
seu pai é agente
funerário. E acha r'
tempo para sapecar
alguns beijinhos nura,..:
assustado Macaulay.,»
Culkin, o astro de
Esq tt c c c ra m de ?
mim. * +
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Encontro de cariocas, paulistas
e mineiros resulta em desfile à
altura dos eventos internacionais

—- IESA 
RODRIGUES

ELO HORIZONTE — Sem sequer uma
loja inaugurada, nem um prédio construí-

,.., do, a empresa Multiplan e o grupo IBR
IP-jram duas mil pessoas para celebrar a pedra' ffiildamental do shopping Diamond Mall no anti-

. g&Campo do Clube Atlético Mineiro, na noite de
quinta-feira, em Belo Horizonte. O desfile reuniu
etiquetas do Rio, São Paulo e Belo Horizonte na
Tt^sma passarela — uma proeza e tanto, coorde-

$jRía pela Dupla Produções. Uma tenda branca*^§igou folgadamente mesas com convidados, a
pà¥sarela, um palco com cenografia digna de Ge-
rald Thomas (cortinas e fumaças).

,',.. 
'.Ainda 

que na madrugada do evento a vizinhan-
ça*tenha reclamado do barulho dos ensaios, amea-
çando impedir a realização da festa, e mesmo com
alguns problemas de som no começo do show, a
produção ficou à altura dos desfiles internacionais.

¦ Lá pelas duas da manhã, o bufê continuava ci.rcü-
làndo, juntamente com a intrigante pergunta: 

"se
.fEfpédíá fundamental mereceu uma festança des-

',;•£&,< como será a inauguração do Diamond Mall?"'•'"'' O desfile teve um andamento rápido, músicas
lentas, e grandes manequins ajudaram no sucesso

vda noite. A loura Claudia Liz se destacou, pela
maneira de dominar com o olhar e o pisar felino e

.'.clássico — primeiro a ponta dos pés, depois o
calcanhar. O grupo masculino também provocou
gritinhos contidos. A grande qualidade do conjun-
to foi a dúvida final: quem foi o melhor? Alice'- Tapajós ficou entre as mais votadas, e quem pres-
tou atenção notou as diferenças básicas de estilo.

. ,Qs cariocas seguem um caminho individualista,
basta olhar para a roupa para reconhecer o autor;

;;os paulistas perseguem ajovialidade, quebrando o
antigo tabu de clássicos. Os mineiros mantêm a
qualidade e começam a cultivar personalidades.
Alguns detalhes mereceram destaques:
?•O quadro de estampas afro-aborigenes da Yes.
Brazil, com Monique Evans e Claudia Liz em
liteiras carregadas por escravos do nível de Celso
Senna e Franklin. Também com muitos marrons,
a Company mostrou suas bermudas, camisetas,
jaquetas e inovou com um vestido bordadinho.
?.Flavia Occhioni de transparências e sobreposi-
ções em cirizà.gelo, no quadro de Andréa Saletto.
Os vestidos negros cortados em panos, as esyoa-
cantes estolas bordadas da Arranha Gato. O jogo
de pareôs franjados e hlazers em brocados, as saias
curtas da Alice Tapajós;

Na paulista Bavàrdage, composições dc coletes
e camisões, calças largas masculinas; muita camu-
fiagem, meias 7/8, jeans e caveiras na Carmim. E a'..surpresa de ver a Zapping, com superposições de
homeless ao som de um rap do menor abandona-
do, superar a Zoomp, do mesmo proprietário
Renato Kherlakian.

De BH, as camisas, com o Vide Bula estampa-
do nas costas; as jaquetas pretas da Sputnik. Os
twin-sets de malha canelada da Patachou, em to-
das as cores do momento. Pouco usáveis as micro-
transparências com golas de marinheiro da Graça
Ottoni, mas bom o terninho preto.
Q Uma roupa masculina original, em tons- de
damasco, na Art-Man; os cabans e redingptes
longos da Art-i-Manha. E a apoteose indiana de
Renato Loureiro, com saias amarradas e túnicas.

No final, a estréia da etiqueta americana Gúess
no Brasil, uma enxurrada de jeans lavados, corpe-
tes de renda e saias de cintura baixa. E a roupa de
rua. inevitável na moda que se vende.

ssarela do intercâmbio
^^^^^^ Fotos de Adriana Lorete
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Minas ousou nas
transparências

no desfile
do Diamond

Mall. Esta blusa,
com minissaia

preta e camisa o
branco, é da

coleção
Graça Ottoni

m

/Robert Cray volta ao país após
âéis anos para mostrar, em São

;paulo, as canções do novo disco
V22S&

EDMUNDO BARREIROS

ÃS de blues, preparem as carteiras. Separem
_um. dinheirinho e comprem passagens para São'^Paulo, 

pois Robert Cray estará se apresentando'.pôr lá, no dia 25, no Nescafé & Blues Festival. O
guitarrista está longe dos palcos brasileiros desde

V.i9_Í8, quando se apresentou também no Rio, em
.tfipws antológicos no Teatro do Hotel Nacional.
; "Nos divertimos muito e a resposta do público foi
incrível", relembrou o músico ao JORNAL DO

fJBJÜÀSIL. por telefone, de Los Angeles.
-tf'Desta vez, Cray não será pego de surpresa pela¦reação entusiasmada da platéia em seus shows.
^'-^Não podia imaginar que gostassem tanto de
'bines no Brasil. No rádio do meu hotel tocava
;'3bhn Lee Hooker e Steve Ray Vaughan", espan-
.lou-se. "Não sabia o que esperar, mas em todos os

shows os teatros estavam lotados", lembra-se, sa-
'•tiSfeito.
v.u. O guitarrista está chegando com oito discos e
três Grammy na bagagem. O último deles, Shome
+ a sin, lançado em outubro do ano passado, saiu

,~põr aqui há dois meses. "Não está vendendo
Kinilhões de cópias, mas o resultado è satisfatório",
'garante o guitarrista. O álbum conta, pela primei-
-'ta vez na carreira de Cray, com a participação de
um guitarrista convidado: o lendário Albert Col-

'lins, na faixa You're gonna needme, de autoria de
outro craque: Albert King. "Eu o conhecia e sabia

•que ele era fã de Albert King. Queríamos tocar
juntos havia algum tempo e decidi convidá-lo. O
.resultado ficou ótimo", recorda Cray.

1 A gravação foi mais simples do que Cray espe-

Novidades do blues a caminho
Arquivo
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Oguitanista Robert Cray levou seus lãs ao entusiasmo nos shows que realizou no Brasil em 1988

ràvá; "Já tínhamos as bases prontas e no final de
abril ele foi ao estúdio para colocar sua guitarra.
Na primeira vez já ficou excelente. Gravamos
novamente, apenas para garantir, mas acabamos
usando a primeira", recorda. Collins morreu pou-
co tempo depois, e Cray não consegue esconder a
tristeza. "Em julho ele estava doente e já sabíamos
que ele ia morrer", lamenta.

Essa talvez tenha sido a última participação
especial de um músico convidado num álbum de
Robert Cray por um bom tempo. "Muitos grupos
convidam outras pessoas para colaborarem. Gos-
to mais de me concentrar para gravar com minha
banda", afirma. A possibilidade de outras partiçi-
paçòes, porém, não está descartada. "Se aparecer
uma música na qual ache que possa caber alguém,
vou convidar. Mas não me sinto com essa obriga-
ção", diz o músico.

Quando esteve no Brasil, em 1988, Cray não
teve tempo para conhecer o blues feito por aqui.
Mas a música brasileira tradicional é presença
constante em seu estéreo. "Escuto muito, princi-
palmente compilações de vários artistas diferentes,
mas o que mais gosto é Baden Powell. Um violo-
nista fantástico", elogia.

O show de São Paulo, no dia 25, é a primeira
escala internacional da turnê de divulgação de
Sluime + a sin, que começou nos Estados Unidos
assim que o disco saiu por lá. "Só vamos para a
Europa e a Ásia no ano que vem", adianta. No
show, Cray vai tocar tanto músicas novas como os
antigos hits. "Gostamos de tocar coisas mais re-
centes, mas sei que o público gosta de ouvir velhos
sucessos", admite. "Mas daremos mais ênfase ao
material do último disco", revela. Animado com
essa nova passagem pelo Brasil ("há muito tempo
queríamos retornar, e aceitamos o convite imedia-
tamente"), o guitarrista quer vir outras vezes. ",E
da próxima vez espero poder me apresentar tam-
bém no Rio", torce. '('


