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Cidinha e Maia disputam segunda vaga

Cidinha Campos, cio PDT. e Cé-
sar Maia, do PMDB, disputam a
segunda vaga no segundo turno
das eleições para a escolha do novo

prefeito do Rio de Janeiro. Confor-
me os números oficiais do TRK.

que até as 20h dc ontem só havia
apurado 3,6% das 8.542 urnas. Be-
nedita da Silva, candidata do PT.
tinha 33.29% dos votos seguida
por César Maia. com 24.41%, e
Cidinha Campos, com 16.62%. Na
contagem paralela da Uerj. baseada
em mapas do TRF:. Benedita tinha,
na noite de ontem. 25.46% (430.544
votos), contra 16.70% de César
Maia e 14,66% de Cidinha Campos.

A candidata do PDT decidiu
viajar ontem para Búzios e con-
testou os resultados parciais, alir-
mando que 

"só uma fraude" a
tira do segundo turno. Confiante
também na vaga. César disse que"è completamente inimaginável
que ocorra qualquer coisa dife-
rente de Benedita da Silva e César
Maia na decisão". O presidente
da Comissão Apuradora do TRE.
Sílvio Teixeira, admitiu que o siste-
ma de apuração armado em todos
os municípios do pais não deu cer-
to no Rio. O primeiro boletim ofi-
ciai da eleição foi divulgado com
sete horas de atraso. (Págs. 4 e 5)

Maluf espera apoio de Fleury

O candidato do PDS, Paulo
Maluf, poderá vencer no primeiro
turno a eleição para a prefeitura
de São Paulo, mas, receoso de um
crescimento do candidato do PT.
Eduardo Suplicy, nas urnas, não
quis falar ontem da morte de 111
presos na Casa de Detenção nem
criticar o governador Luiz Antô-

nio Fleury, de quem espera apoio
num eventual segundo turno. Su-
plicy já traça a estratégia para
vencer Maluf na eleição de 15 de
novembro e. ontem à tarde, pas-
sou quatro horas visitando a
penitenciária. Depois tentou con-
versar com Fleury sobre a tragé-
dia. mas não consecuiu. (Pag. 12) César Maia diz (jiic vai ao 2" luriio

Marco Antônio Cavalcanti

Benedita não esconde a alegria com o resultado da votaçao

B

Independentes
A partir de hoje. às 20h, a TVE

põe no ar uma retrospectiva dos vi-
deos independentes no Brasil, com
obras do início dos anos 70 até ago-
ra. Serão exibidos cinco programas,
com apresentação da atriz Cissa
Guimarães e depoimentos de profis-
sionuis do setor. "È a primeira vez
que se faz um inventário desse tipo",
diz seu organizador. Cândido José
Mendes de Almeida.

Elvis de volta
A gravadora BMG.iAriola esta

lançando a caixa Elvis: the king of
rockVrolI — The complete 50 mas-
ters. com cinco CDs que recapitulam
u melhor fase da carreira do cantor,
do inicio ate ll)58. quando serviu o
Exército americano na Alemanha.
Cada caixa custa CrS 463 mil.

•O
No Rio c cru Nitc-

rói. teu nublado com
períodos ile parciülnicn-tc nublado Possíveis
chuvas ocasionais
Temperatura estável.
Maxima registrada em
Ranuu e minima no Al-
to da Boa Vista. Mar
levemente agitado com
visibilidade boa.

1"i

\ r min.
MAX- li7 QO

26,1

Fotos do satélite e mapas do tempo pâg»na 17
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Urdhilia — Gilporlo Alves

Vasco empata e é campeão invicto

José Rcmerto Serra
O Vasco conquistou ontem in-

victo a Taça Guanabara — primei-
ro turno do Campeonato Carioca
— ao empatar com o Flamengo
cm I a I, cm partida que teve
violência no campo, entre os joga-
dores, c fora dele, com a torcida
rubro-negra depredando o estádio
de São Januário. Rogcrio abriu o
placar para o Flamengo cobrando
falta, e Carlos Alberto Dias empa-
tou. Em um campeonato marcado
pelas arquibancadas vazias, o clãs-
sico decisivo dc ontem bateu o re-
corde de público, com 11.722 pa-
gantes c renda de CrS 252.980.000.

? O piloto neozelandês Denis Uni-
me, campeão mundial de Fórmula 1
em 1967. morreu ao sofrer um ata-
que cardíaco quando disputa\a uma
prova na Austrália. Na Fórmula
Indy, Emerson Fittipaldi ficou em
sétimo lufjjar, em Nazareth (EUA),
e está fora da disputa do titulo.

Esportes

Ilamar espera

PMDB para

definir equipe

O presidente Itamar Franco deverá
esperar a reunião da executiva do
PMDB, amanhã, na qual o partido
decidirá se participa ou não do gover-
no, para completar sua equipe, que
terá 18 ministros e três secretários,
conforme MP a ser enviada hoje ao
Congresso. Ontem, cm São Paulo, o
ministro do Planejamento, Paulo
Haddad, afirmou que vai haver pres-
são "para formalizar a indexação da
economia" e. por isso, "è fundamental
tirá-la do patamar dos 25%". (Pág. 3)

? Sai o jet-ski. entra o ultraia c.
Henrique flargrea i es, 56 ano*,, chefe
do Gabinete t i\H do governo Ilamar
Franco, quer manter o hábito que
adquiriu há dois anos e continuar

pilotando seu ultralc\e. \ oar. segun-
do ele. e o melhor remédio para ali-
\iar a tensão. O ministro c sócio do
BI C. Brasília / I fralde Clube. e. no
último dia 2S de junho, lei ou um

passageiro ilustre: o então rice-prcsi-
dente da Republica, itamar Franco,

que festejava 6.1 ânus. Ontem, liar-

greaves revelou que o novo goierno
não tera porta-voz. Quando for neces-
sário, ele próprio falará com a impren-
sa. "Porta-voz atrapalha porque dispo-
ta espaço político. Quem tem de
disputar somos nós", explicou. (Pág. 3)

Faixa no peito e taça na mão, o Vasco comemora o título invicto do primeiro turno
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sacr:José Rooorlü Sorra
Durarão

Mais de trezentos hare krishna fizeram
ontem um alegre cortejo que começou na
Praia do Leblon c terminou no Arpoador.
Eles comemoravam o II Festival das
Flores — Rata Yatra, uma festa
comemorada há milhares de anos na
índia. O desfile (á direita) durou três
horas e empolgou o público. (Página 17)

5 í"* ~"i .. ii; j wnrrnma w
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Incêndio do
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? Pode ir além dos III jádi\ tífgmos o numen > de
presos mortos durante a invasão da Policia Militar na
Casa de Detenção, maior presidio de São Paulo. Os
sobreviventes ctvitum que a PM não aceitou negociações
e testemunhas falam em dons outros totais de mortos 165
ou 203 Para o jurista Migiiel Reali Jr. o governador e o
principal respondi \ el pelo massacre (Página I')

ECOLOGIA
Poluição
em Santos

Uniu multinacional
lançou ire-iduox
perigosos durante os
últimos dez anos no
éstuáno de Santos
(SI*). A poluição pode
contaminar toda a
baia (Pag 20)

INTERNACIONAL
Avião cai
na Holanda

! ni bocing de carga
14? explodiu nu ar e
caiu syhre dois prediosnum subúrbio oe
Amsterdã, matando
pelô menos 16 pessoas,
iPâcini 14»

Desfile dos Krishna

Vestibular
A maioria dos estudantes está

chegando ao vestibular sem conhecer as
regras básicas de gramática. Eles
também apresentam muita dificuldade
para interpretar ou escrever textos. No
último vestibular, as médias dos
candidatos nas provas de Português
variaram de 3.59 a 6.55. (Página 18)
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A ressaca cívica

na era do fusca

COISAS DA

POLÍTICA

MARCELO PONTES

A 
ressaca cívica chama-
se Itamar Franco. E,

como o dia seguinte de
toda embriaguez, exige
também uma boa dose de
cabeça fria e paciência.
Ou será que ninguém ima-
ginava que Itamar é isso
ai mesmo, como está mos-
trando nos primeiros dias
de governo? Ele próprio
nào é nenhum notável,
nenhuma sumidade. Tan-
to que foi candidato a vi-
ce, e nào a presidente. É
apenas uma soluçào cons-
titucional. É um homem
do interior, simples, como
se define. Tem até uma
namorada que usa fusca.
E fez uma clara opção por
um Ministério igualzinho
a ele. "O 

governo será de
homens simples. Se os no-
táveis quiserem somar co-
nosco. ótimo", diz.

Tanto que a maior vir-
tude vista em Itamar não
é um pendor para qual-
quer arte da administra-
çào pública ou da política,
mas a qualidade mais va-
lorizada pelas pessoas
simples e normais — a
honradez, a probidade, a
integridade. Já é lucro
trocar Collor por gente
assim. O resto são as cir-
cunstâncias.

A começar pela crise de
identidade que a rcviravol-
ta nacional e a natureza do
processo de impeachment
de Collor, ainda sob julga-
mento no Senado, podem
provocar na cabeça de um
homem do interior. Itamar
declara que nào vai exercer
a Presidência como interi-
no. nem permitirá governo
paralelo ou biuiker contra
ele em Brasília. Ao mesmo
tempo, se desmente, afir-
mando que está realmente
numa interinidade, nào é o
presidente da República
definitivo. Parece nào sa-
ber o que de fato é.

Mas um detalhe desem-
pata a confusão: em ne-
nhuma de suas interinida-
des na Presidência da
República, Itamar fez
tanta questão, como ago-
ra. de demonstrar cons-
ciência da noção de auto-
ridade do cargo. Melhor
ainda, ele está exercendo
essa autoridade. Está
mandando. Logo, a crise
de identidade é encena-
çào. mineirice.

Ele sabe que veio para
ficar, apenas nào quer
atropelar a lei e o rito do
impeachment. Segundo
ponto para Itamar, além
da folha corrida de hones-
tidade: saiu o rompedor, o
demolidor, o Indiana Jo-
nes, entrou o jeitoso, o ma-
treiro, o astuto, o matuto
mineiro, ou baiano. Nem
adianta dizer que acabam
aí, por enquanto, as vanta-
gens de Itamar porque o
país vai ter que aturá-lo e,
principalmente, esperar o
que ele vai fazer.

O intrigante no novo
presidente é que ele está se
saindo igualzinho a Col-
lor no início do governo.
Eis pelo menos quatro
provas disso:

1. Itamar montou a
equipe que lhe veio á ca-
beça, com amigos e com-
padres de sua terra. Exa-
tamente como Collor.

2. Declarou que nào
tem ligações ou compro-

missos com qualquer gru-
po econômico. Esta inde-
pendência era o maior
orgulho de Collor.

3. Assumiu a Presidên-
cia dizendo que nào have-
rá corruptos no governo.
Collor também.

4. Fez o maior esforço,
antes de assumir, para
desfazer a imagem de que
seria estatizante, contra a
abertura da economia ao
capital estrangeiro. Da
mesma maneira que Col-
lor jurou nào mexer na
poupança e a confiscou
no primeiro dia, Itamar
no segundo questionou a
evolução da economia,
confundindo a inserção
do Brasil no mercado
mundial com ameaça á
soberania nacional. "Que

é modernidade? É defen-
der os interesses estrangei-
ros ou defender os interes-
ses do nosso pais?"

E razoável considerar
que, no discurso ou até, em
certa medida, no estilo,
Itamar e Collor nào teriam
que ser muito diferentes,
até porque foram eleitos
juntos, com a mesma pre-
gaçao, o mesmo programa
de governo ou até, como
dizem maldosamente os
aliados de Collor, com o
mesmo tesoureiro de cam-
panha. Collor não se per-
deu pelo discurso, mas pela
ação. Dele e do tesoureiro.
A massa que foi às ruas
nào estava a favor de Ita-
mar, mas contra Collor,
pelos atos que praticou.

Como nào se trata de
concurso para escolha de
orador de turma, mas de
um presidente da Repú-
blica, as chances de suces-
so de Itamar nào estão na
retórica, mas na ação. Pri-
meiro, ele terá que reafir-
mar o compromisso com
o programa de moderni-
zação da economia; se-
gundo, precisa conseguir
no Congresso a aprova-
çào dos projetos desse
programa. Como está
usando o Congresso até
para definir que mordo-
mias ainda pode ter o pre-
sidente afastado, certa-
mente dependerá dele
para traçar os rumos que
pretende dar ao pais.
Num ponto, de cara, Ita-
mar ganha na compara-
çào com Collor: tem mui-
to mais condições de
armar uma maioria no
Congresso. Collor foi elei-
to contra os políticos, Ita-
mar foi entronizado por
eles no palácio.

É nesta encruzilhada
que Itamar traçará o per-
fil do seu governo. Pouco
importa o julgamento que
se faz agora do Ministé-
rio. Não interessa se a
avaliação do empresaria-
do paulista é, precipitada-
mente, a de que esta equi-
pe significa retrocesso.
Ela pode ser conservadora
simplesmente porque fo-
ram os conservadores que
elegeram Collor e Itamar.
Se tivesse sido diferente o
presidente da República
seria Lula. Ou Bisol.

O que vale é o que Ita-
mar e seus ministros fa-
rão de agora em diante.
Agora, sim, está come-
çando o jogo. Ou se sai
da era do fusca ou a res-
saca dura 800 dias.

Itamar estuda os direitos de Collor

pedidos de regalias

dos, nào sc comprometeu com na-
da. Disse que pediria um exame da
legislação para conhecer quais são
os direitos de um presidente afasta-
do. Souto tli>se que a comissão de
transição foi a primeira a sugerir
uma consulta à legislação.

Collor. como presidente afasta-
do, precisa de segurança. "Ou 

que-
rem que ele se mude para Tagua-
tingua". ironizou o deputado soba*
as criticas ao pedido da Granja do
Torto para servir como local de
trabalho do presidente afastado.
Sobre a inclusão de uma motocicle-
ta na relação. Souto disse que ela
nào foi citada na discussão com
Itamar. Mas. como a lista foi feita
pelo general Agenor. Souto imagi-
na que ela seria para uso de um
batedor. "Quem vai definir o que o
presidente Collor terá ò o novo
presidente e sua equipe. Aquela lis-
ta foi apenas uma sugestão", disse
Souto.
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Delegado do caso PC ouvirá

hoje outro ex-assessor de Zélia

BRASÍLIA — A Policia Federal
tomará hoje o depoimento de João
Carlos Camargo, chefe de gabinete
da ex-ministra Zélia Cardoso de
Mello, na expectativa de que ele
(como havia informado um de seus
advogados à PF) revele que os che-
ques de fantasmas depositados em
sua conta serviram para pagar as
despesas da ex-ministra.
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UM ÔNIBUS BRASILEIRO
NA FANTÁSTICA
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Se Camargo confirmar a infor-
inação, ela sera o principal argu-
mento do delegado Paulo Lacerda
para pedir desmembramento de in-
quérito especifico e investigar a
possível participação da e.x-minis-
ira e de seu grupo no esquema PC
Farias. Paulo Lacerda, titular do
inquérito PC. já reuniu documentos
sobre os gastos da equipe econômi-

ca que teriam sido custeados com
cheques dos Janiasnuis de março de
Il>90 a maio de 1991. O total de
gastos é mantido em segredo pelos
delegados e o chefe de gabinete e
tido como uma das principais teste-
munhas para desvendar a inlluèn-
cia de PC sobre a área econômica,
uma vez que a ex-ministra Zelia
negou a interferência do alaeoano.
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Consultor da República dará parecer até quarta-feira sobre os

RII A TAVARES
BRASÍLIA — Antes que o presi-

dente afastado Fernando Collor
deixasse o governo, seus represen-
tantos acertaram com o presiden-
te em exercício Itamar Franco a
lista de benefícios — de funciona-
rios à Granja do Torto — a que
ele teria direito. O ex-líder do go-
verno na Câmara Humberto Sou-
to (PFL-MG) participou da reu-
niào e garante: 

"Itamar foi de
uma elegância ímpar. Disse que
nào via problemas e que manda-
ria sua assessoria estudar a lista".

Ao saber que o ministro da
Justiça. Maurício Corrêa, amea-
çava editar uma medida provisó-
ria sobre o assunto, Souto expio-
diu: "Isso c coisa de Maurício
Corrêa. Nào vamos fazer disso
um ato político, um ato demagó-
gico." O novo secretário-gcral da
Presidência da República, Mauro
Durant, informou ontem que ain-
da nào há decisão sobre a medida

provisória. Segundo ele, Itamar
Franco vai aguardar o parecer
encomendado ao novo consultor-
geral da República. José de Cas-
tro Ferreira, que será concluído
na quarta-feira.

O encontro de Itamar com a
comissão de transição — alem de
Souto, o ministro Célio Borja, o
embaixador Marcos Coimbra, o
general Agenor Homem de Car-
valho e o senador Odacir Soares
(PFL-RO) — foi na véspera da
saída do presidente Collor. Se-
gundo Souto, o presidente cm
exercício foi absolutamente solíci-
to. "Ele ofereceu o Palácio da
Alvorada. Disse que qualquer pa-
lácio estava às ordens do presi-
dente Collor", relatou o ex-líder.
Um médico, que não consta da
lista, também foi sugerido por
Itamar. Agenor c Coimbra, que
redigiram a relação, dispensaram.

Na reunião, Itamar, embora te-
nha considerado normal os pedi-

Aldon Silva — 1/5/92

Souto: ato demagógico

Cânticos e citações da Bíblia marcaram o primeiro domingo nu Dinda após o af astamento de Collor

Grupo exaltado promove manifestação na Dinda
HrnQ.ll:» 

Alternando cânticos religiosos,
gritos e palavras de ordem em tom
exaltado, cerca de 30 manifestantes
foram ontem para a porta da Casa
da Dinda demonstrar apoio ao pre-
sidente afastado Fernando Collor.
Com bandeiras e posters guardados
desde a campanha presidencial, os
manifestantes tentaram chamar a
atenção de Collor gritando ou pe-
dindo às visitas que entravam para
que ele aparecesse. Inútil. Em seu
primeiro domingo afastado da Pre-
sidência da República, Collor pre-
feriu ficar recolhido.

O presidente afastado passou o
domingo lendo e recebeu visita de
amigos antes do almoço. Os jorna-
listas Pedro Rogério e Gilberto
Amaral, e Ivan Monteiro, ex-asses-
sor de assuntos internacionais do
Ministério da Saúde de Alceni
Guerra, ficaram na Casa da Dinda
aproximadamente uma hora. Fer-
nando Collor estava tranqüilo, se-
gundo seus amigos. "Viemos ape-
nas fazer uma visita", disse
Monteiro, que foi subordinado de
Luiz Romero Farias, irmão de PC c
ex-secretário-executivo de Alceni.

Os manifestantes assinaram a-
baixo-assinado de apoio a Fernan-
do Collor c contra o iinpeachmcnt.
Mas o apelo mais forte dos coiiori-
dos foi o argumento religioso. "Se é
Deus que elege, só Deus pode ti-
rar." Também nào faltaram cita-
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çòes da Bíblia, com alusão ao rei
que tinha os jardins mais suntuosos
da Babilônia que, ironicamente, foi
repetida na porta da Dinda para
defender Collor.— que pode entrar
para a história por seus jardins ba-
bilònicos. "Foram os homens que
tiraram com as mãos sujas e cheias
de pecados o presidente Collor.
mas o altíssimo tem domínio sobre

o reino dos homens", pregou Maria
Madalena de Gusmão, uma das
manifestantes."O 

povo collorido jamais será
vencido", repetiam, cm coro. Ape-
sar do número reduzido, os defen-
sores do presidente impedido fi/e-
r a m m u i t a a r r u a ç a. M a r i a
Madalena cantou todo o tempo
músicas reliosas, e Ana Paula dos

Santos levou um buquê de rosas
para Collor. Ivan Cavalcante, que
foi cabo eleitoral na campanha pre-
sidencial do PRN. era o mais trans-
tornado. "O Collor vem ,11. o Col-
lor vem ai", berrava ele. "1 ora os
entregadistas, viva a solução do
Brasil", dizia, jú rouco. Ivan Cavai-
cante, desfilando com um quadro
da foto oficial de Collor.
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ltamar espera FMlJB 
para 

fechar Ministério

¦ Chefe do Gabinete Civil encaminha hoje ao Congresso, para votação, a medida provisória com o organograma do governo:

BRASÍLIA — O presidente cm
exercício, ltamar Franco, poderá
esperar a reunião da executiva do
PMDB amanhã — quando se deci-
dirá se o partido participa ou não
go novo governo — para preencher
os ministérios que ainda restam. O
Diário Oficial da União de hoje não
traz novas nomeações, segundo ga-
rantiu o chefe do Gabinete Civil.
Henrique Hargreaves.

Hargreaves leva hoje ao Con-
gresso Nacional uma medida provi-
sóriu com o organograma do Mi-
nistèrio de ltamar. Serão 18
ministérios e três secretarias com
stalns de ministério. Além de criar,
fundir e desmembrar ministérios, a
MP muda a estrutura de determi-
nadas pastas. O Ministério da Edu-
cação volta a cuidar dos Ciacs.
"Vou 

procurar um a um os lide-
res", disse Hargreaves, disposto a
negociar a votação urgente da me-
dida.

O chefe do Gabinete Civil expli-
cou que 

"a filosofia básica de lia-
mar é descomplicar. Do jeito que
estava, o Ministério servia para for-
mação de cartório", criticou. Ele
citou o caso dos Transportes: as
decisões estavam espalhadas pelo
Ministério dos Transportes, pela

Secretaria de Transportes subordi-
nada ao Ministério da lnfra-estru-
tura e pela Secretaria Nacional de
Estradas de Rodagem.

"Se todo mundo faz a mesma
coisa, o ministro vai fazer o quê",
perguntou. Além de concentrar po-
der, a recriação de ministérios tem
outra função: fiscalização. "Se o
sujeito está subordinado direta-
mente ao ministro, a possibilidade
de ele levar dinheiro diminui", disse
o novo ministro. Pelo novo organo-
grama da administração, desapare-
ce a Secretaria de Transportes.

No recém-criado Ministério da
Fazenda some a Secretaria Nacio-
nul de Economia — que cuidava da
administração de preços — e per-
manece a Secretaria de Política
Econômica — que cuida da estraté-
gia para a economia. Outra modifi-
cação é em relação à Receita Fede-
ral. que deixa de ser um
departamento e volta a ser uma
secretaria ligada diretamente ao mi-
nistro da Economia e Fazenda. Ou-
tra mudança é o desmembramento
do Ministério do Trabalho e Admi-
nistraçâo. A partir da MP. os as-
suntos da Administração ficam sob
os cuidados da Fazenda.

O presidente em exercício che-
gou às 12h45 de Juiz de Fora, onde

Haddad

BI LO HORIZONTE —O ministro
do Planejamento, Paulo Haddad.
descartou a possibilidade de uma
política de crescimento econômico
nos primeiros meses de governo."No momento, não podemos reto-
mar o crescimento econômico. Se-
ria uma grande aventura, de alto
risco", assinalou, ressaltando que
não é possível dar á população
qualquer expectativa de resultados
espetaculares em relação à inflação
em 9(1 dias."A economia está muito desor-
gani/ada internamente. Há reces-
são, inflação acelerada e expectati-
va de alta", disse o ministro, que
aponta como um dos maiores erros
da equipe econômica anterior ler
trabalhado marcando datas.

Haddad inicia hoje em São Pau-
lo uma série de reuniões com politi-
cos. empresários e sindicalistas. Se-
gundo Haddad. a divida pública é
"muito forte, acumulada de vários
desacertos dos governos passados.
E preciso ser austero no controle da
receita e das despesas do setor pii-
blico". Para isso. prevê que, 

"inle-

li/mente", as taxas de juros conti-
nuarào elevadas. "Nossa idéia é
conseguir, com mecanismos tradi-
cionais, reduzir a inflação a valores
entre 10% e 12%."

Sem prazos pré-determinados.

foi votar, e recebeu por 20 minutos
o ministro exonerado do Exército,
Carlos Tinoco. Hargreaves não
quis confirmar se Tinoco teria leva-
do a ltamar sugestões de nomes
para sucedê-lo ou se teria tratado
da sua permanência.

Hargreaves, o secretário-geral
da Presidência, Mauro Durante, o
ministro da Justiça, Maurício Cor-
rêa, e o ministro da Educação, Mu-
rilio Hingel, reuniram-se com Ita-
mar até a noite para tratar da
reforma administrativa. No meio
da reunião o ministro da Saúde,
Jamil Haddad. foi convocado.

ltamar passa rapidamente hoje
de manhã no gabinete da Vice-Pre-
sidência, no Anexo do Planalto, e
em seguida irá para o gabinete pre-
sidencial, no 3o andar do palácio. Á
tarde, empossa os ministros já no-
meados.

? O presidente em exercício Ita-
mar Franco não terá porta-voz.
Quando julgar conveniente, ele mes-
mo falará com a imprensa. Km situa-
ções rotineiras, os ministros darão
entrevistas e, para esclarecer o dia-a-
dia do palácio, o governo terá um
assessor subordinado ao Gabinete
Civil.

Rmsllia AlvRS I——
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ltamar leve conversa (!e 20 minutos com Tinoco e Cardoso mas o novo ministro do Exército não saiu j

Defesa irada

Um ás tio ultraleve

Algumas 
das decisões do

governo ltamar Franco
poderão ser tomadas no céu. E
pilotando seu ultraleve que o
novo chefe do Gabinete Civil.
Henrique Hargreaves, pensa
melhor. Como o seu melhor
remédio para ,i tensão também
é voar, o ministro já deduziu
que passará muitas horas so-
brevoando a I splanada dos
Ministérios. Mas de uma coisa
ele tem certeza: o acúmulo de
trabalho não o impedirá de ir
— ao menos nos Uns de sema-
na — até o Brasília Ultraleve
Clube, o BI C".

Há dois anos. Hargreaves
pilota os bichinhos, como cha-
ma os aviões. Passageiro ilus-
ire. só ltamar, que voou no dia
de seu aniversário, 28 de ju-
nho. "Lá em cima. eu me en-
trego", suspira Hargreaves,
que jura nunca ter se acidenta-
do. Mesmo assim sua mulher,
Heloísa, nunca se aventurou a
acompanhá-lo. Seu filho. Pau-
lo — conhecido como Paulinho
Pòr-da-Sol, porque nunca che-
ga cedo ao aeroclube — é pilo-

to de carteirinha do BUC, clu-
b e presidido p e 1 o n o \ o
ministro.

A explicação para nunca ler
sofrido um acidente è. segundo
Hargreaves, a prudência. Ele
só decola em dois horários: até
as 9h ou depois das I6h30
Quando pode. liga o I lyer ¦
ele lem também um Corsário
— todas as manhãs, as 7h30. e
voa. Diz que fora desses hora-
rios o céu de Brasília é muito
turbulento para ultraleves.

Há menos de dois meses.
Hargreaves descobriu que a
pista onde pousaria era um
enorme buraco. O ponteiro do
tanque de gasolina indicava
que ele não teria combustível
suficiente para voltar ao acro-
clube. Sem vacilar, pousou em
um posto de gasolina na estra-
da Brasilia-Unai (MG).

Outra vez, cm pleno ar.
Hargreaves descobriu que um
dos podais do avião estava
emperrado. Olhou para baixo
e viu máquinas cortando a
grama do Palácio Jaburu.
Pousou lá, para delírio dos
trabalhadores.

do ministério
JUIZ. Di FORA. MG — O presi-

dente em exercício, ltamar Franco..
ao retornar ontem a Brasília, mos-
trou que continua irritado com as
criticas ao nível de seu ministério.!
"Muitos dos meus ministros lalam;
inglês e até francês, mas vão ter que
aprender japonês, porque osjapone--
ses é que estão dominando o mun
do", disse ao seguir, ás %20, para a .
Escola Preparatória de Cadetes do
Ar. em Barbacena, onde tomou o;
Boeing presidencial que o levou para j
Brasília.

ltamar chamou de "pretensos no-
laveis" os críticos de seu ministério.
"Eles 

precisam ver a realidade brasi-
leira e eu preciso pensar è no povo
brasileiro", disse. Em Brasília, o cor^
de defesa do novo governo foi en-,
grossado pelas vozes do chefe d
Gabinete Civil, Henrique Hargrea-
ves. e o ministro da Educação. Muri-!
lio Hingel."Tem muita gente conhecida que
eu não quero nem para vizinho",
disse Hargreaves, queixando-se d
que 

"estão definindo em 24 horas se
o ministro é ou não competente
Hingel disse que as restrições ao mi-
nistério são "uma injustiça e um pre-
conceito". Ele considera natural que
um presidente entregue as posições
estratégicas a pessoas de confiança.

Juros altos continuam

iÜ
BRASÍl IA — O ministro indica-

do da Economia, Gustavo Krause,
que passou o fim de semana em
Recife, recomendou ao presidente
tio Banco Central, Francisco Gros,
em conversa telefônica, que mante-
nha a política de juros altos e o
aperto monetário, utilizando todos
os instrumentos disponíveis. Krau-
se conversou também com a secre-
tária nacional de Economia, Doro-
théa Werneck, a quem disse que
não deseja promover alterações
imediatas na liberação de preços.

Krause passou o dia em sua
casa estudando com assessores da
Secretaria de Fazenda de Pernam-
buco o material que recebeu do
ministro Marcilio Marques Mo-
reira sobre os números do caixa
do Tesouro Nacional. Krause ini-
cia esta semana contatos com os
partidos para elaborar uma pro-
posta de ajuste fiscal.

Hoje pela manhã. Krause reúne-
se em Brasília com toda a equipe de
Marcilio. Às I4h assume oficial-
mente o cargo de ministro da Eco-
nomia e. em seguida, viaja para São
Paulo, onde vai participar da sole-
nidade de posse da nova diretoria
da Fiesp. Ele representará o presi-
dente em exercício ltamar Franco
na cerimônia. À noite, provável-
mente estará com o governador
Luiz Antônio Fleury.

"Será uma ótima oportunidade
para conversar, se mostrar e acal-
mar muita gente", antecipa o presi-
dente da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), senador Alba-
no Franco (PRN-SE). um dos
maiores cabos eleitorais de Krause.

A reunião com Fleury ultrapas-
sa a simples cortesia. Sua intenção e
principalmente política Alem de
(presentar suas idéias e planos ao

MÊM;

Krause na Fiesp

governador de São Paulo, Krause
deseja dissipar eventuais ressenti-
mentos á sua nomeação.

Segundo assessores do ministro.
Krause quer mexer o mínimo possi-
vel no segundo escalão. No caso do
Banco Central, o nome mais cotado
para substituir Francisco Gros é
Luis Antônio Andrade Gonçalves,
atual secretário-executivo do Mi-
nistério da Economia, e mineiro.

? Em abaixo-assinado a ltamar
Franco, 86 intelectuais e artistas,
entre eles Fernanda Montenegro e
Tom Jobim, aplaudem a decisão de
recriar o Ministério da Cultura e

pedem a indicação de José Apareci-
do. "O ressurgimento deste ministè-
rio sera fator essencial na retomada
do desenvolvimento", afirma o do-
comento, que lembra o fato de Apa-
recido ter sido o responsável pela
criação do ministério e seu primeiro
titular em 1985.

Educação vai

ter auditoria
"O setor de controle interno vai
ler muito trabalho", declarou on-
tem o novo ministro da Educa-
ção, Murílio Hingel, ao anunciar
que promoverá auditoria no Mi-
nistério para apurar denúncias de
irregularidades, como as compras
de merenda escolar e !i\ ros didáti-
cos feitas pela Fundação de Assis-
tência ao Estudante (FAE).

Hingel reafirmou que a grande
mudança administrativa no MEC
será a absorção da Secretaria de
Projetos Especiais, que adminis-
trava os Ciacs (Centros Integra-
dos de Apoio à Criança) e era
vinculada á Presidência da Repú-
blica. "Os Ciacs voltam á Educa-
ção, como sempre deveria ter si-
do", completou. Em principio, ele
deve manter a decisão do governo
Collor que reduziu a meta origi-
nal de construção de 400 Ciacs
este ano e cancelou as concorrên-
cias para instalação de cinco no-
\as fábricas de argamassa. Hingel
reúne-se hoje com o ministro exo-
nerado Eraldo Tinoco.

Brasília — Josemar Gonçalves
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Jamil Bittar — 2/10'9?
descarta crescimento já

I Liddad

avisa, para não criar expectativa
falsa no mercado, fazendo parecer
que a> coisas estão piores do que
são. O governo insistirá em quatro
iuios. Não ao congelamento, á do-
larização, ao confisco e a prefixa-
ção de preços. Ele ressalta que nao
há a menor possibilidade de se fazer
uma prefixação de preços unilateral
ou mesmo negociada. "O adjetivo
unilateral è para reafirmar que. no

nosso estilo de governo, não se Iara
nada sem negociações."

A política salarial só será discu-
tida com o ministro do Trabalho
(ainda não indicado), lembra Had-
dad. e quando a política econômica
estiver reformulada. O ministro
acredita que. doutrinariamente. a
livre negociação de salários é a me-
lhor solução, mas ressalva: "Num

pais com inflação de 25% ao mês.
deve-se ler cuidado especial com a
vida dos trabalhadores." Paulo
Haddad admite que 

"as 
previsões,

a curto prazo, não são favoráveis
aos trabalhadores".

I I O negociador da divida externa
brasileira, Pedro Malan, deverá con-
tinuar no cargo. Ele é um dos poucos
nomes do governo Collor a merecer
rasgados elogios do atual ministro do
Planejamento, Paulo Haddad. "Não
há nenhum motivo para retirar o Pe-
dro Malan como negociador da di>i-
da. Na área externa, a nossa idéia é
mexer o minimo possível, porque foi
a área que a administração do minis-
tro Marcilio mais acertou", afirmou.
Quanto ao segundo escalão, disse
Haddad, ao longo da semana, os no-
mes serão anunciados. Não há. no
entanto, "nenhuma definição de per-
mancer um ou outro elemento do
governo passado".

I
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ELEIÇÕES JORNAI DOURAS!!

O presidente
da Comissão
Apuradora cio
TRE, juiz Silvio
Teixeira, admi-
tiu no inicio da
noite de ontem,
que o novo sistema de apuração
armado em todo o Brasil não deu
certo no Rio. O primeiro boletim
oficial do TRE foi apresentado com
mais de sete horas de atraso e no
segundo, divulgado às I9h de on-
tem. nem 10% dos votos haviam
sido computados — quando o espe-
rado era 25% de votos apurados
até às 21 li de domingo. No terceiro
boletim oficial, às 20h, a situação
era ainda mais alarmante: só 3,61%
dos votos tinham sido apurados.

"O atraso se deve à má orienta-
ção das mesas receptoras, que não
sabiam como preencher o boletim
de contagem dos votos", afirmou o
juiz. Muitos boletins chegavam ao
Riocentro sem a assinatura do pre-
sidente da mesa. Pessoalmente, o
juiz Silvio Teixeira se encarregou de
falar com cada presidente de seção
para a regularização do boletim.
Em outros casos, havia erro no
preenchimento, o que obrigava a
junta apuradora a recontar os vo-
tos de cada urna.

O coordenador do processo de
totalização no Serpro-RJ. Judson
Farias Marques, concorda com o
liuz: o sistema não deu certo no
Rio. O prazo para o encerramento
do trabalho do Serpro terminaria
na quarta-feira, quando todas as
urnas deveriam estar totalizadas."Esta demora vai atrasar muito o
prazo final de entrega dos traba-
lhos. Pelo andar dos acontecimcn-
tos. a totalização só será entregue
na quinta á noite ou na sexta-fei-
ra", afirmou Judson.

O TRE di/. que a confusão se
deve à falta de recursos, que impe-
diu a instalação de 32S microcom-
putadores nas zonas de todo o esta-
do. Sc o esquema fosse instalado, o
resultado oficial sairia em I2h. O
TRE, que esperava contar com CrS
130 milhões, acabou com apenas
CrS 4 milhões e alega não ter di-
nheiro nem para a alimentação dos
escrutinadores.

A contagem dos votos na maior
Zona Eleitoral do Rio. a 13a, que
reúne 30 bairros da Zona Oeste, com
400 mil eleitores e 917 seções eleito-
rais. também esta muito confusa. Es-
ta e a única Zona Eleitoral que man-
tem juntas apuradoras no Riocentro,
pois o juiz Gerson Arraes orientou os
presidentes de seções que. se sentis-
sem insegurança para fazer a conta-
gem nas próprias mesas receptoras
poderiam enviar as urnas para lá.
Resultado: até às 12h de ontem ainda
chegavam urnas.

Crítica — Segundo Gerson
Arraes, menos da metade das urnas
foram apuradas nas próprias seções
e os boletins, de 21 páginas, foram
mal preenchidos, o que obrigou os
escrutinadores a recontar os votos
ou refazer os boletins. "E o pior è
que o número de escrutinadores foi
reduzido este ano", disse Arraes,
que criticou a determinação do
TSE de que a contagem dos votos
fosse feita nas próprias seções. Vá-
rios presidentes de mesa chegaram
ao Riocentro transportando as ur-
nas até em ônibus comuns, sem
qualquer segurança.

Para se ter idéia da desorganiza-
ção do próprio I RE, nas cinco au-
Ias para mesários e presidentes de
seções sequer foi mostrado o bole-
tim de urna, que só chegou ao TRE
na sexta-feira.

Agressão — Cerca de 150 fis-
cais partidários tentaram agredir on-
tem a presidente da 536J seção da 13J
Zona Eleitoral, Vera Lúcia da Silva
Graça, que foi flagrada apurando
votos de uma urna numa escada de
acesso ao segundo andar do Riocen-
tro. junto com a segunda-secretária
da mesa, identificada apenas como
Graziela. As duas estavam longe dos
delegados dos partidos e funcionários
do TRE, e tiveram que se refugiar na
sala ilc juizes de onde só sairam sob
proteção de PNls.

Os votos da urna foram impug-
nados, mas Vera Lúcia e Graziela
foram liberadas pela juiza Maria
Lúcia de Almeida Capiberibe.
"Elas não agiram de má fé", ale-
gou. Vera Lúcia contou que já ha-
via contabilizado os votos na pro-
pria seção eleitoral, na Escola
Tasso da Silveira, em Jacarepaguá.
Ela teve dúvidas e. por isso. foi ao
Riocentro Para adiantar o serviço.
resolveu recontar t» votos na eícada

Vale-tudo não respeita denúncia

Um fato estranho descoberto
ontem pela reportagem do JOR-
NAL DO BRASIL, no Riocentro,
deixou clara não só a desorganiza-
ção na apuração das eleições, mas
também o vale-tudo dos partidos
na disputa pela prefeitura. Por vol-
ta das 13h, o motorista do JB,
Paulo Barros, percebeu que no
gramado do estacionamento do
Riocentro havia várias cédulas ras-
gadas. A reportagem foi chamada e
constatou que as cédulas danifica-
das — cerca de 30 — estavam em
branco, porém rubricadas pelo pre-
sidente da mesa (Carlos A.F.F.) e
dois mesários de assinatura ilegível.

A reportagem chamou então,
para constatarem a irregularidade,
representantes de dois partidos: a
presidente do diretório municipal

do PT, Leni Medeiros, o fiscal do
PDT Antônio Carlos Lobo e o can-
didato a vereador pelo PDT Octá-
vio Costa. Todos verificaram que
as cédulas estavam em branco. Al-
gumas das cédulas foram entregues
ao advogado do PDT, Nabuco
Barcelos, para que ele tomasse pro-
vidèncias, denunciando o fato ao
TRE. Pouco tempo depois, os ad-
vogados do PDT Luiz Carlos Mo-
reira e Emmanuel Viegas convoca-
vam uma coletiva para denunciar a
irregularidade. Com um detalhe
ainda mais estranho: eles apresen-
taram algumas cédulas com um X
no nome de Cidinha Campos.

Leni Medeiros, que constatou
que as cédulas estavam em branco
antes de pararem nas mãos do
PDT, ficou impressionada com "a

cara-de-pau dos advogados". O juiz
da I3J Zona Eleitoral, Gerson Ar-
raes, disse que o caso das cédulas
rasgadas com o nome de Cidinha
assinalado é "armação. Coisa de
quem está perdendo as eleições".
Para ele, se alguém quisesse usar as
cédulas para uma fraude, não as
deixaria espalhas pelo gramado do
Riocentro.

O desembargador Silvio Teixei-
ra. coordenador dos trabalhos de
apuração, disse que as cédulas
achadas provavelmente sobraram
na respectiva seção, sem demons-
trar muito interesse pelo caso. Ao
invés de inutilizá-las na própria se-
ção, como é recomendado, o tal
presidente da seção — Carlos
A.F.F. — resolveu fazer isso no
Riocentro.

Marcelo Theobald

Policiais militares agrediram com cassetetes os delegados de partidos e fiscais nu porta do clube

Pancadaria marca início dos

trabalhos em Belford Roxo
Um grande tumulto, com fiscais,

delegados de partidos e candidatos
sendo empurrados e agredidos com
cassetetes por policiais do 20° BPM
marcou ontem o primeiro dia de
apuração da 67J Zona Eleitoral, no
Clube da Telerj. em Belford Roxo.
O tumulto começou depois que o
juiz Carlos Eduardo Tassara, da
67J Zona, proibiu que fiscais e dele-
gados continuassem a entrar no re-
cinto de apuração, alegando falta
de segurança para continuar os tra-
balhos.

Aglomerados na porta do Clube
da Telerj, delegados e fiscais impe-

didos de entrar sentaram-se no
chão e cantaram o Hino Nacional,
sendo retirados com violência pela
policia. Segundo Vera Lúcia Caeta-
no de Queiroz, fiscal do PT. o juiz
Tassara estava infringindo a lei
eleitoral, que garante aos fiscais
credenciados o acompanhamento
das apurações. "Ninguém sabe o
que acontece lá dentro", protestou
a fiscal, que temia a alteração do
grande número de votos brancos.

O candidato a vice-prefeito pelo
PT. Alberto de Sá. também barra-
do na entrada, disse que o juiz pro-
meteu abrir a junta às 8h. mas só às
I3h permitiu a entrada de alguns

fiscais. Em seguida, ninguém mais
pôde entrar. O candidato disse que.
ás 5h de ontem, viu urnas eleitorais
chegarem em carros particulares ao
Cluhe da Telerj.

No recinto, o juiz Tassara disse
que. quando cerca de 150 pessoas
estavam junto às mesas de apura-
ção, foi avisado pela PM. ás I6h30,
que a continuação da entrada de
fiscais não permitiria trabalhos
com segurança. O juiz interrompeu
a apuração às 18h e se reuniu com
representantes dos partidos para
organizar o acesso de fiscais e dele-
gados nos trabalhos de hoje.

Urnas são impugnadas na Penlia

Dois crimes de fraude eleitoral
foram descobertos ontem na 22a
Junta Eleitoral, na Penha. No pri-
meiro caso. as urnas das seções 520
e 188, da 22J Zona Eleitoral, foram
levadas para casa. na noite de sába-
do. pelos presidentes das seções, e
só devolvidas às 5h da manhã para
a junta eleitoral, que funciona na
Casa de Vizeu. na Praça Comenda-
dor Manoei Carlos. Verificadas as

urnas pelo juiz Nestor Aride, am-
bas davam grande vantagem ao
candidato a vereador Luis Guedes,
do PDS — em uma das urnas, com
cerca de 430 votos. 398 eram para o
candidato —. e nenhuma das duas
tinha votos nulos ou em branco. Os
dois presidentes foram autuados
cm flagrante pelo delegado Artur
Cardoso, da 27' DP. Os dois. cujos
nomes não loram revelados. pag,i

ram fiança e responderão ao inque-
rito em liberdade.

Também na 22* junta eleitoral, o
juiz Wellington Paiva estranhou
que as urnas 124 e 128 não dessem
resultados exatos na contagem
Feita uma rccontagem. descobriu-
se que elas continham muito mais
votos que o número de votantes das
seções a que pertenciam As diuis
urnas loram impugnadas

Serviço lento 
prejudica

os números do interior

A lentidão na apuração no in-
terior pode ser comprovada pelas
poucas urnas somadas até ontem.
A eleição no estado se deu em
clima de tranqüilidade, apesar de
o TRE não ter sido capaz de
montar uma estrutura que facili-
tasse o acesso a informações. Na
maioria dos casos, os números
são extra-oficiais.

Friburgo — A apuração, inicia-
da às 8h40 de ontem, ficou ccn-
tralizada no Scsc. Com 26% das
urnas apuradas, Nelci da Silva,
candidato do PMDB à prefeitura,
liderava com 9.275 votos, seguido
por Heródoto Bento, PFL. com
8.193. e por Carlos Guimarães.
PDT, com 4.221 votos.

Petrópolis — Com quase todas
as urnas apuradas, Sérgio Fadei,
da coligação PDT-PSB, liderava a
corrida à prefeitura, com 34.553
votos. O segundo colocado, Paulo
Rattes, PMDB, apresentava ape-
nas 17.127, seguido de perto por
Leandro Sampaio, da coligação
PST-PL-PCN, com 14.017 votos.

Teresópolis — Ter sido vitima
de um alentado parece não ter
ajudado Emmanuel Teixeira, o
Noel. PSD, candidato apoiado
por Mário Tricano. atual prefeito.
Quando cerca de 30% das 60 ur-
nas da cidade haviam sido apura-
das, Luiz Barbosa, PMDB, conta-
va 10.904 votos. Já estava bem a
frente de Noel, com 3.429.

Caho Frio — Apurados 8.507
dos 62.913 votos do município,
José Bonifácio, candidato do
PDT, apresenta 41.88% de lide-

rança. O segundo lugar. Alair
Correia. PMDB. conta com
29,84% do eleitorado.
B Arraial do Cabo — Depois dc
contadas 10 urnas, David Dutra,
candidato do PDT. dispara na
frente, com 47,69% dos votos.
Em segundo vem Renato Vianna,
do PFL, com 33%.
B Macaé — Depois de 15 urnas
apuradas, aparece como favorito
Carlos Emir, do PDT, com 1.459
votos. Em seguida. Cláudio \loa-
cir, ilo PT R. com 1.077.
¦ Campos — O líder, com
66.23% dos votos, e o candidato
do PDT, Sérgio Mendes. Rockfel-
ler de Lima. do PTB. só conta
com 19,25% em 637 urnas apura-
das.
B Angra dos Reis - Com 39 tias
163 urnas apuradas até ontem à
tarde. 42"» dos votos foram para
o candidato do PT. Luis Sérgio
Nóbrega. Mas 34"» dos eleitores
escolheram Fernando Jordão, do
PDT. Além dos 15% de votos
brancos e 3% em branco
B São Gonçalo — O PDS talvez
ganhe a prefeitura. Seu candidato.
Hairson Monteiro teve, cm M) ur-
nas. 4 006 votos, enquanto João
Bravo, do PDT, recebeu 3 2X6.
H Niterói — As cinco uintas apti-
radoras, que contam os votos de
mais ile SUO ninas, não divulga-
ram números até a noite de on-
tem. Mesmo assim, o diretor do
TRE em Niterói, Paulo Alberto
Perni. garante que até hoje a noite
sai o resultado.

Uerj monta esquema

paralelo 
de contagem

A Coordenação Geral de In-
formática(Coinfo), da Universi-
dade Estadual do Rio de Janei-
ro(UERJ), montou, com o
Instituto de Matemática Estatis-
tica(i.MI), e com a Extensão In-
formática e Tecnologia, uma
central paralela de apuração e
totalização dos votos. Com
38,7% computados, a candidata
do PT. Benedita da Silva, era a
lider com 379.763(25.48%).Fm
segundo lugar vinha o candidato
do PMDB, César Maia. com
253.006(16.09%), seguido bem
de perto por Cidinha Campeis,
do PDT(I4.50%) Uma diferen-

ça bem menor que a apregoada
até agora pelas institutos de pes-
'•luisa.

¦\ coordenadora geral de in-
formática da I FRJ. Marinilza
Bruno de Carvalho.garante que
a distribuição das umas apura-
das está "bastante equilibrada",
mas. mesmo com quase 40"., dos
votos totalizados, ela recusa-se a
lazer qualquer previsão sobre
quem será o adversário de Bene-
dita no segundo turno A equipe
dirigida por Mrmil/a contou, na
totalização. com 12 diintadorcs,
2 estatísticos. 4 supervisores e I
analista de sistema

A Corrida no Rio

Benedita da Silva (PT) -25 5
Cesar Maia (PMDBl -18 6
Cidinha campos (PDT) - 13 1
Albano Reis (PRN)
Brartcos -114
Nuios - 1 1 3 J
Total de umas apuradas
4 911 (£7 ' ' s|
Fontn Rodi' G'> >o no •

Os mais votados

Candidatos
Jorge Bittw, PT
Roberto Dmamit PSDB
hranir de Melo PDT

g «Ifrçdo Strkis. PV
I Wilson Leite Passos PDS
l (>!so Macedo PTB
r CH«co Alencar

Votos
•5024

'47J

As cedulas jogadas for a no Riocentro retwareceram niarcadas

TRE admite 
qiie 

a apuração não deu certo

¦ Às 20h dc ontem só 3,61% dos votos tinham sido contabilizados oficialmente. Resultado deve sair apenas na sexta-feira
Marcos Vtanna

PT discute alianças

O 
PT começa a decidir ho-

je sua política de alianças
para o segundo turno das ciei-
çòes municipais no Rio, em
uma reunião da coordenação
da campanha da Frente Feliz
Cidade (PT/PPS PSB). Segun-
do William Alberto Campos,
secretário-geral do partido no
Rio e coordenador da campa-
nha de Benedita da Silva, já
estão excluídos os nomes dos
deputados Amaral Netto
(PDS), Albano Reis (PRN).
João Mendes (PTB) e Francis-
co Dornelles (PFL).

Na lista de legendas aceita-
veis para o PT figuram o
PSDB. o PST e o PMDB. Se-
gundo William, no caso de Ci-
dinha não ir para o segundo
turno, o prefeito Marcello
Alencar já adiantou ao partido
que 

"não se importará" de aju-
dar o PT.

A posição do PDT, porém,
ainda ò uma incógnita para o
PT, que não descarta a possibi-
lidado de uma aliança. "Acre-

dito que poderemos ter seus
votos, sobretudo na Zona Oes-
te. Leopoldina e Jacarepaguá".
disse. O candidato a prefeito
do Rio e deputado estadual
(PSDB) Sérgio Cabral Filho
não quis revelar em quem vo-
tara. Ele não se mostrou sur-
preso com a colocação de Ce-
sa r Maia. "O maior
responsável por isso foi o Bri-
zola. Ele não é um bom admi-
nistrador e politicamente errou
ao se aliar a Collor. O César
conseguiu o voto útil da classe
média", disse Sérgio.

Para Regina Gordilho
(PRP). o resultado da eleição
não foi surpresa. Assim, como
Sérgio Cabral Filho, ela cul-
pou Brizola pela perda dc es-
paço do PDT: "O autoritaris-
mo de Brizola foi um dos
motivos que me fizeram sair do
partido. Antes de viajar para
Brasília, o candidato do PDS.
Amaral Neto, declarou que no
segundo turno apoiará Beiicdi-
ta da Silva, candidata do PT.
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TRE admite 
que 

a apuração não deu certo

m Às 20h de ontem só 3,61 % dos votos tinham sido contabilizados oficialmente^ Resultado deve sair apenas na sexta-feira

O presidente
tia Comissão
Apuradora do

I RI. juiz Silvio
Teixeira, admi-
li 11 no inicio da
noite de ontem,
que o novo sistema de apuração
armado em todo o Brasil não deu
certo no Rio. O primeiro boletim
oficial do TRE foi apresentado com
mais de sete horas de atraso e no
segundo, divulgado às I9h de on-
tem, nem 10% dos votos haviam
sido computados — quando o espe-
rado era 25% dc votos apurados
até às 21h de domingo. No terceiro
boletim oficial, as 20h, a situação
era ainda mais alarmante: só 3.61%
dos votos tinham sido apurados.

"O atraso se deve à má orienta-
çào das mesas receptoras, que não
sabiam como preencher o boletim
de contagem dos votos", afirmou o
jui/. Muitos boletins chegavam ao
Riocenlro sem a assinatura do pre-
sidente da mesa. Pessoalmente, o
juiz Silvio Teixeira se encarregou de
talar com cada presidente de seção
para a regularização do boletim.
Em outros casos, havia erro no
preenchimento, o que obrigava a
junta apuradora a recontar os vo-
tos de cada urna.

O coordenador do processo de
lolalizaçào no Serpro-RJ. Judson
1 arias Marques, concorda com o
juiz: o sistema não deu certo no
Rio. O prazo para o encerramento
do trabalho do Serpro terminaria
na quarta-feira, quando todas as
urnas deveriam estar totalizadas.
"Esta demora vai atrasar muito o
prazo final de entrega dos traba-
llios. Pelo andar dos acontecimen-
tos, a totalizarão só será entregue
na quinta à noite ou na sexta-fei-
ra". afirmou Judson.

O TRE diz que a confusão se
deve a falta de recursos, que impe-
diu a instalação de 328 microcom-
putadores nas zonas de todo o esta-
do. Sc o esquema fosse instalado, o
resultado oficial sairia em I2h. O
TRE. que esperava contar com CrS
130 milhões, acabou com apenas
CrS 4 milhões e alega não ter di-
nheiro nem para a alimentação dos
escrutinadores.

\ contagem dos votos na- maior
Zona Eleitoral do Rio. a 13*. que
reúne 30 bairros da Zona Oeste, com
4<H) mil eleitores e 917 seções eleito-
rais. também está muito confusa. Es-
ta é a única Zona Eleitoral que man-
lém juntas apuradoras no Riocentro.
pins o juiz Gerson Arraes orientou os
presidentes de seções que. se sentis-
sem insegurança para fazer a conta-
gem nas próprias mesas receptoras
poderiam enviar as urnas para la.
Resultado: até às I2h de ontem ainda
chegavam urnas.

Crítica — Segundo Gerson
Arraes. menos da metade das urnas
foram apuradas nas próprias seções
e os boletins, de 21 páginas, foram
mal preenchidos, o que obrigou os
escrutinadores a recontar os votos
ou refazer os boletins. "E o pior e
que o número de escrutinadores foi
reduzido este ano", disse Arraes,
que criticou a determinação do
1SI de que a contagem dos votos
fosse feita nas próprias seções. Vá-
rios presidentes dc mesa chegaram
ao Riocentro transportando as ur-
nas até em ônibus comuns, sem
qualquer segurança.

Para se ter idéia da desorganiza-
çào do próprio T RE, nas cinco au-
Ias para mesários e presidentes de
seções sequer foi mostrado o bole-
tim de urna. que só chegou ao TRE
n.i sexta-feira.

Agressão — Cerca dc 150 fis-
cais partidários tentaram agredir on-
tem a presidente da 536-1 seção da 13J
Zona Eleitoral. Vera Lúcia da Silva
Graça, que foi flagrada apurando
votos de uma uma numa escada de
acesso ao segundo andar do Rioccn-
tro. junto com a scgunda-secretária
da mesa. identificada apenas como
Graziela. As duas estavam longe dos
delegados dos partidos e funcionários
do TRE e tiveram que se refugiar na
sala de juizes de onde só sairam sob
proteção de PMs.

Os votos da urna foram impug-
nados, mas Vera Lúcia e Graziela
foram liberadas pela juiza Maria
Lúcia de Almeida Capiberibe.
"Elas não agiram de má fé", ale-

gou. Vera Lúcia contou que já ha-
\ ia contabilizado os votos na pró-
prui seçào eleitoral, rui EscoKi
íasso da Silveira, em Jacarepugua.
Ela teve dúvidas e. por isso. foi ao
Riocentro Para a,Limar <> serviço,
resolveu recontar ps votei na escada.

,-ís cédulas jogadas fora no Riocentro reapareceram marcadas

Vale-tudo não respeita denúncia

Um fato estranho descoberto
ontem pela reportagem do JOR-
NAL DO BRASIL, no Riocentro.
deixou clara não só a desorganiza-
çào na apuração das eleições, mas
também o vale-tudo dos partidos
na disputa pela prefeitura. Por vol-
ta das I3h, o motorista do JB.
Paulo Barros. percebeu que no
gramado do estacionamento do
Riocentro havia várias cédulas ras-
gadas. A reportagem foi chamada e
constatou que as cédulas danifica-
das — cerca de 30 — estavam cm
branco, porém rubricadas pelo pre-
sidente da mesa (Carlos A.F E.) e
dois mesários de assinatura ilegível.

A reportagem chamou então,
para constatarem a irregularidade,
representantes de dois partidos: a
presidente do diretório municipal

do PT, Leni Medeiros, o fiscal do
PDT Antônio Carlos Lobo e o can-
didato a vereador pelo PDT Octá-
vio Costa. Todos verificaram que
as cédulas estavam em branco. Al-
gumas das cédulas foram entregues
ao advogado do PDT. Nabueo
Barcelos, para que ele tomasse pro-
vidéncias, denunciando o fato ao
TRE. Pouco tempo depois, os ad-
vogados do PDT Luiz Carlos Mo-
reira e Emmanuel Viegas convoca-
vam uma coletiva para denunciar a
irregularidade. Com um detalhe
ainda mais estranho: eles apresen-
taram algumas cédulas com um \
no nome de Cidinha Campos.

Leni Medeiros, que constatou
que as cédulas estavam em branco
antes de pararem nas mãos do
PDT. ficou impressionada com "a

cara-de-pau dos advogados". O juiz
ila 13' Zona Eleitoral. Gerson Ar-
raes. disse que o caso das cédulas
rasgadas com o nome de Cidinha
assinalado é "armação. Coisa de
quem está perdendo as eleições".
Para ele. se alguém quisesse usar as
cédulas para uma fraude, não as
deixaria espalhas pelo gramado do
Riocentro.

O desembargador Si Mo Teixei-
ra. coordenador dos trabalhos de
apuração, disse que as cédulas
achadas provavelmente sobraram
na respectiva seção, sem demons-
trar muito interesse pelo caso. Ao
invés dc inutilizá-las na própria se-
çào. como é recomendado, o tal
presidente da seção — Carlos
A.F E. — resolveu fazer isso 110
Riocentro.

Marcelo Theobaid
p 7 fsH' y.

Policiais militares agrediram com cassetetes os delegados de partidos e f iscais na porta do

Pancadaria marca início dos

trabalhos em Belford Roxo

Um grande tumulto, com fiscais,
delegados de partidos e candidatos
sendo empurrados e agredidos com
cassetetes por policiais do 20" BPM
marcou ontem o primeiro dia de
apuração da 67J Zona Eleitoral, no
Clube da Telerj, em Belford Roxo.
O tumulto começou depois que o
juiz Carlos Eduardo Tassara. da
67a Zona. proibiu que fiscais c dele-
gados continuassem a entrar no re-
cinto de apuração, alegando falta
de segurança para continuar os tra-
balhos.

Aglomerados na porta do Clube
da Telerj, delegados e fiscais impe-

didos de entrar sentaram-se no
chão e cantaram o Hino Nacional,
sendo retirados com violência pela
polícia. Segundo Vera Lúcia Caeta-
110 de Queiroz, fiscal do PT, o juiz
Tassara estava infringindo a lei
eleitoral, que garante aos fiscais
credenciados o acompanhamento
das apurações. "Ninguém sabe o
que acontece lá dentro", protestou
a fiscal, que temia a alteração do
grande número dc votos brancos.

O candidato a vice-prefeito pelo
PT. Alberto de Sá. também barra-
do na entrada, disse que o juiz pro-
meteu abrir a junta às 8h. mas só às
13h permitiu a entrada de alguns

fiscais. Em seguida, ninguém mais
pôde entrar. O candidato disse que,
às 5h dc ontem, viu urnas eleitorais
chegarem em carros particulares ao
Clube da Telerj.

No recinto, o jui/ Tassara disse
que, quando cerca de 150 pessoas
estavam junto às mesas dc apura-
çào. foi avisado pela PM. ás 16h30.
que a continuação da entrada de
fiscais não permitiria trabalhos
com segurança. O juiz interrompeu
a apuração as 18h e se reuniu com
representantes dos partidos para
organizar o acesso de fiscais e dele-
nados nos trabalhos de hoje.

Urnas são impugnadas na Penha

Dois crimes de fraude eleitoral
foram descobertos ontem na 22J
Junta Eleitoral, na Penha. No pri-
meiro caso. as urnas das seções 520
e 188. da 22J Zona Eleitoral, foram
levadas para casa, na noite de saba-
do. pelos presidentes das seções, e
so devolvidas às 5h da manhã para
a junta eleitoral, que funciona na
Casa de Vizeu, na Praça Comenda-
dor Manoel Carlos Verificadas as

urnas pelo juiz Nestor Aride. am-
bas davam grande vantagem ao
candidato a vereador Luis Guedes,
do PDS — em uma das urnas, com
cerca de 430 votos. 398 eram para o
candidato —. e nenhuma das duas
tinha votos nulos ou em branco Os
dois presidentes foram autuados
em flagrante pelo delegado Artur
Cardoso, da 27a DP Os dois. cujos
nomes não loram revelados, pac.i-

PT discute alianças

O 
PT começa a decidir ho-

je sua política de alianças
para o segundo turno das elei-
çòes municipais no Rio. em
uma reunião da coordenação
da campanha da Frente leliz
Cidade (PT/PPS PSB). Segun-
do William Alberto Campos,
secretário-geral do partido no
Rio e coordenador da campa-
ilha de Benedita da Silva, ja
estão excluídos os nomes dos
deputados Amaral Netto
(PDS). Albano Reis (PRN),
João Mendes (PTB) e Francis-
co Dornelles (PFL).

Na lista dc legendas aceita-
veis para o PT figuram o
PSDB, o PST e o PMDB. Se-
gundo William, 110 caso de Ci-
dinha não ir para o segundo
turno, o prefeito Marcello
Alencar já adiantou ao partido
que 

"não se importará" de aju-
dar o PT.

A posição do PDT, porém,
ainda é uma incógnita para o
PT, que não descarta a possibi-
lidade de uma aliança. "Acre-

dito que poderemos ter seus
votos, sobretudo na Zona Oes-
te. Leopoldina e Jacarepagua .
disse. O candidato a prefeito
do Rio e deputado estadual
(PSDB) Sérgio Cabral Filho
não quis revelar em quem vo-
tara. Ele não se mostrou stir-
preso com a colocação dc ( e-
s a r M a i a . "O 111 a i o r
responsável por isso loi o Bri-
zola. Ele não é um bom admi-
nistrador e politicamente errou
ao se aliar a Collor. O César
conseguiu o voto útil da classe
média", disse Sérgio.

Para Regina Gordilho
(PRP), o resultado da eleição
não foi surpresa. Assim, como
Sérgio Cabral Filho, ela cul-
pou Brizola pela perda de es-
paço do PDT: "O autoritaris-
mo de Brizola foi 11111 dos
motivos que me fizeram sair do
partido. Antes de viajar para
Brasília, o candidato do PDS.
Amaral Neto. declarou que no
segundo turno apoiará Benedi-
ta da Silva, candidata do I'l

Pedetista pode ganhai

no Io turno em Niterói

O candidato do PDT à prefei-
tura de Niterói. João Sampaio,
deverá vencer já no primeiro tur-
no com 55% dos votos, segundo
apuração paralela do partido.
Perdeu somente em duas das S70
urnas apuradas em Niterói. A
apuração aponta como segundo
colocado Godofrcdo Pinto, do
PT. com apenas 13% dos votos.

Em Niterói, existe a possibili-
dade do PDT fazer até 13 verea-
dores, sendo mais votado o atual
presidente da Câmara Munia-
pai, Fernando Nery. Pelo
PMDB. os mais votados são: Ri-
cardo Bezerra de Menezes e \ ol-
ney Trindade.

A lentidão na apuração 110 111-
terior pode ser comprovada pelas
poucas urnas somadas até ontem.
A eleição no estado se deu em
clima de tranqüilidade, apesar de
o TRE não ter montado tuna es-
trutura que facilitasse o acesso a
informações. Essa e a situaçao
nos seguintes municípios:
B São Gonçalo - O PDS talvez
ganhe a prefeitura Seu cândida-
to, Hairson Monteiro, teve. em
30 urnas. 4.006 votos, enquanto
João Bravo, do PDT. recebeu
3.286.

Pctrópolis — Com quase to-
das as urnas apuradas. Sérgio
Fadei, da coligação PDT-PSB.
liderava a corrida a prefeitura,
com 34.553 votos. O segundo
colocado, Paulo Rattes, PMDB.
apresentava apenas 17.127. se-
guido de perto por Leandro
Sampaio, da coligação PST-PL-
PCN. com 14.017 votos.

Teresópolis — Apesar contar
com o apoio do prefeito Mário

Tricano. Emmanuel Teixeira, o
Nocl (PSD), perdeu a dianteira
para Luiz Barbosa (PMDB), que
tinha 10.904 votos — o triplo do
número alcançado por Noel —
em quase 30% das 60 urnas
Bi Friburgo — Com 26% das ur-
nas apuradas. Nelci da Silva, can-
didato do PMDB a prefeitura, li-
derava com 9.275 votos, seguido
por Heródoto Bento (PLL). com
8.193. e por Carlos Guimarães, do
PDT, com 4.221 votos.
9 Campos — O líder, com
66.23% dos votos. e o candidato
do PDT. Sérgio Mendes. Rock-
feller de Lima. do I' I B. só conta
com 19,25% em 637 urnas apu-
radas.
a Macaé — Depois de 15 urnas
apuradas, aparece como favorito
Carlos Emir. do PDT. com I 459
votos Em seguida. Cláudio Moa-
cir. do P I R. com 1.0"
S Cabo Frio — \purados 8 50"
dos 62lM3 votos do município.
Jose Bonifácio, candidato do
PDT. apresenta 41.88% de lide-
rança O segundo lugar. Alan
Correia. PMDB, conta com
29,84"» do eleitorado
a \ngra dos Reis — ( 0111 39 das
í e» > urnas apurai) is ate ontem a
tarde. 42".. vi.>s wtos loram pa-
ra o candidato do PT. Luís Ser-
1210 Nóbrega Mas 34% dos elei-
tores escolliet.1 m I ernando
Jordão, do PD 1
H Arraial do ( abo — Depois de
contadas 10 urnas, David Dutra,
candidato do PD 1. dispara na
frente, com 47,69% tios votos.
Em segundo vem Renato \ lanna.
do PFL. com 33%.

Uerj monta esquema

paralelo 
de contagem

A Coordenação Geral de In-
formática(Coinfo), da Universi-
dade Estadual do Río de .lanei-
ro(UERJ). montou, com o
Instituto de Matemática Lstatis-
tica(lMl), e com a Extensão In-
formática c Tecnologia, uma
central paralela de apuração c
totalizaçào dos votos. ( 0111
38,7" o computados, a candidata
do PT, Benedita da Silva, era a
líder com 379.763(25.48%).l m
segundo lugar vinha o candidato
do PMDB. t es ar Maia. com
253 006(16.09%), seguido bem
de perto por Cidinha Campos,
do PDT(14.50%) Uma diferen-

ram fiança e responderão ao inqué-
rito em liberdade.

Também na 22'junta eleitoral, o
juiz Wellington Paiva estranhou
que as umas 124 e 128 não dessem
resultados exatos na contagem.
Feita uma recontagem. descobriu-
se que elas continham muito mais
votos que o número de votantes das
seções a que pertenciam As duas
urnas foram impugnadas

A Corrida no Rio

Beriodita da Silva (PT) 25 5
Cesar Mata (PMDB) 18 6
Cidinha campos (PDT) 13 1
Albano Rets |PRN)
Brancos j1 4
Nulos
Tota <J«i umas ap .-a 5as
4 9 • ' ' • • " ¦
Fonts '• '• 7,1 >

I |

ça k-m mcnoi que a apregoada
ate agora pelas institutos de pes-
ijlllvl.

•\ coordenadora geral de in-
Ibrmatica da 1 I RJ Marmilza
Bruno de Carvalho.garante que
a distribuição das urnas apura-
das esta "bastante equilibrada",
mas. mesmo com quase 40"» dos
votos totalizados, ela recusa-se a
fazer qualquer previsão sobre
quem será o adversário de Bene-
dita no segundo turno A equipe
du ilida por Mi mil/a contou, na
totah/açào. com 12 digitadores.
? estatísticos. 4 supervisores e I
analista de sistema

Corrida à Câmara

Candidatos
Jorge Bata' PT
Roberto Dmamit PSDB

1 tvanir de Melo PDT
I Alfredo S PV
l Wilson Leite P^ss^s ?0S

i O sfl Macedo PTB
f.r- A PT

Votos

J
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pelo 

segundo turno surpreende eleitor

ü Partidos e população se espantam com o crescimento cio candidato do PMDB. Confiante, eleja fala como o prefeito eleito
» Mar ia José Lessa

Nem PT nem
PDT esperavam
por essa: a dis-
pula pela seguii-
da vaga do se-
gundo lurno está
maior do que o
previsto e o crescimento do candi-
dato do PMDB. Ccsar Maia. surge
como uma surpresa. Nu PDT. espe-
eialmente. a surpresa é maior. A
candidata do partido. Cidinha
Campos, chegou a pensar que ga-
nharia no primeiro turno. Viu seus
Índices caírem nas pesquisas de opi-
nião pública até que. na semana
passada, foi superada pela candida-
ta do PT. Mas César Maia ainda
não era considerado uma ameaça
pela maioria dos pedetisias. Mais
tio que isso. está sendo surpresa até
para ele. que. baseado na apuraçao
paralela do PDT.esta tãoconliante
na vitória, que já fala como prefeito
eleiio

Benedita, por sua ve/. ha alguns
tlias admuc a possibilidade de dis-
pular a prefeitura com César Maia.

. mas os petistas também não supu-
nluim que ele conquistaria tantos
votos. \ apuração paralela do l'l)I

feita por especialistas na l erj —
ia verificou que os votos do candi-

Números do Rio
Total de seções: 8 346
Totalização: 301 seções ou 3.61%
das urnas
Eleitorado: 128 559
Comparocimento: 108 934
Percentual de abstenção: 15,27%
ESené
César
Cidmha
Albano
Amaral
Joào Mendes
Dorneles
Sérgio Cabral
Técio
Gordilho
Homero
votos nominais
brancos
nulos

28 039  33,29%
20 557  24,41%
13 996  16,62%

7 800 9,26%
4.389  5.21%

. 3 134  3,72%
.... 2 491  2.96%

1 782 2.12%
1181  1.40%
532 0.63%
317 .

84 218
0.38%

77,31%
12 403 11,39%
12 313 11.30%

d

dato do PMDB são mais do que os
estimados nas pesquisas, mesmo na

le boca-de-urna. César comentou
que nunca acreditou ter apenas
12%. Hsperava ter 16%.

Vivaldo Barbosa, presidente re-
gional do PDI e vice de Cidinha,
acredita que o quadro ainda pode
mudar: "Do 

que resta apurar, o
César Maia ganha em torno de
22% e a Cidinha. em 78%."

César diz t[tie disputa

final começa empatada

\ eleição no segundo turno co-
meça empatada" assim o depu-
lado César Maia reagiu ontem a
surpresa de sua ascensão e da que-
da de sua adversária do PDT, C idi-
nha Campos. Após passar a maior
parle do dia avaliando os dados das
urnas apuradas, ele não leve duvi-
das em allrmar que 

"e completa-
mente mimaginavel que ocorra
quaiquci coisa diIcrente de Benedi-
ta ila Silva e Césai Maia na deci-
são". Césai Maia le/ questão de
provocar Bri/ola: "Gostaria 

que es-
te segundo turno losse entre eu e
Leonel Bri/ola. para dizer a ele que
sou eu quem tem mais votos no Rio
de Janeiro"

<) deputado previu que a disputa
no segundo turno será "de alto ni-
vel. porque a deputada Benedita e
uma pessoa ilustre, que procura de-
bater idéias e não retaliar pessoas".
Apesar dos elogios. César Maia
não dei vou de criticar a adversaria.
"Acho 

que agora ela vai sair da
clandestinidade, deixar o clipe que
foi o programa eleitoral e tratar dos
problemas do Rio Senão, sua ca-
den .i estará va/ia"

I ntrevista — \s previsões do
candidato do PMDB á prefeitura
do Rio foram feitas numa entrevis-
ta de 4ll minutos á Rádio JORNAl
no BRVSIL Para César Maia. o
fracasso de Cidinha Campos em
todo o município e. em particular,
nos bairros onde a votação do PDT
sempre foi expressiva, deveu-se a
um fator principal: 

"A inexistência
do governo estadual no Rio de Ja-
neiro. a ausência do governador de
suas atribuições, o abandono do
serviço público e a opção que ele
le/ pelo informal e marginal".

Sem poupar criticas a Leonel
Bri/ola. César Maia lembrou a
época en que os dois romperam, ha
dois anos. "O Bn/ola me pediu o
mandato de volta, dizendo que eu

¦andidato ao rWDB, Ccsar Maia. fez questão de acompanhar pessoalmente e de perto a contagem dos valos realizada no I<i<k entro

Marco Antomo Cavalcanti

era um tecnocrata e que só fui eleito
por causa dele. Agora eu vou dizer
em alto e bom som que eu tenho
meus votos", afirmou. Lançando
mão de dados estatísticos, princi-
palmentc os tabulados pelo PDT —
"gosto de trabalhar com os dados
do PDT. que tem um sistema de
apuração muito eficiente, aliás, im-
plantado por mini" —. o deputado
analisou o nivel de abstenção na
Zona Oeste. "Quando soube do
grande nivel de abstenção, 40%,
naquele tradicional reduto do PDI.
vi que minhas chances no segundo
turno eram muito grandes".

Abstenção — "Na Zona Oes-
te. houve o fenômeno que foi unia
troca de referência no imaginário
popular, do Bri/ola pela Benedita
da Silva. Se tirar aquela região do
mapa. eu e Benedita estamos empa-
lados. \ nossa diferença de votação
so existe em função da Zona Oes-
te", analisou. Para o deputado, o
PDT cometeu três erros principais:
a escolha do nome da radialista
Cidinha para a disputa: a negativa
do governador Bri/ola em entregar
o trabalho de eleger o sucessor ao
prefeito Marcelo Alencar, conside-
rado bom por boa parle da popula-
ção: e o estilo "agressivo" de ( idi-
nha ( ampos.

Ja em campanha para o segun-
do turno. César Maia disse que sua
estraiégia será a de "agregar cida-
dàos de qualquer ideologia, como
se faz numa guerra". Sobre o
apoio do PMDB a seu possível go-
verno. César Maia disse não ter
dúvidas de que ele virá. "Nas capi-
tais do Sul e Sudeste do pais. o
PMDB desapareceu. Por isso. o
PMDB nacional todo tem que se
juntar para dar apoio á prefeitura
de César Maia no Rio".

4
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Bvr^Jna^efenu ficar em casa ontem, no almoço, janto com afilha Nilcéia e os netos

Benedita lutará 
pelos 

votos

brancos e nulos no 2o turno
Seja qual for o adversário que

o PT tiver no segundo turno na
disputa pela prefeitura do Rio.
uma coisa já é certa: o partido vai
tentar conquistar cada um dos vo-
tos nulos e brancos desperdiçados
no primeiro turno. A estratégia da
segunda etapa da campanha, po-
rém, só será definida quando o PT
souber quem será seu adversário.
"Estamos abertos a negociações,
mas ainda e cedo para falar em
alianças", diz Benedita da Silva,
adiantando que não abrirá mão
de seu programa de governo para
conquistar novos aliados.

Durante visita ao Riocentro,
ontem á tarde, Benedita acompa-
nhou as apurações e disse não ter
pressa em saber o resultado ofi-
ciai. Sua preocupação agora é sa-
ber quantos nomes o PT colocará

na Câmara Municipal. "Acho 
que

faremos uns 12 ou 14 vereado-
res". arriscou Bené. Ao falar so-
bre o crescimento do PT na Zona
Oeste, a candidata disse que esta
foi a resposta do partido ao PDT,
que sempre disse que os petistas
só tinham expressão na Zona Sul.
Isto prova também, segundo Be-
né. que o governador Leonel Bri-
zola "cometeu 11111 erro estratégi-
co" ao menosprezar o impacto da
questão nacional sobre as eleições
no Rio.

De manhã. Bené partipara de
entrevistas na Rede Globo e na
TV Manchete, após uma noite em
claro, por causa de 11111 baile funk
promovido bem em frente á sua
casa. Bené desistiu de nova reu-
nião com os militantes, que desde

cedo se concentravam em frente
ao restaurante La Fiorentina. no
Leme. preferindo almoçar com a
filha Nilcéia, o genro e os três
netos. No fim da tarde de ontem,
estava prevista uma ida a igreja,
como faz aos domingos. "Vou

aproveitar para agradecer a graça
recebida", contou Bene. que e
evangélica.

No sábado. Benedita da Silva
recebeu telegramas e telefonemas
de militantes de todo o Brasil, que
prometeram presença no segundo
turno, para reforçar a campanha
no Rio. A noite. Benedita foi a
um jantar na casa de amigos, em
Copacabana. No cardápio, vala-
pá. galinha ao molho pardo e mo-
queca de peixe.

Casa vistosa

é 
'construída'

há 20 anos

Não é difícil descobrir onde fica
a casa de Benedita da Silva. Impo-
nente para os padrões dc uma lave-
Ia, a casa de dois andares, erguida
num terreno de 120 metros quadra-
dos e de frente para o mar. destaca-
se logo na subida do Morro do
Chapéu Mangueira, no Leme. A
impressão de palacete. porém, d es-
faz-se logo para quem chega. Os
degraus da escada são irregulares,
os muros estão desbotados, as pa-
redes rachadas por vazamentos e a
fiação elétrica emaranhada.

"Quando a gente liga a água
quente do chuveiro, e preciso desli-
gar a televisão", conta Nilcéia. 3n
anos. filha de Bene. 5o anos, que
vive na casa de três quartos com a
mãe. os três filhos e o mando. Nil-
ceia di/ que a lamilia pretende co-
meçar hoje mais uma das reformas
— a casa está cm construção ha 20
anos —. para solucionar esses pro-
blemas. "Queremos fa/er logo as
obras, para não dizerem depois que
ela usou dinheiro da prcleiura".
preocupa-se

\s constantes reformas na casa
não espantam mais a w/mhaiiça
Como na maioria dos morros ca
ri ocas. a casa de Bene começou co-
mo um barraco de caixotes, evoluiu
para madeira de pinho, depois para
estuque e. 1 nalmentc. I01 abaixo
para ganhar outra forma, em alve-
naria. Hoje. Benedita di/ não ler a
mínima idéia dc quanto vale o mui
vel. "Deve estar custando uns CrS
2? milhões", arrisca a vi nlta-tle-
muro de Bené. Regina Maria Perei-
ra. 39 anos. cuja família votou na
candidata Dentro, a casa tem ar
tipicamente classe media: CD. um
velho aparelho de som três em um.
três televisões, vídeo, geladeira. Ib-
cão e Ireezer

Militantes cio PDT 
procuram 

explicações 
para 

derrota

Desanimados e revoltados, os
poucos militantes do PDT que on-
tem se concentravam diante da sede
do partido, na Rua Sete de Selem-
bro. atribuíram á coordenação da
campanha de Cidinha Campos a
culpa pela derrota no primeiro tur-
no. "Esta foi uma resposta da inili-
tância, abandonada pelo partido.
Os coordenadores da campanha da
Cidinha, quando ela estava com
35% da preferência do eleitorado,
desprezaram e chegaram até a hu-
milhar militantes", afirmou Alber-
to Viana, da Brizolândia.

Alguns militantes ja estavam
conformados com a derrota da can-
didala e com a possibilidade de ela
não chegar ao segundo turno, mas
outros ainda tinham esperança de
que os votos da Zona Oeste mudas-
sem o panorama desolador. "O

problema e que a abstenção na Zo-
r, i Oeste foi muito grande", disse
um dos militantes

< 'onfi.mte de que ( idmha che-
•j.ira .to scüundo íurn >. o r. -.p n-a-
)

PDT. Luiz Carlos Francisco dos
Santos, disse que o partido enco-
mendou duas pesquisas de boca-de-
urna: uma com o Diepe (Núcleo de
Diagnóstico e Pesquisa de Opinião,
da Ul RJ) e outra com a Sociedade
Brasileira dos Estatísticos do IB-
GL. O resultado de ambas, expli-
cou, dava uma vantagem de 3%
para Cidinha em relação a César
Maia. Ate às 1%. o boletim da
apuração paralela do PDT indica-
va. de 748.452 votos apurados:
184.826 para Benedita (24,69%);
161.531 para César Maia (21.58%);
e 97.051 para Cidinha (12,97° o).

Quando soube da vantagem Ce-
sar Maia, Cidinha Campos decidiu
viajar para Búzios, deixando o ira-
balho da apuração por conta de
seus assessores C alinha contestou
os resultados parciais, que mostra-
vam César Maia em secundo lnc.tr
c clooni em duvula a lisura das
clf.ç-Vs i!. R o '1 - unia ír.unic me

PDT foi obstáculo a Cidinha

i pe io sistema

Quem avalia que os problemas
na campanha de Cidinha Campos
à prefeitura do Rio foram causa-
dos pelo PT ou pela direita cario-
ca. não está enxergando o outro
lado da moeda, talvez o de maior
valor. Desde o lançamento de sua
candidatura, o maior obstáculo á
sua vitória tem sido o próprio
PDT. A começar pelo governador
Leonel Brizola. que somente nos
últimos dias entrou, de fato. na
campanha e demorou muito a se
pronunciar a favor do impeach-
ment do presidente Collor. o
grande assunto nacional.

Cidinha também complicou a
situação, ao demonstrar clara-
mente que não aceitava interfe-
réncia de determinados círculos
pa 1 udanos em su 1 campanha
Pessoas ligadas iio candidato do

.1 p:elcitura de < »»t.t> V •»-
Vmk-s p >r c>. p

eram bem vindas nas carreatas e
panfletagens. Dona de um tem-
peramento forte, ela também
emitiu opiniões sobre correligio-
nários importantes, que deixaram
de cabelo em pe os políticos mais
experientes.

Logo que foi lançada, a candi-
datura de Cidinha levou estoca-
das de todos os lados, por ser
considerada "independente de-
mais", O prefeito Marcello Alen-
ear custou muito a aceitá-la co-
mo a indicada do partido a sua
sucessão

Ê fato que Cidinha nunca foi
considerada uma "figura 

partida-
::a". freqüentadora assídua de
reuniões de dwionos I tato
também que seu estilo pohüco es-

11 /, v 0' queta mais para h
para c":\ ih u

para o bom trânsito no PDT. pelo
menos durante uma campanha
eleitoral. Marcellistas e brizolistas
disputam a hegemonia partidária
e. mesmo que a roupa suja seja
deixada na cesta por enquanto,
ela está lá e não ptxie ser ignorada
ou pendurada no varal agora.

A tão falada independência,
autonomia e até petulância de
Cidinha — como alguns prefe-
rem qualificar — criou uma tor-
cida contrária ao seu sucesso
dentro do partido. Ha pedetistas
que confidenciaram a amigos
que iriam votar na candidata do
PT, Benedita da Silva, porque
queriam assistir à derrota de Ci-
diniia I les apostam no fracasso
de Wiedita como prefer.a e es-
peram ictoniar ao poder muni-

1) ipai. no
e 1 .

blaci

mm
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segundo turno surpreende eleitor

m Partidos e população se espantam com o crescimento do candidato do PMDB. Confiante, ele já fala como o prefeito c^Ml°

Nem r I nem
esperavam

por essa: .i di"--
pui.i pela segun-
d.i v .1 ua ilo sc-
gundo turno esta
m.iioi iId que o
previsto e ti crescimento tio candi-
dato di> PMDB. César Maia. surge
Como uma surpresa. No PI) I. espe-
Culmenle. a surpresa e maior. A
candidata do partido. Culinha
( ampos. chegou a pensar que ga-
niiaria no primeiro turno. Viu seus
Índices cairem nas pesquisas de opi-
niào puhlica ate que. na semana
passada. íoi superada pela candida-
ta do PI. Mas César Maia ainda
não era considerado uma ameaça
pela maioria do-* pedetistas. Mais
ili< que isso. esta sendo surpresa ate
para ele. que. baseado na apuração
paralela do PI) I. esta tão confiante
na \uoria. que |á laia como prefeito
eleito

Benedita. poi mui vez. há alguns
dias admite a possibilidade de dis-
pulai a prefeitura com ( ésai Maia.
mas os pétalas t.imlvm não siipu-
nli.ini que ele coiU|iiislaria tantos
\ i 'io- \ apuração paralela do PI) I

leita por especialistas na I len
ja \ei ilieou que o> \ot.<» do candi-

Números do Rio
Total de seções: 8 346
Totalização: 301 seções ou 3.61%
das urnas
Eleitorado: 128 559
Comparecimento: 108 934
Percentual de abstenção:
Benè
César
Cidinha
Albano '
Amaral
João Mendes
Dorneles 
Sérgio Cabral
Tècio
Gordilho
Homero  317
votos nominais 84 218
brancos. 12 403
nulos 12.313

.28 039
20 557 .
13 996

7 800
4 389
3 134
2 491
1 782
1.181

.. .532

15.27%
33.29%
24.41%
16.62%
9.26%
5.21%
3,72%
2.96%
2.12%
1.40%
0,63%
0.38%

77,31%
11,39%
11,30%

PMDB são mais do que os
estimados nas pesquisas, mesmo na
ile hoca-de-urna César comentou
que nunca acreditou ter apenas
I2%. Esperava ter 16%.

Vivaldo Barbosa, presidente re-
gional do PD I e vice de Cidinha.
acredita que o quadro ainda pode
mudar "Do 

que resta apurar, o
César Maia ganha em torno de
22"" e a Cidinha, em 78%." César Maio, tez i/itestão de acompanhar pessoalmente e de perto a contagem dos votos realizada no Rioi entra

J.JRNAl DO BRAMl ELEIÇÕES Edição segunda-feira, lu "2 • 5

César diz 
que 

disputa

final começa empatada

\ eleição no segundo turno co-
meca empatada-' assim o depu-
lado César Maia ic.igiu ontem a
surpresa de sua ascensão e da que-
da de sua adversária do PDI. Cidi-
nha C ampos. \pos passar a maior
parte di> dia avaliandi > os dados das
urnas apuradas, ele nao leve dúvi-
dtis em afirmai que 

"e completa-
nien te mi niaginn \ el q ue tK ori a
qiialquei coisa dilerente ele Benedi-
Ia da Silva e Cés.u Maia na deci-
sao" César Maia Ie/ questão de
provocar Bn/ola: "(tostaria 

que es-
te segundo lurno fosse enire eu c
I eonel Bn/ola. para dizer a ele e)ue
sou eu quem tem mais votos no Rio
de Jancuo".

() deputado previu que a disputa
no segundo turno sera "de alto ni-
vel. porque a deputada Benedita e
uma pessoa ilustre, que procura de-
batei idéias e não retaliar pessoas"
\pesar dos elogios. César Maia
não dei vou de entu ai a adversaria
"Acho que agora ela v,n s.ur da
clandestinidade, deixar o clipe que
foi o programa eleitoral e tratai dos
problemas do Rio Senão, sua ca-
deu a estará vazia"

Kntrcvista — As previsões do
candidato do PMDB a prefeitura
do Rio foram feitas numa entrevis-
ta de 4(t minutos a Radio .IORN \l
1)() BR \MI Para César Maia. o
liacasso de Cidinha Campos em
lodo o município e. em particular,
nos bairros onde a votação do PD I
sempre foi expressiva, deveu-se a
um fator principal: 

"A mcxistencia
do governo estadual no Rio de Ja-
neiro. a ausência do governador de
sitas atribuições, o abandono do
serviço público e a opção que ele
lc/ pelo ínloi mal e marginal'

Sem poupar criticas a 1 eonel
Bn/ola. César Maia lembrou a
época em que os dois romperam, ha
dois anos. "O Bn/ola me pediu o
mandato de volta, dizendo que eu

era um tecnocrata e que só lui eleito
por causa dele. Agora eu vou dizer
em alto e bom som que eu tenho
meus votos", allrmou. Lançando
mão de dados estatísticos, princi-
palmente os tabulados pelo PDT
"gosto de trabalhar com os dados
do PDT. que tem um sistema de
apuração muito eficiente, aliás, im-
plantado por mim" . o deputado
analisou o nivel de abstenção na
Zona Oeste "Quando soube tio
grande nivel de abstenção. 40%.
naquele tradicional reduto do PDT.
vi que minhas chances no segundo
tui no eiam muito grandes"

Vbstençâo — "Na Zona Oes-
te. houve o fenômeno que foi uma
troca de referência no imaginário
popular, do Bn/ola pela Benedita
da Silva Se tirar aquela região do
mapa. eu e Benedita estamos empa-
tados A noss i diferença de votação
so existe em função da Zona Oes-
te", analisou Para o deputado, o
PDI cometeu trés erros principais
,i escolha d" nome da i idialisla
Cidinha para a disputa, a negativa
do governador Bn/ola em entregar
o trabalho de elegei o sucessor ao
prefeito Marcelo \lencar. conside-
lado bom poi boa parte da popula-

c o eslilo "iiürcssi\o dc C iili-
nha C ampos

Ja em campanha para o segun-
do turno. César Maia disse que sua
estratégia será .1 de "agregar cida-
dãos dc qualquer ideologia, como
se Ia/ numa guerra" Sobre o
apoio do PMDB a seu possível go-
verno. César Maia disse não ter
dúvidas de que ele vira. "Nas eapi-
tais do Sul e Sudeste do pais. o
PMDB desapareceu. Por isso. o
PMDB nacional todo tem que se

juntar para dar apoio a prefeitura
de César Maia no Rio".

Benedita lutará 
pelos 

votos

brancos e nulos no 2° turno
Seja qual for o adversário que

o PT toer no segundo turno na
disputa pela prefeitura do Rio.
uma coisa já e certa: o partido vai
tentar conquistar cada um dos vo-
tos nulos e brancos desperdiçados
no primeiro turno. A estratégia da
segunda etapa da campanha, po-
rèm. so sera definida quando o 1' I
souber quem será seu adversário.
"Estamos abertos a negociações,
mas ainda e cedo para falar em
alianças", diz Benedita da Silva,
adiantando que não abrirá mão
de seu programa de governo para
conquistar novos aliados.

Durante visita ao Rioccntro.
ontem a tarde. Benedita acompa-
nhou as apurações e disse não ter
pressa em saber o resultado oll-
ciai. Sua preocupação agora é sa-
ber quantos nomes o PT colocara

na Câmara Municipal. "Acho que
faremos uns 12 ou 14 vereado-
res". arriscou Bené. Ao falar so-
bre o crescimento do PT na Zona
Oeste, a candidata disse que esta
foi a resposta do partido ao PDI.
que sempre disse que os petistas
só tinham expressão na Zona Sul.
Isto prova também, segundo Be-
né. que o governador Leonel Uri-
zola "cometeu um erro estratégi-
co" ao menosprezar o impacto da
questão nacional sobre as eleições
no Rio

De manhã. Bené parti para de
entrevistas na Rede Globo e na
TV Manchete, após uma noite em
claro, por causa dc um baile funk
promovido bem em frente a sua
casa. Benè desistiu de nova reu-
mão com os militantes, que desde

cedo se concentravam em frente
ao restaurante La Fiorcntina. no
Leme. preferindo almoçar com a
filha Nilcèia, o genro e os três
netos No fim da tarde de ontem,
estava prevista uma ida a igreja,
como faz aos domingos. "Vou

aproveitar para agradecer a graça
recebida", contou Bene. que e
evangélica.

No sábado. Benedita da Silva
recebeu telegramas e telefonemas
de militantes de todo o Brasil, que
prometeram presença no segundo
turno, para reforçar a campanha
no Rio. A noite. Benedita foi a
um jantar na casa dc amigos, em
Copacabana. No cardápio, vaia-
pá. galinha ao molho pardo e mo-
queca de peixe.

Casa vistosa

é 
'construída'

há 20 anos

Não é difícil descobrir onde llca
a casa de Benedita da Silva Impo-
nente para os padrões ele uma lave-
la. a casa de dois andares, erguida
num terreno de 120 metros quadra-
dose de frente para o mar. destaca-
se logo na subida do Morro do
Chapéu Mangueira, no Leme. A
impressão ele palacetc. porém, des-
faz-se logo para quem chega Os
degraus da escada são irregulares,
os muros estão desbotados, as pa-
redes rachadas por vazamentos e a
fiação elétrica emaranhada.

"Quando a gente liga a agua
quente do chuveiro, e preciso desli-
gar a televisão", conta Nilcèia. 30
anos. filha de Bene. 50 anos. que
vive na casa de tres quartos com a
mãe, os três filhos e o marido. Nil-
ceia diz que a família pretende co-
meçar hoje mais uma tias relormas

a casa está em cnnstriuvo ha 2"
anos —. para solucionar esses pio-
blemas. "Queremos fazer logo as
obras, para não di/erem depois que
ela usou dinheiro da preleitura
preocupa-se

As constantes reformas n.i casa
não espantam mais a vizinhança
Com») na maioria dos morros ca-
rioeas. a casa de Bene começou co
mo um barraco de caixotes, evoluiu
para madeira de pinho, depois para
estaque e. finalmente, loi abaixo
para ganhar outra fonua. cm alve-
nana. Hoje. Benedita di/ não lei a
mínima idéia de quanto vale o mio-
vel "Deve estar custando uns CrS
25 milhões", arrisca a viznilui-dv-
muni de Bene. Regina Maria IVrei-
ra. 39 anos. cuja laniilia votou na
candidata Dentro, a casa tem ar
tipicamente classe media: ( D. um
velho aparelho de som três em um.
três televisões, vídeo, geladeira, lo-
uào e Iree/er

Cidinha afirma 
que 

somente fraude vai deixá-Sa fora

Desanimados e revoltados, os
poucos militantes do PDT que on-
tem sc coneentiavani di inte da sede
do partido, na Rua Sele de Selem-
bro. .mioi,.:am. a coordenação da
campanha de < dinha Campos a
culpa pela possível denota no pri-
meiro turno Quando soube da
vantagem de César Maia. Cidinha
decidiu viajar para Bú/ios. deixan-
do " trabalho da apuração porcon-
ta de seus assessores. I.la contestou
os resultados parciais, que mostra-

-vam o candidato do PMDB em
segundo lugar, e colocou em duv ida
a lisura das eleições no Rio "Só

uma fraude me tira do segundo tur-
no", declaiou

Nil NCcÍ e do PI) I. Alberto \ una.
da Bn/oláiulia criticou os respon-
s.iveis pela campanha dc Cidinha
"Esta loi uma resposta da mililán-
«.ia. abandonada pelo partido » K
coordenadores da campanha,
quando ( idinha estava com .

Alguns militantes |á estavam
conformados com a possibilidade
de Cidinha não chegar ao segundo
turno, mas outros ainda esperavam
os votos da Zona Oeste para mudar
o panorama. 

"O 
problema e que a

abstenção na Zona Oeste foi gran-
de", disse um militante.

Confiante de que Cidinha che-
gará ao segundo turno, o responsa-
vel pelo sistema de computação do
PDT. Luiz Carlos Francisco dos
Santos, disse que o partido eneo-
mondou duas pesquisas de boca-de-
urna uma com o Diepe (Núcleo dc
Diagnostico e Pesquisa de Opinião,
da l i RJ l e outra com a Sociedade
Brasileira dos Estatísticos do IB-
(ii O resultado de ambas, expli-
eu. liava uma vantagem de
para l dinha em relação a César
Maia \ie as l"h. o boletim da
apiii k.io paralela do Pf > 1 indica-
v a. de * ~ -; 2 v .•<>•» apur idtts
|s4 » > pau Bene !-!..
u.; s;i ... r, ( ,\ j,;i -- .

PDT prejudicou 
candidata

Quem avalia que os problemas
na campanha de Cidinha Campos
a prefeitura do Rio foram causa-
dos pelo PT ou pela direita cario-
ca. não está enxergando o outro
lado da moeda, talvez o dc maior
valor. IX'sdc o lançamento de sua
candidatura, o maior obstáculo a
sua vitória tem sido o próprio
PDT. A começar pelo governador
Leonel Brizola. que somente nos
últimos dias entrou, de fato. na
campanha e demorou muito a se
pronunciar a favor do impemh-
ment do presidente Collor. o
grande assunto nacional.

Cidinha também complicou a
situação, ao demonstrar clara-
mente que não aceitava interfe-
réncia de dBermmados circulo»,
parud.tno» em »ua campanha
Pessoas ligadas ao candui.i'0 e, •
PD I a prefeitura dc i av.i» M.'»-

eram bem vindas nas carreatas e
panfletagens. Dona de um tem-
peramento forte, ela também
emitiu opiniões sobre corrcligio-
nários importantes, que deixaram
de cabelo em pé os políticos mais
experientes.

Logo que foi lançada, a candi-
datura dc Cidinha levou estoca-
das de todos os lados, por »er
considerada "independente de-
mais" O prefeito Marcello Alen-
car custou muito a aceitá-la co-
mo a indicada do partido a sua
sucessão

I fato que < idinha nunca ioi
considerada uma "figura 

partida-
ria". Ircquentadora assídua de
reuniões de diretor .os |- lato
tamíxm que seu e»';!o p-- ' co es-
' i Ula's p .' ] h.ih h . ¦ iii lio que
p.o i vor.eiüavão < 1 ;••• hlema c

para o bom trânsito no PDT. pelo
menos durante uma campanha
eleitoral. Marcellistas e brizolistas
disputam a hegemonia partidária
c. mesmo que a roupa suja seja
deixada na cesta por enquanto,
cia está lá e não pode ser ignorada
ou pendurada no varal agora

A tão falada independência,
autonomia e até petulância de
Cidinha — como alguns prefe-
reni qualificar — criou uma tor-
cida contrária ao seu sucesso
dentro do partido. Há pedetistas
que confidenciaram a amigo»
que iriam votar na candidata do
PT. Benedita da Silva, porque
queriam assistir a derrota de ( i-
dinha I les apostam no fraca»»o
de Benedita como prefeita e es
per.mi rccornar ao poder muni-
v p I nos hra„os do povo e !on-

w 

i

-4

ar era eusa ontem, no almoço, junto com o filha Nileéia e os netos

?!
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MARCELO PONTES. com sucursais

O 
massacre do presidio do Carandiru, com 111 mortos
contados até agora, c uma das páginas mais repugnan-

tes da história policial c dos direitos humanos.
Ainda não foram reconstituídos cm detalhes os momen-

tos de terror vividos no Pavilhão 9 da Casa de Detenção de
São Paulo.

As autoridades estaduais estão omitindo informações,
tào tenebrosa foi a chacina.

Há denúncias na OAB de que presos foram dilacerados
por cães da tropa policial e outros teriam sido executados
friamente. Os meios jurídicos de São Paulo acham que o
número de mortos pode checar a 170.

?
Os partidos de esquerda e de direita deixam de lado a

gravidade de um alentado dessas proporções para não preju-
clicar ncgociaçòcs políticas com o governador Luiz Antônio
FIcury Filho e o PMDB. com vistas a um hipotético segundo
turno da eleição de prefeito na capital paulista.

?
A imagem do governo Fleury foi duramente atingida

pelo massacre do Carandiru.
Os fantasmas dos mortos do presídio atravessarão cm

sua carreira política se ele não agir com mais rapidez nesse
caso.

O mínimo que se espera dele. imediatamente, é a demis-
são cie um secretário de Segurança que não controla uma
policia com tamanho requinte de selvageria.

Jog-ando a toalha
Projeção feita ontem a lar-

ile pelo próprio PDT, dando
pesos especillcos a cada zona
eleitoral cio Rio. sacramentou
o destino da candidata do par-
lido .i prefeito do Rio, Cidinha
Campos.

Está fora do segundo tur-
no da eleição Segundo essa
projeção do PDT, os candida-
tos que disputarão a prefeitura
cm 15 de novembro são Bcne-
dita da Silva (PT) e César Maia
(PMDB).
Cicerone

O ministro Gustavo Krause
está conversando muito. linha a
linha, com Delfim Nctto.

Delfim será o cicerone dele
na primeira incursão, marcada
para hoje, na meca do capitalis-
mo industrial paulista, a Fiesp.

Mais do que isso: Dellim
ajudará Krause a circular na
área internacional. E deve publi-
car amanhã artigo elogiando
Krause.
Afinidades

Além de Krause. Paulo
Haddad também está hoje cm
São Paulo.

Um pernambucano, o ou-
tro mineiro descem de para-
quedas exatamente no centro
do tiroteio disparado contra a
equipe de llamar.

Vão explorar o fato de que
não falam linguagem diferente
da usada pelo empresariado
paulista. Querem, por exem-
pio. um pacto. Foi exatamente
isso o proposto por Mário
Amato. uma semana antes de
llamar assumir.
Mais um

ministro das Comunica-
çòes deve ser Hugo Napoleào,
presidente nacional do PFL.
Fidelidade

ntre os votos nulos, na
eleição em Porto Alegre, muitos
foram dados para o empresário

. PC Farias e para o presidente
afastado Fernando Collor.

Num deles, o eleitor colou
na cédula uma foto de Collor
com a frase "Continuo fiel ao
amigo Fernando".
Pai coruja

Adelmo Genro, pai do
{candidato do i . a prefeitura

de Porto Alegre, Tarso Genro.
i comemorou de maneira bem

coruja, através de uma radio, a
vitória do filho no primeiro
turno da eleição.

— O Tarso é o piorzinho• do pessoal lá em casa — ga-' bou-se.

Vingança
Derrotado para prefeito de

Belo Horizonte, cargo que ocu-
pou de 1985 a 1988, Sérgio Fer-
rara (PMDB) tem um consolo:
como primeiro suplente de depu-
lado federal, voltará á Câmara.

Sua primeira iniciativa se-
rá um projeto impedindo a di-
vulgaçáo de pesquisas a menos
de 15 dias da eleição.
Delfim e a safra

Alguns dos motivos que
levaram o deputado Delfim
Nctto (PDS-SP) a recusar o
convite para ser ministro da
Agricultura:

Uma parcela da cxcelen-
le safra deste ano, de 70.5 mi-
Ihòes de toneladas, corre o risco
de sumir pelo ralo por lalta de
transporte. "Depois vão dizer
que a culpa é minha", ponderou
Delfim a um amigo.

A comercialização de
adubos e defensivos aponta, até
agora, para uma estimativa de
uma safra 20% menor do que a
atual, apesar do bom volume de
financiamentos colocado a dis-
posição da agricultura. "Não

quero ser responsabilizado pela
queda na safra", justificou IX'I-
lim ao mesmo amigo.
Abaixo o regime

Dono de uma silhueta bas-
lante encorpada, o prefeito elei-
io ile Curitiba, Rafael Greca,
disse que decretará o fim da di-
ladura dos magros na cidade.

Vamos trabalhar numa
nova estética. Os gordos tam-
bem terão vez. A cidade será
gorda e feliz.
Derrota

Miguel Arraes é um dos
grandes perdedores da eleição
ile Recife, vencida no primeiro
turno por Jarbas Vasconcelos.

Concorrendo pela coliga-
ção PSB-PDT, seu neto Eduar-
do Campos conseguiu apenas
4" u dos votos.

Ficou em quinto e penúlti-
mo lugar, perdendo até para
Mewton Carneiro, um candi-
dato folclórico que fez campa-
ilha financiando caixões de de-
funto p.ira famílias pobres.
Prova dos nove

Doutor Ulysses Guima-
ràes encontrou-se casualmente
com l;alá de Belém num res-
taurante em São Paulo e conse-
guiu o apoio dela para a cam-
panha do parlamentarismo.

E o desempate da fama de
pé-frio. Fafá perdeu com as
Diretas Já e ganhou com o mi-
peachment.

LANCE-LIVRE

Brcno Neves esta sendo lembrado pa-
ra presidir a Vale do Rio Doce. onde foi
diretor no governo Sarnev. Tem a seu
favor o falo de ser sobrinho de Tancrcdo
Neves e conterrâneo de llamar Franco.

Sá quem saiu derrotado na roligaçio
PT-PDT com i vitória de Pauto Hartung
(PSDB-PMDB) em V iiória foi o candida-
In Lab ( a rios Cowr. O gmemador \1-
buino Arerrdo linha Irés secretários
apoiando oMcnshatmnti llartung, E o
prestígio do prefeito Victor Buai/ — quenin trabalho# por C ostr — continua in-
(selo.

A tensão da apuração dos votos cm
São Paulo, onicm. tirou o humor de
Marta Suphcv, esposa áe Eduardo Su
plicy candidato do PT

Os puMirittrios cariocas Xisto Bahia.
V irgílio Morei/soba. Rogério de Castro e
Cli Pacheco rraom-n hoje para prrpa-rar o primeiro «minarn de um curso de
dois anox de formaçio e capacitarão pnlt-fica para bonwns poblkns.

A reunião da executiva do PT será,
excepcionalmente, hoje. cm Brasília. Pa-
ra ficar bem perto das articulações do
governo llamar

O Rio apresenta á ( omissão Nacional
de Vacinas, do Ministério da Saúde, quar-
ta e quinta-ftiras, um consórcio de quatro
centros médicos da cidade para gerir o
programa de vacinas anti-IIIV e Aids,
coordenado pela OMS.

Os intelectuais cariocas c paulistas fa-
tàu uma homenagem ao falecido filósofo
francês l elu Guattan com um dchitc na
Casa Ftança-Brasil, quinta-feira, ás 20h.

A candidata à prefeitura do Rio. Benc-
dita da Siha (Frente ínJadt FHú). pri-meiru lugar no primeiro turno c candidata
fortíssima no wgundo, e a comidada de
hoje. as 1 Vi, do Fncontro com a imprensa,
da Radio JORNAL DO BR *SIL

( oi-.x. ltamar. Carandiru. Bene A
wttm.' c :,V que sufoca o de
campvâ.i da torcida '• a«cama
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Seção do Esttulo do Rio de Janeiro

EDITAL
A OAB/RJ comunica aos advogados que os registros

das Chapas que irão concorrer às eleições para o Conselho
Seccional e às Diretorias das Subseções, biênio 1993/1995, serão
admitidos até o dia 20 de outubro p. vindouro, no horário
compreendido entre 11:30 às 17:30 horas, nos protocolos da
Seccional e nas Subseções. Quaisquer outros esclarecimentos
poderão ser prestados na Secretaria do Gabinete da Presidência,
na Av. Mal. Câmara, 210 - 6" andar. Centro, nesta Cidade e
Estado.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1992.
SÉRGIO ZVEITER

íYesidinte

J)

Brizola perde

na terra natal
I Ia !'• mos n !'() I n "io 

perdia
cm ( ara/mho icri i n il.il

iic I c-mel Bri/ola M.is, i escrita
esta mudami< i t «-m •••) • , ilos 'Õ
m11 otos apui ,uios. Sebastião
Il.iellner. I'i) I. unha des\anta-
gem de 1 V p-ira I:-»n Mbuqucr-
que. ii.' PI )S

" Acahi.ii o mili• Ü! i/ii|.i () po\o
i ào se iluiie mais o>nt ele disse o
carniui.il*> do PDS -\ eada ciei-
çào. Bt'.Mia vinha iqui e mandava
o povo \ot.ir nos seus candidatos.
Desta uv. ele não conseguiu reunir
mais que ! 51Ki pessoas num eomi-
cio Ai senti que unha ganho 
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l tul a Javor da cidade

CURITIBA —
Eleito prefeito
de Curitiba no
primeiro turno,
na mais impor-
tante vitória do
PDT nessas elei-
çòes municipais, o candidato Ra-
fael Greca. 36 anos, disse ontem
que sua administração terá a marca
do atual prefeito Jaime Lerner,
"mentor urbanístico" da cidade.
Segundo o boletim divulgado às
18h30 de ontem, Greca tinha
43,9% dos votos, com 94,1% por
cento da totalização já concluída.
Greca anunciou diversos projetos
na primeira entrevista como prefei-
to eleito. "Serei o prefeito da cidade
inteira", disse Greca, cuja principal
preocupação è o desemprego cm
Curitiba.

Com lágrimas nos olhos, o pre-
feito Jaime Lerner disse que o povo
de Curitiba "votou a favor da cida-
de". Candidato natural a governa-
dor do Parana cm 1994, Lerner dis-

Curitiba — Marcos Campe i
¥

Lerner, ao lado de Greca: "Vitória 
foi a favor da cidade"

se que não fez a campanha
pensando no futuro político. 

"O

que nos diferencia dos demais poli-
ticos é que não estamos pensando
no passo seguinte, mas cm Curiti-

ba. Não temos essa coisa oportu-
nista, carreirista", disse o prefeito.

Rafael Greca encarregou seu vi-
ce. o empresário José Carlos Go-
mes de Carvalho (PTB), de planejar

a atração de indústrias para a cida-
de. "A cidade tem que ter coisas
bonitas, coisas firmes e coisas
úteis", ensinou, adiantando que vai
implantar mais três parques, estu-
d.ir o transporte gratuito para estu-
dantes de 1" grau, construir mora-
dias populares e criar uma empresa
municipal de saneamento.

Sobre o orçamento municipal
para 1993. Greca disse que 

"a pre-
feitura vai bem. obrigado" e citou
Manuel Bandeira para explicar me-
lhor: "Quando chegar a hora es-
contrará a casa arrumada, a mesa
posta, cada coisa em seu lugar".
Greca disse que vai abrir um escri-
tório de transição e que os técnicos
da equipe de Lerner serão iodos
aproveitados.

Antes de ir â missa das I0h30 na
Catedral, Greca conversou com o
governador do Rio, Leonel Brizola.
de quem disse ler ouvido que 

"o
brilho da \uória em Curitiba serve
p.ir.i lavar nossa~alma e sacudir o
pó da derrota".

. w. %v Alogro

I
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PDT apoia PMDB em
Pnrtn

PORTO ALEGRF. — O PDT gaú-
cho deverá apoiar o candidato do
PMDB, Cézar Schirmer, no segun-
do turno das eleições para a prefei-
tura de Porto Alegre, anteciparam
ontem os principais líderes do par-
tido. reconhecendo que os números
da apuração indicam a derrota de
seu candidato, Carlos Araújo.

No final da tarde de ontem, o
candidato do PT. Tarso Genro, pri-
meiro colocado, já tinha 211.987
votos (39.37%), segundo a conta-
gem paralela da Central Caldas Jú-
nior de Eleições, que já havia com-
putado. até então, 71,22% dos
votos. O pcmedebista Cézar Schir-
mer, segundo colocado, tinha
87.247 votos (16,2%) e o pedetista
Carlos Araújo aparecia em terceiro
lugar, com 61.830 (11,48%).

Carlos Araújo, que pela segunda
vez perde a eleição (na anterior, em
1988, para o petista e atual prefeito
Olivio Dutra), disse não ter ainda"posição firmada" sobre o segundo
turno da disputa pela prefeitura.
Lembrou, entretanto, oue "o PT

Mauro Mattos

\ - )\ ! A
Tarso lidera apuração e se prepara para confronto com o J'.\l D li

elegeu sempre o PDT e o Brizola
como inimigos e precisamos, nós
do PDT. ter uma resposta adequa-
da a isto".

Convencido de que 
"o PT foi

uma criação das elites para tentar
ocupar o espaço popular ao fim da
ditadura militar. Nos sempre fomos
corretos com o PT. mas nunca tive-
mos esta retribuição tio PT". C)

governador Leonel Bri/oij chegou
.1 di/er. durame a propaganda elei-
toral gratuita, que seu par lido
apoiaria Schirmer. caso Araújo não
passasse para o segundo turno. A
manifestação fui usada por Schir-
mer na sua propaganda eleitoral,
agradecendi > o ap. -io antecipado.

O governador Alceu Collarcs
disse também que apoiaria qual-
quer partido no segundo turno.; le-
nos o PT O candidato do PTB.
Valdir Eraea. que es'. cm quarto
lug ir, com dos \oios \ali-
dos, disse que seu p irtn.lo se apr >-
\n- a ma;s do PMDB do que o PT.
mas esta d; postt• a oei>ar com
os petistas.

Já Tarso Genro, pela manhã,
ainda confiava vencei n > primeiro
turno, já que seu percentual de \o-
tos válidos era de 46%. faltando
4% para conseguir a vitória anteci-
pada. ( c/ar Schirmer está com
uma media de I'' \> dos votos \áli-
d.>s e t arlos Arauio, do PD I. com
média de I

1

E
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MARCELO PONTE S, com sucursais

O 
massacre do presídio do Carandiru, com 111 mortos
contados ate agora, è uma das páginas mais repugnan-

tes da história policial e dos direitos humanos.
Ainda não foram reconstituídos em detalhes os momen-

tos de terror vi\idos no Pavilhão 9 da Casa de Detenção de
São Paulo.

As autoridades estaduais estão omitindo informações,
tão tenebrosa foi a chacina.

Há denúncias na OAB de que presos foram dilacerados

por cães da tropa policial e outros teriam sido executados
friamente. Os meios jurídicos de Sào Paulo acham que o
número de mortos pode chegar a 170.

?
Os partidos de esquerda e de direita deixam de lado a

gravidade de um atentado dessas proporções para não preju-
dicar negociações políticas com o governador Luiz Antônio
Flcury Filho e o PMDB. com vistas a um hipotético segundo
turno da eleição de prefeito na capital paulista.

?
A imagem do governo Flcury foi duramente atingida

pelo massacre do Carandiru.
Os fantasmas dos mortos do presidio atravessarão em

sua carreira política se ele não agir com mais rapidez nesse
caso.

O mínimo que se espera dele. imediatamente, e a demis-
são de um secretário de Segurança que não controla uma

polícia coni tamanho requinte de selvagem.

Jogando a toalha
Projeção feita ontem a tar-

de pelo próprio PDI. dando
pesos específicos a cada zona
eleitoral do Rio. sacramentou
o destino da candidata do par-
tido a prefeito do Rio. Cidinha
Campos.

Está fora do segundo tur-
no da eleição. Segundo essa
projeção do PDT, os cândida-
los que disputarão a prefeitura
em 15 de novembro são Bene-
dita (ia Silva (PT) e César Maia
(PMDB).
Cicerone

O ministro Gustavo Kr.iuse
está conversando muito, linha a
linha, com Delfim Netto.

Delfim será o cicerone dele
na primeira incursão, marcada
para hoje. na nieca do capitalis-
mo industrial paulista, a Fiesp

Mais do que isso: Delfim
ajudara Krause a circular na
área internacional, li deve publi-
car amanhã artigo elogiando
Krause.
Afinidades

Além de Krause. Paulo
Haddad também está hoje em
São Paulo.

Um pernambucano, o ou-
tro mineiro descem de pára-
quedas exatamente no centro
do tiroteio disparado contra a
equipe de liamar.

Vão explorai o lato de que
não falam linguagem diferente
da usada pelo empresariado
paulista. Querem, por exem-
pio. um pacto. Foi exatamente
isso o proposto por Mário
Amato. tuna semana antes de
ltaniar assumir.
Mais um

O ministro das Comunica-
çòes deve ser Hugo Napoleão,
presidente nacional do PFL.
Fidelidade

Entre os votos nulos, na
eleição em Porto Alegre, muitos
foram dados para o empresário
PC Farias e para o presidente
afastado Fernando Collor.

Num deles, o eleitor colou
na cédula uma foto de Collor

¦ com a frase "Continuo fiel ao
amigo Fernando".
Pai coruja

Adelino Genro, pai do
candidato do PT a prefeitura
de Porto Alegre, Tarso Genro,
comemorou de maneira bem
coruja, através de uma radio, a
vitória do filho no primeiro
turno da eleição.

— O Tarso e o piorzinho
do pessoal lá em casa — ga-
bou-se.

Vingança
Derrotado para prefeito de

Belo Horizonte, cargo que ocu-
pou ile 1985 a 1988. Sérgio Fer-
rara (PMDB) tem um consolo:
como primeiro suplente de depu-
lado federal, voltará á Câmara.

Sua primeira iniciativa se-
rá um projeto impedindo a di-
vulgaçào de pesquisas a menos
de 15 dias da eleição.
Delfim e a safra

Alguns dos motivos que
levaram o deputado Delfim
Netto (PDS-SP) a recusar o
convite para ser ministro da
Agricultura:

Uma parcela da excelen-
te safra deste ano, de 70.5 mi-
Ihòcs de toneladas, corre o risco
de sumir pelo ralo por falta de
transporte. "Depois vão dizer
que a culpa é minha", ponderou
Delfim a um amigo.

A comercialização de
adubos e defensivos aponta, até
agora, para uma estimativa de
uma saíra 20% menor do que a
atual, apesar do bom volume de
financiamentos colocado a dis-
posição da agricultura. "Não

quero ser responsabilizado pela
queda na safra", justificou Del-
fim ao mesmo amigo.
Abaixo o regime

Dono de uma silhueta bas-
tante encorpada, o prefeito elei-
to de Curitiba, Rafael Greca,
disse que decretará o fim da di-
tadura dos magros na cidade.

- Vamos trabalhar numa
nova estética. Os gordos tam-
bem terão vez. A cidade será
gorda e feliz
Derrota

Miguel Arraes é um dos
grandes perdedores da eleição
de Recife, vencida no primeiro
turno por Jarbas Vasconcelos.

Concorrendo pela coliga-
ção PSB-PDT, seu neto Eduar-
do Campos conseguiu apenas
4% dos votos.

Ficou cm quinto e pcnúlti-
mo lugar, perdendo até para
Mewton Carneiro, um candi-
dato folclórico que fez campa-
ilha financiando caixões de de-
funto para famílias pobres.
Prova dos nove

Doutor Ulysses Guima-
ràes encontrou-se casualmente
com Fala de Belém num res-
taurante em São Paulo e conse-
guiu o apoio del.i para a cam-
panhji do parlamentarismo.

E o desempate da fama de
pé-frio. I ala perdeu com as
Diretas Já e ganhou com o im-
peachnteitl.

LANCE-LIVRE

Brcno Neves csiã wndo kmhrado pa-
r.i presidir a VjIc do Rio Docc, onde íoi
diretor no governo Sarney Tem a seu
favor o fato dc ser sobnnho de Tancrcdo
Neves e conterrâneo de Itamar t ranco.

Só qutm saiu derrotado na colij-açio
PT-PDT com a vitória d? Paulo HarUmj;
(PSDB-PMDB) cm Vitória foi o candida-
to l.uts Carlos (osct. O governador VI-
buino A/ercdo tinha três secretários
apoiando ostensivamente llartunp. F. o
prestigio do prefeito Victor Buai/ — que
não trabalhou por Coser — continua in-
tacto.

A tensão da apuração dos votos em
Sào Paulo, ontem, tirou o humor de
Marta Suplicy. esposa dc Eduardo Su-
pltcy, candidato do PT

< K publicitários cariocas Xisto Bahia.
Virgílio Moret/sohn. Rogério de ( astro <¦
Cid Pacheco reúnem-se hoje para prepa-
rar o primeiro seminário de um curwi de
dois anos de formação c capacitação poli-
rica para homens poMkrrs.

\ reunião da executiva do PT será,
excepcionalmente, hoje. cm Brasília. Pa-
ra ficar bem perto das articulações do
governo Itamar.

O Rio apresenta á ComUsio Nacional
de Vacinas, do Ministério da Saúde, quar-
ta e quinta-feiras. um consórcio de quatro
centros médicos da cidade para gerir o
programa de vacinas anti-HIV e Aids,
coordenado pela OMS.

Os intelectuais cariocas c paulistas fa-
rão uma homenagem ao falecido filósofo
francês Feiix Guattan com um debate na
Casa França-Braúl, quinta-feira, ás 20h

V candidata á prefeitura do Rio, Bent-
dita da Silva (Frente Cidade Fcli/), pri-
muro lugar no primeiro tun*> e candidata
fortivsima no segundo, e a convidada de
hoje. as I 'h. do Fncootrn com a imprensa,
da Radio JORS U IX) BR VSIL

OiHor. Itam.ir Carandiru Bcne A
cnse e tão r.e q*»e vuf.va o grito de
i t—rtc di : J > vanMina
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Seçtlo tio Estado do Rio dc Janeiro

EDITAL
A OAB/RJ comunica aos advogados que os registros

das Chapas que irão concorrcr às eleições para o Conselho
Seccional e ks Diretorias das Subseções, biênio 1993/1995, serão
admitidos até o dia 20 de outubro p. vindouro, no horário
compreendido entre 11:30 às 17:30 horas, nos protocolos da
Seccional e nas Subseções. Quaisquer outros esclarecimentos
poderão ser prestados na Secretaria do Gabinete da Presidência,
na Av. Mal. Câmara, 210 - 6° andar. Centro, nesta Cidade e
Estado.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1002.
SÉRGIO ZVEITER

Presidente
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Brizola perde

na terra natal

Há 16 anos o PDT não perdia
em Cara/mlio. terra natal

ile Leonel Brizola. Mas, ,i escrita
está mudando Com 50"m ilos 35
mil votos apurados. Sebastião
Haeffner, do PDT. tinha desvanta-
gem de 13"'<i para Iron Albuquer-
que. do PDS.

"Acabou o mito Brizola C) povo
não se ilude mais com ele . disse o
candidato do PDS. "A cada elei-
ção. Brizola vinha aqui e mandava
o povo votar nos seus candidatos.
Desta \e/. ele não conseguiu reunir
mais que 1.500 pessoas num comi-
cio. \i. senti que tinha ganho."
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Lerner, ao lado 
'de 

Greco: "Vitorio 
foi a favor do cidode"

Greca 
já 

é o vencedor em Curitiba

¦ Vitória faz Lerncr chorar e futuro prefeito quer continuar trabalho do antecessor
Curitiba — Marcos Campos

CURITIBA —
Eleito prefeito
de Curitiba no
primeiro turno,
na mais impor-
tante vitória do
PDT nessas elei-
çòes municipais, o candidato Ra-
fael Greca. 36 anos, disse ontem
que sua administração terá a niarca
do atual prefeito Jaime Lerner,
"mentor urbanístico" da cidade. Às
21 h30 de ontem, o TRF, do Paraná
divulgou o boletim final da eleição
em Curitiba, apontando a vitória já
no primeiro turno do candidato do
PDT, o deputado estadual Rafael
Greca, com 52 por cento dos votos.
Em segundo lugar, ficou o candida-
to do PMDB. Maurício Fruet, com
23,1 por cento dos votos. Dos
851.190 eleitores da capital do Pa-
raná, 12,16 por cento deixaram de
votar, numa abstenção considerada
baixa.

Greca anunciou diversos proje-
tos na primeira entrevista como

prefeito eleito. "Serei o prefeito da
cidade inteira", disse Greca, cuja
principal preocupação é o desem-
prego em Curitiba.

Com lágrimas nos olhos, o pre-

feito Jaime Lerner disse que o povo
de Curitiba "votou a favor da cida-
de". Candidato natural a governa-
dor do Paraná em 1994, Lerner dis-
se que não fez a campanha

pensando no futuro político. 
"O

que nos diferencia dos demais poli-
ticos 6 que não estamos pensando
no passo seguinte, mas em Curtti-
ha. Não temos essa coisa oportu-
nista. carreirista", disse o prefeito.

Rafael Greca encarregou seu vi-
ce. o empresário José Carlos Go-
mes de Carvalho (PTB), de planejar
a atração de indústrias para a cida-
de. Anunciou vai criar três parques,
estudar o transporte gratuito para
estudantes de Io grau, construir
moradias populares e montar uma
empresa municipal de saneamento.
Sobre o orçamento municipal para
1993, Greca disse que 

"a 
prefeitura

vai bem". Ele vai aproveitar cm sua
administração os técnicos da equi-
pc de Lerner.

Antes de ir á missa das 1 Oh30 na
Catedral, Greca conversou com o
governador do Rio, Leonel Brizola,
de quem disse ler ouvido que 

"o

brilho da vitória cm Curitiba serve
para lavar nossa alma e sacudir o
pó da derrota".

Alegro
PDT apoia PMDB em Porto Alegre

JL Porto Alegre — Mauro Mattos
PORTO ALEGRE — O PDT gaú-

eho deverá apoiar o candidato do
PMDB. Cézar Schirmer, no segun-
do turno das eleições para a prefei-
tura de Porto Alegre, anteciparam
ontem os principais líderes do par-
tido, reconhecendo que os números
da apuração indicam a derrota de
seu candidato, Carlos Araújo.

No final da tarde de ontem, o
candidato do PT, Tarso Genro, pri-
meiro colocado, já tinha 211.987
votos (39,37%), segundo a conta-
gem paralela da Central Caldas Jú-
nior de Eleições, que já havia com-
putado, até então, 71,22% dos
votos. O pcmedebista Cézar Schir-
mer, segundo colocado, tinha
87.247 votos (16,2%) e o pedetista
Carlos Araújo aparecia cm terceiro
lugar, com 61.830 (11,48%).

Carlos Araújo, que pela segunda Tarso lidera apuração e se prepara
vez perde a eleição (na anterior, em
1988, para o petista e atual prefeito elegeu sempre o PDT e o Brizola
Olivio Dutra), disse não ter ainda como inimigos e precisamos, nos
"posição firmada" sobre o segundo do PDT. ter uma resposta adequa-
turno da disputa pela prefeitura. da a isto .
Lembrou, entretanto, que 

"o PT Convencido dc que o PT foi

Í .
para confronto com o PMDB

uma criação das elites para tentar
ocupar o espaço popular ao fim da
ditadura militar. Nós sempre fomos
corretos com o PT, mas nunca tive-
mos esta retribuição do PT". O

governador Leonel Brizola chegou
a dizer, durante a propaganda elei-
torul gratuita, que seu partido
apoiaria Schirmer, caso Araújo não
passasse para o segundo turno. A
manifestação foi usada por Schir-
mer na sua propaganda eleitoral,
agradecendo o apoio antecipado.

0 governador Alceu Collares
disse também que apoiaria qual-
quer partido no segundo turno, me-
nos o PT. 0 candidato do PIB,
Valdir I raga, que está em quarto
lugar, com 7,37% dos votos váli-
dos. disse que seu partido se apro-
xima mais do PMDB do que o PT.
mas está disposto .i conversar com
os petistas.

Já Tarso Genro, pela manhã,
ainda confiava vencer no primeiro
turno, já que seu percentual de vo-
tcis \ãlidos era de 46%, faltando
4% para conseguir a vitória anted-
pada. Cézar Schirmer está com
uma média de 19% dos votos váli-
dos e Carlos Araújo, do PDT. com
media de 13%.

E
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Aécío e Ferrara admitem 
que já perderam

s Patrus buscará aliança com partidos que fizeram campanha dos tucanos, enquanto Campos pretende contar com o PMDB

Apuração não
Fotos de Waldemar Sabino

BI LO UORI-
ZONTE — O ve-
reador Patrus
Ananias (PT-
PSB-PCdo B-
PC-PV) c o ex-
prefeito Mauri-
cio Campos (PL-PFL-PRN-PDS-
PRP-PST) iniciaram ontem, efeti-
vãmente, a disputa pelo apoio dos
candidatos e partidos derrotados.
0 caminho escolhido pelos dois ad-
versários para o pontapé inicial
neste iogo de sedução foi o mesmo:
recados, por intermédio da impren-
sa, de que não existem preconceitos
ou discriminações. As preferências,
no entanto, são distintas e já foram
escolhidas: o candidato petista
prioriza os partidos que estiveram
com o tucano Aécio Neves (PSDB,
PDT e PPS), enquanto Campos
iiãü iinre mao iio tambem ex-prelei-
to Sérgio Ferrara, do PMDB.

Hartung já

é o prefeito

em Vitória

VITÓRIA — O novo prefeito de
Vitória, Paulo César Hartung
(PSDB), comemorou sua vitória na
tarde de ontem debaixo de forte
chuva na Praia da Curva da Jure-
ma. onde pelo menos 2 mil pessoas
se reuniram para festejar e beber
chope. Pelas ruas da cidade, cerca
de 500 carros buzinavam e balança-
vam as bandeiras da coligação que
elegeu Hartung. A apuração dos
votos dos 160 mil eleitores da cida-
de ainda não foi concluída, mas o
juiz eleitoral Frederico Pimentel
antecipou a vitória de Hartung no
final da tarde de domingo.

Ontem, 146.857 votos já haviam
sido computados. Paulo Hartung
tinha 58.087 (39,55%), Luiz Buaiz
(PFL), 46.317 (31,54%), João Car-
los Coser (PT). 16.176 (11 %) e José
Gotard (PST), 6.473 (4,4%). Eufó-
rico. Hartung prometeu dar conti-
nuidade á administração de seu an-
tecessor, o petista Vitor Buatz,
aprovada por 70% da população."Minha administração vai ser séria
e moralizadora", afirmou Hartung.

1 • A 1 r
Goiania cia

vantagem a

Accorsi do PT

Goiânia — O candidato do PT.
Darci Accorsi, com unia vantagem
de 9% sobre seus dois adversários,
Sandro Mabel (PMDB), e Sandes
Júnior (PFL) passará para o segun-
do turno com boas chances de vitó-
ria em Goiânia. Derrotado em 1985
numa eleição marcada por denún-
cias de fraude, Accorsi, desta vez.
montou um gigantesco esquema de
fiscalização, com 1.900 fiscais que
vém se revezando diutumamente
na vigilância das 600 urnas.

Até ontem á noite, com mais de
<>0% das urnas apuradas, o candi-
dato do PT detinha pouco mais de
29% dos votos contra 21% de Ma-
bcl e 20% de Sandes. O candidato
do PFL, que durante a campanha
hostilizou o do PMDB, disse prefe-
rir votar no petista Accorsi no se-
gundo turno, caso não passe da
primeira fase, mas os últimos bole-
uns do TRIi indicam que ele tem
chances de ser o adversário de Ac-
corsi.

Em Goiânia, cerca de 4<H) mil
eleitores, de um total de 498 mil
aptos a votar, compareceram ás ur-
nas. O elevado numero de candida-
tos a vereador — mais de 700 —
esta retardando o ritmo das apura-
ções, que só deverão terminar na
noite de hoje.

O ex-deputado Aldo Arantes, do
PC do B. disparou na preferência
do eleitorado e deve ser o mais
votado, seguido por Pedro Wilson e
Waldir Camário, ambos do PT. e
da delegada Vânia Albuquerque,
do PMDB, que também vem tendo
excelente votação. Os quatro já es-
lavam eleitos ontem.

ASSINATURAS

JORNAL DO BRASIL

Demais Estados

(021) 800-4613
Ligação gratuita

Mesmo sem o resultado oficial
das eleições, que só deve ser divul-
gado hoje pelo TRF. Belo Horizon-
te já amanheceu ontem sabendo
que o segundo turno será disputado
entre Ananias e Campos. As apura-
ções paralelas realizadas pelos pró-
prios partidos e por emissoras de
rádio e televisão — baseadas nos
boletins oficiais do TRF, mas tota-
lizadas em seus próprios computa-
dores — não deixaram dúvidas. "Já

está definido. Patrus e Maurício já
estão no segundo turno", reconhe-
ceu Ferrara, no início da tarde. Aé-
cio Neves também assumiu a derro-
ta.

De acordo com o resultado da
apuração paralela, divulgada ás
17h pela Rádio Itatiaia, emissora
mais ouvida da capital — Patrus
Ananias"tinha 281.128 votos, o que
significa um percentual de 29,47%,

contra 165.208 dados a Campos
(17.32%). O terceiro lugar era ocu-
pado por Aécio Neves, com
117.712 (12,35%), seguido de Fer-
rara, com 104.521 (10.96). Tinham
sido apurados 953.635 votos
(79.10%). Os votos nulos e brancos
atingiam 200.607 (21.03%).

Apesar de convencidos do resul-
tado. Ananias e Campos preferiram
deixar para começar a buscar alian-
ças para o segundo turno após a
divulgação oficial pelo TRE. "Não

podemos faltar com u ética. Vamos
deixar as idéias cristalizarem, apa-
gar as fogueiras para. com sereni-
dade, compor as forças do bem",
disse Maurício Campos, que viajou
á tarde para o interior e só deverá
retornar amanhã a Belo Horizonte.
Já Ananias pretende iniciar hoje
ainda a conversa com possíveis
aliados.

Florianópolis — Diário Catarinenso/Júlio Cavalheiro

W 4f
Gramlo ( D) comemorou com vice 10 mil votos à frente tio PM DB

Esquerda unida vence

fácil em Florianópolis

f l lorianópoi IS — O candida-
to da Frente Popular (PPS-PT-
PSDB-PDT-PV-PSB-PC do 13)
Sérgio Grando, confirmou as ten-
dcncias das últimas pesquisas e
elegeu-se prefeito desta capital. O
candidato alcançou 46.446 votos
ou 33.07% da preferência dos
eleitores. Na segunda posição fi-
cou o ex-prefeito Edson Andrino

(PMDB) com 36.309 votos —
25.85%.

O terceiro colocado foi Francis-
co de Assis Filho, da União por
Florianópolis (PDS-PFL-PRN)
com 33.102 votos, que representam
23,57%. O indíce de abstenção foi
de 10.26% e os votos em branco e
nulos chegaram a 14.76%.

SA Whlte Martins
Companhia Aümrx» • C G C mí «*1*1 ai t
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OS NOSSOS.

Nossos recursos de informática para o RH têm qualidade, suporte
técnico e assessora de gente especializada Venha conhecô-los e

leve a tecnologia da ADP para a sua empresa
GENIUS - Sistema para
administração de RH e folha de
pagamento Na forma de
serviço ou software para micro
WAGES - A pesquisa de
salários mais atualizada do pais
no seu micro, com um banco
da informações na ADP
RH CONSULTA Informações

especiais e confidenciais para
uma política de benefícios
moderna
RH SEGUROS O seguro de
vida em grupo mais acessível
que existe
RH TRANSPORTE Aadminis
tração do vale-transporte no seu
mtero
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Patrus saiu na frente no 1" turno Maurício quer apoio de Ferrara

cumpre prazo
O TRF mineiro enfrentou difi-

culdades para contabilizar os resul-
tados da eleição em Belo Horizon-
te. Os trabalhos de apuração dos
1.1 milhão de votos registrados (de
um total de 1.277.815 eleitores da
cidade), que estavam sendo feitos
pelos próprios mesários de cada
uma das 3.002 seções, tinham con-
clusão prevista para 25 horas apos
as eleições, mas o prazo teve de ser
dilatado para 72 horas.

Segundo o presidente do TRE.
Ayrton Maia, o atraso foi provoca-
do pela falta de experiência dos
mesários no preenchimento dos bo-
letins de urna. "Os boletins têm 14
folhas cada, com mais de dois mil
digitos a serem preenchidos", disse.

;r.abrasca irM)? 33 OOO 571/000145
AVISO AOS ACIONISTAS

Informamos aos Senhoras Aoonutaj que estaremos dando iné». a part* do A» 19 DE OUTUBRO OE 1992. ao
pagamento d# um Avidendo no valo» de C/« 0,1» (dezena*® csntavo» da cruiwro) P» açk> do capital social
de Cr» 246 132 661 188,52. dividendo aise apxovado peto Conselho de Mminmraçâo em teumjo realizada no
dia 01/10/1992
O dividendo em questío. já calculado pelo valor liquido do Imposto do Renda, será corrigido pela UF1R. no peno
do de 01/10/92 á 15/10/92, e será pago da seguinte lorma
A) Os «oonístas ôetantorM de ações esarturau e « Custáxfras Fiduaána» das Bolsas do Vatorw o de Instrtu»-
ções Financeiras. Iwio seus crédiloe disponíveis nas contas corrente» bancárns ou contas d» pojpança con»-
tantas dos respocl'vos cadastros rvo Banco Itaú S/A. na data do inicio do pa^amonto do dtato referido. ou v»*a.
19/10/92
B) Os acionistas cujo cadastro nâo contenha o numaro do CPF. CGC cxj md»caçAo do Banca»A^ônoa/Conta Cor-
rente terão os d»v>dendos creditados em 03 (trôs) d»as úteis, apôs a regutan/açAo do seu cadastro, junto às agèn-
cias do Serviços do Alondimonto á Acionistas do Banco Hbu S/A abano rulaoonadjs. ou alravOS de carta dirigida
a Supenntendènaa de Sewços á Aoon«sJas daquo<e Banco, â Rua Boavisu, 185 -5* andar • CEP 01092 • SAo
Paulo - SP
Q Os acionistas que ainda nlo converteram suas açfies paia a lorma escriturai daverio apresentar oj certifica-
dos ainda em seu poder, paro conversão e atualização nos locais indicados
D) Negooaçâo das ações

As ações serio negociadas Ex-Diro<to 8 Dividendos" a partir de 02/10/92
E| Locai» de Alendmenlo

Rua João Pinheiro, 195 • Mezamno
SCS Quadra 3. Ed D Angela • térceo
Rua Joio Negrão. 65
Rua Sete de Setembro. 746 • s/loja
Rua Se<e de Setembro. 99 • sub-seto
Rus Uuro Mullef. s/n" ¦ 5' andar • Ed Centenário
Rua XV de New em br o. 324 • téneo

R»o de Janeiro. 02 de outubro de 1992
Julki Gtur Cuuno

Diretor Juhd*:o e Relações com o Mercado
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BANERJ

Pagamento de Pensionistas

e Servidores 
- EM ESPÉCIE

O Banerj — Banco do Estado cio Rio de Janeiro efetuará segunda •

terça-feira, respectivamente 05 e 06 de outubio. todos os pagamentos
em espécie (ou seja daqueles que não têm conta-corrente) que esta-
vam previstos para o período compreendido entre 23 de setembro e 05
de outubro e que ainda não conseguiram retirar o dinheiro diante da

paralisação isolada dos funcionários do Banco.
Para tanto, os Postos Pagadores abaixo relacionados estarão funcio-

nando segunda e terça-feira, das 09:00 às 17 00 horas para a realiza-
cão desses pagamentos.

Somente não estarão disponíveis os pagamentos relativos ao INSS.

porque o Instituto não enviou os carnês em sua totalidade

Postos que estarão abertos para efetuar seus

pagamentos em espécie:
CAMPO GRANDE
Rua Augusto Vasconcelos. 254

Campo Grande
BANGU
Rua Silva Cardoso. 349 Ban ju
GOVERNADOR
Praia de Olaria, 577 --A Ilha do
Governador
25 DE AGOSTO
Av Presidente Vargas. 187
Duque de Caxias
SÃO JOÀO DE MERITI
Rua da Matriz. 418 São João
de Meriti
NILOPOLIS
Av. Mirandela, 105 Niiópolis
ANEXO DA AG BONSUCISSO

45 ARua Canloso cie Murais,
—- Bonsucesso
NOVA IGUAÇU
Rua Otávio Tarquínio. 15 7
Nova Iguaçu
DEBRET
Rua Debret. 80 - Centio
OUVIDOR
Rua do Ouvidor, 54 -Centro

MARRECAS
Rua das Marrecas, 21 - - Centro
MENEZES CORTES
Rua São José. 35 Lojas L/M

- Centro
CEL. GOMES MACHADO
Rua Cel. Gomes Machado. 291
— Niterói
VOLUNTÁRIOS
Rua Voluntários da Pátria.
283—B — Botafogo
VISCONDE DE PIRAJA
Rua Visconde de Pirajá, 559-B —

Ipanema
LEBLON
Rua Ataulfo de Paiva. 794 — Le-
blon
PALÁCIO GUANABARA
Rua Pinheiro Machado, s/ n°.
Laranjeiras
TANQUE
Av. Geremário Dantas. 48-B
Jacarepaguá
FIGUEIREDO MAGALHÃES

Rua Figueiredo Magalhães. 263-
A — Copacabana
MADUREIRA
Av. Ministro Edgarcl Romeo. 239

Madure ira
ANEXO AG. ANA NERI
Rua Licíniu Cardoso. 458 Anexo

- Benfica
PENHA
Rua Joso Maurício. I 01 l Ojas
B/C P-oiha
SAENSPENA
Rua Maj(>t Avó i. 1 32 - A I i|uc a
SILVA RABEI O
Rua Silva R abolo. 1 0 

'

MARIZ E BARROS
R ia Man/ e Uai ios. I : 0 / L uia
A B 1 i)i. u < t
VISCONDE Dí IJRUGlJAI
Rua Marechal Deouoio. 30
'aterúi

JOSE CLEMENTE
Rua Joso CK no •nté 63 Nit- rói
FE LI Cl ANO SODRE
Rua [ oIic lano Sodre. 1 3b • São
Gonc ale
Aqueles que normalmente roço.-
bem st- us pagamenU>s em espécie
em agências, deveião seguir para
• >s seguintt s post<)s:
Ai]õiici i S :nta Cruz cinign )
Posti> Campo Giande;.
Agencia Realengo, diiigii-be ao

posto Bangu;
Agência Fátima: dirfgir-se ao
Posto Debret:
Agência Rio Branco: dirigir-se ao
Posto Debr( t:
Agência Flamengo: dirigir-se ao
Posto Voluntários;
Agência Voluntários: dirigir-se ao
Posto Voluntários:
Agência Catete: dirigir-se ao Pos
to Voluntários:
Agência Barra da Tijuca: dirign
se ao Posto Leblon
Agência Santo Cristo: dirigir se
ao anexo da Ag Ana Néri
Agência Vila Isabel: dirigir se a
Agência Mariz e Barros

Obs O Banco solicita aos pensionistas que não acorram na 1a. hora

tendo em vista que não será necessário o congestionamento dos
Postos, pois haverá tempo para o pagamento de r Ddos. ao i- i go do
hoi irio espe ial est ibeiec id ) ern dois dius sue essiv >s

J
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Sonho de Los Angeles 
pode 

virar 
pesadelo

s Enquanto o 
'big 

onc' nào vem, a maior cidade dos Estados Unidos começa a tremer com o risco da maior convulsão social do mundo'
Angola Duque

Com mais dc 14
milhões de habi-
lautos espalhados
por 132 cidades
aglutinadas, a Re-
giào Metropolitana
de Los Angeles vive
sob constante risco
de um enorme ter-
remoto. Seus 145
quilômetros de
comprimento e 80
de largura abrigam
11 milhões dc vei-
culos — quase a frota brasilei-
ra —. que circulam pelos 30 mil
quilômetros de emaranhado de
suas freeways. Seu mercado
editorial está ultrapassando o
dc Nova Iorque e L.A. — pro-
nuncia-se "cl ei" — está orien-
tada para as linhas de fuga da
industria contemporânea —
eletrônica, aviação, petroqui-
nuca. impressão, turismo, tcle-
visão, cinema, bancos e insti-
tuiçòes financeiras.

Uma cidade assim tem seus
problemas. O constante cresci-
mento e reestruturação popu-
lacional repousam sobre uma
infra-estrutura que opera além
da capacidade e que revela difi-
culdades na distribuição de
renda dos habitantes, poluição

do ar, déficit habi-
tacional, grande
número de "sem-

teto", transporte
público inadequa-
do. alta incidência
criminal c proble-
mas com o supri-
mento de água. Los
Angeles, como os
filmes que produz

w indicam, parece
Ü§ Jk^iER J querer tornar rcali-

dade o pesadelo
prenunciado pela megalópolc
de Blade Runner. Quase foi as-
sim em abril deste ano, com o
fabuloso quebra-quebra co-
nhecido como o caso Rodncy
kina.

MEGACIDADES

É nesta atmosfera que o
coordenador do Projeto Mega-
cidade de Los Angeles, Eugene
Grigsby, trabalha para a mc-
lhoria das condições de vida na
cidade. Uma das inovações im-
plantadas, o sistema de contro-
le da emissão de lixo tóxico,
está em vias de ser transferida
para o Rio de Janeiro. "Esta-

mos aguardando a visita do se-
crctário estadual de Meio Am-
biente, Roberto D'Ávila. para
fecharmos o convênio", infor-
ma Grigsby.

Malibu Santá^
Monica

San Fernando
sí\
T\

\ K-
Burbank

.

(Jlendale |
\ ^

San Gabriel Mouptajns

Pasadena

Redondo
Beach

Newport
Beach

Oceano Pacifico

México

Los Angeles

Megactdades que fazem
parte do Mega-Cities
Pro/ect

Cada vez mais latinos Inovações de Los Angeles

Repleta de palmeiras, entre o
mar, o deserto e uma cordilheira, a
terra prometida sonhada por Grif-
fith, Mayer, De Mille c Warner não
é bem uma cidade americana. E um
"espaçoporto" de etnias e naciona-
lidades, um território aberto para
onde convergiram os atuais habi-
tantes de Chinalown. Koreatown,
Litilc Tokyo, os guetos negros de
Watts, os guetos eliieanos de East
L.A.. enclaves yuppies como West-
wood, financeiros como Ccntury
City e milionários como Beverly
hills e Bel Air.

Também aportaram no local
Stravinsky. Schombcrg. Thomas
Mann. Aldous Huxley, Christopher
Isherwood e Henry Miller, e todos
vieram estimulados pelo calor, lu/ e
tranqüilidade para escrever, com-
por e filmar seus sonhos.

Em 1970. 75% dos residentes na
área eram brancos não-latinos. Este
número decresceu para 61% em
19X0 e está em 50% atualmente,
diferenças que indicam imigração
dc outros grupos e uma emigração
da população branca. Entre 1970 e
1990. um terço dos brancos não-la-
tinos deixou a cidade de L.os Ange-

les. enquanto a população repre-
sentada por outros grupos
aumentou em quase 30%. As proje-
çòes indicam uma população 41%
branca não-latina para o ano 2010.

Em contraste, a população lati-
na é a que mais cresce. Atualmen-
te em 38%, sua projeção indica
40% para 2010. A população a-
fro-americana corresponde atual-
mente a 10% do total. Os rema-
nescentes são primordialmente
asiáticos, que dobraram sua parti-
cipação entre 1970 e 1980. Espe-
ra-se que esta participação cresça
vagarosa mas firmemente nos
próximos 10 a 15 anos.

A deterioração urbana de Los
Angeles espalha-se pelos guetos ne-
gros e bolsões latinos sob forma de
uma ocupação absolutamente de-
sordenada. Existem 600 gangues,
com 70 mil membros, praticamente
todos fichados nos computadores
da policia. Dois terços das gangues
são latinas, e há mais crimes ligados
a gangues em L.A. do que em qual-
quer outra cidade da América. Em
1989 tais grupos cometeram 570 as-
sassinatos, 3.819 assaltos, 98 estu-
pros e 1.851 roubos.

Mutirão — Cidadãos de
origem latina — muitos deles
profissionais — liderados pelo
arquiteto John Ludlow, traba-
Iham como voluntários para a
construção de habitações para a
população de baixa renda. Re-
cursos federais, estaduais e lo-
cais são maximizados com o en-
volvimento de profissionais
voluntários das áreas dc admi-
nistração, arquitetura e design.

Presidio — I la seis anos
que os residentes do leste de Los
Angeles lutam contra o Gover-
no do Estado para evitar a cons-
triiçào de um presidio em sua
comunidade. Um grupo de mu-
lheres que vivem na área, o Mo-
thers o/ East Los Angeles, que
teme pela segurança da região,
tem sido o bastião da campa-
ilha. A principio considerados
obstáculos facilmente contorna-
veis. os moradores se revelaram
possuidores de ferrenha deter-
minação na defesa de sua comu-
nidade.

M Plantações — O Tree
People é uma organização que
objetiva a mudança de condi-

çòes ambientais e seu desenvol-
vimento pelo intensivo plantio
de árvores. Há 20 anos que este
grupo vem orientando c ajudan-
do comunidades no plantio e
manutenção das árvores nos
bairros. Com esta atividade, o
Tree People ensina como as ár-
vores produzem alimentação e
conservam energia. Também
criam parques e playgrounds.
previnem a erosão, aumentam o
valor das propriedades, purifi-

cam o ar e diminuem o efeito
estufa.
¦ Habitações — A .\ehe-
mia II'e.\/ Uousinfi Corporation.
organização apoiada pela Igreja
e por comunidades de baixa ren-
da, planeja construir 316 casas
ao custo de USS 63 mil cada.
menos que a metade do preço de
mercado. A municipalidade
contribui com o fornecimento
de lotes a preços subsidiados
além de financiar empréstimos
em dinheiro para a construção.
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'Smog' <lo meio dia
A combinação de fatores como

topografia, desenvolvimento urba-
no intenso e dependência do uso
do automóvel faz com que Los
Angeles sofra com a má qualidade
de seu ar. Os niveis dc incidência
de smog (basicamente ozônio) são
maiores durante o verão e o meio-
dia. As variações na qualidade do
ar são dramáticas na região, e as
condições no interior são piores do
que no litoral.

Menos automóvel
O South Coast Air Oua-

lity Management District
adotou recentemente um pia-
no para controle da poluição.
Este plano reconhece a im-
portância do planejamento
da utilização da terra, do
crescimento urbano e do
transporte. Com o objetivo
de melhorar a qualidade do
ar, será necessário promover
o planejamento regional com
vistas à redução do desequili-
brio entre habitação e empre-
go e o melhoramento dos sis-
temas de transporte
diminuindo a necessidade do
uso do automóvel.

Automóvel é indispensável

para 
vencer as distâncias

Lm Los Angeles nào sc an-
da a pc. As distâncias nào o
permitem, e corre-se o risco
de ser preso. A nào ser que se
leve pela coleira um cachorri-
nho de madame. A polícia ad-
mitirá com mais facilidade al-
guém conduzindo um aves-
;ruz, como o transeunte em
Bliuh' Runner, do que o erran-
te que perambula sozinho pe-
Ias ruas onde todos, sem exce-
ção, trafegam em automóveis.

O resultado é que Los An-
geles detém o recorde mundial
de densidade de tráfego: 500
mil carros por dia passam pc-
lo cruzamento das freeways
Harbor e Santa Monica; eis
habitantes da cidade gastam o
dobro do tempo em seus car-
ros que qualquer outro indiví-
duo do planeta; há drive-ins
para tudo: cinemas, restau-
rantes. bancos e até igrejas; há
ruas. como o Sepúlveda Bou-
levard, que têm 72 quilôme-
tros de extensão; engarrafa-
mentos monstruosos ocorrem
nas freeways, na hora do rmh\
a maior concentração de mo-
nóxido de carbono da Amcri-
ca promove o smog que cobre
a cidade com uma luz âmbar.

A utilização maciça do au-
tomôvel e a falta de um siste-
ma adequado dc transporte

público em Los Angeles pro-
moveu desequilíbrio na razào
emprego/moradia da cidade.
O centro e as áreas litorâneas
são ricas em empregos, en-
quanto o interior é rico em
moradias. Lsta relação em-
prego/moradia cresceu dc
1,52 empregos por moradia
em 1980 para 1,63 em 1988.

Devido a este desequilíbrio,
existe um déficit de moradias
cm Los Angeles. Mesmo con-
tando com 1,3 milhões de uni-
dades habitacionais, a cidade
tem 35 mil desabrigados e mais

de 40 mil habitantes vivem em
garagens, o que leva a pensar
que os carros podem ter mais
abrigo que as pessoas. A de-
manda para novas habitações
excede 11 mil unidades por
ano.

Esta situação levou a munici-
palidade a oferecer novas alter-
nativas de transporte público.
Há dois anos. uma linha de
trens ligando o centro à área
portuária começou a funcionar,
e um sistema metroviário de sete
quilômetros está em construção
no centro da cidade.

Planejamento

A cidade dc Los Angeles è go-
vernada por um prefeito e um
conselho de 15 membros. O plane-
jamento segue a orientação de um
Plano Geral que inclui um Plano
Conceituai de longo prazo e um
Plano da Cidade, de médio prazo.
O Plano Geral inclui um Projeto
de Utilização da Terra, composto
por 35 Planos de Comunidade,
Sistemas de Serviço e Projetos
Ambientais. Estes planos são im-
plementados através de zonea-
mento, subdivisões e programas
específicos.

Muito orgulho
Los Angeles, cidade que tem a

maior área dentre todas as munici-
palidades dos Estados l nidos, é
extremamente excitante para aque-
les que se interessam por inovações
e fazem questão de acompanhar os
modismos. Conscientes de sua la-
ma, seus habitantes espelham or-
gulhosamente sua própria socieda-
de. a Igumas vezes se
auto-estimando em demasia. Al-
guns chegam a dizer que os califor-
nianos criam o que o mundo acaba
adotando posteriormente.

Números incríveis
Alem do núcleo da cidade com

mais de três milhões de habitan-
tes, Los Angeles tem 30 canais de
TV, 35 museus, uma centena de
teatros, 29 orquestras sinfônicas e
de câmera. 17 companhias de ópe-
ra. 36 de bale e a maior concentra-
çào de prêmios Nobel da Terra. E
o único lugar do mundo onde se
pode encontrar um museu exclusi-
\amenie dedicado ao neon como
lornia de arte
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O caso Rodiiey King

Abril, 1992. A normalmente
pacata, conservadora e rica co-
munidade de Simi Valley está
em polvorosa. Uma população
95% branca e ordeira espera pa-
ra qualquer momento a invasão
de gangues negras que ameaçam
matar 12 dos seus moradores. A
dúzia de ameaçados representa
o corpo de jurados, ali residen-
tes. que teve a inspiração de ab-
solver os policiais de Los Ange-
les que espancara m
barbaramente o cidadão negro
Rodney King. um ano antes.

Este roteiro de jeito cinema-
tográfico foi a realidade que
apavorou os moradores de Simi
Valley enquanto assistiam, pela

TV, as cenas da tempestade de
ódio que o final do julgamento
desencadeou. Los Angeles mer-
gulhara, na véspera, numa noite
de terror que trouxe á memória
os piores momentos da violência
racial americana na década dc
60. A televisão mostrava sem
cessar cenas dc vandalismo, lin-
chamentos, saques, e incêndios
— ao vivo — que explodiam em
várias partes da cidade. A ima-
ginaçào da realidade provocou
efeitos só comparáveis aos que a
imaginação dos californianos
reserva para o Big One, o terre-
moto que esperam para qual-
quer dia desses.

Cinenta e realidade ti cidade arde < <»>i " < i»tflih> racial
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L.A. transfere inovação

para 
o Rio cie Janeiro

ImI mm
RobertoDÀ vi/u

0 coordena-
dor do Projeto
Megacida d es
em LA., Euge-
ne Grigsby. es-
P era r ece b e r
Roberto D'Á-
vila — Secreta-
rio Estadual de
Meio Ambien-
te do Rio de
Janeiro — ainda este ano para
fechar o convênio de transferên-
cia da inovação mais ecológica de
Los Angeles: o sistema de contro-
le de emissão cie lixo tóxico por
pequenas empresas. A prefeitura
de Los Angeles adotou o sistema
há três anos.

O projeto consiste no combate
á poluição causada por oficinas
mecânicas, pequenas metalúrgi-
cas e outras indústrias poluentes e
se baseia num programa de edu-

cação dos pequenos empresários.
A maioria destes empresários não
têm consciência dos problemas
que causam ao meio ambiente
nem das possibilidades de auferir
maiores lucros utilizando-se de
novos processos de descarte c re-
ciclagem.

Uma das características signi-
ficativas do projeto é seu caráter
educativo em lugar de punitivo.
Mas transcorrido o prazo dado
aos empresários para melhor ge-
renciar a produção e o destino do
lixo tóxico, as multas virão pesa-
das para punir os transgressores.
Com a transferência para o Rio
de Janeiro, o secretário Roberto
ITÁvila pretende promover a me-
lhoria das condições ambientais
da Baía de Guanabara, que tem
nas pequenas indústrias que a
cercam fontes significativas da
poluição de suas águas.

Coordenação animada

I "><

Kngene Grigsby

r u g c n e
Grígsbv o Jona-
lhan Abra ms.
respectivamente
coordenador e
diretor de proje-
tos do Megaci-
dades cm Los
Angeles, foram
convidados por
Janice Perlman
para participar do Projeto em 1990.
Grigsby. professor da Graduate
School nl Architeeture and Urban
Planning da Universidade da Cali-
1'Órnia (UCLA) e diretor do Ccntcr
for Afro-American Studics, lembra
que antes da visita de Janice nin-
guèm conhecia o projeto. 

"Agora, a
atenção dc planejadores urbanos,
políticos, ativistas e organizações
sem fins lucrativos foi atraída pelo
movimento. I in comitê assessor de
19 membros foi montado, incluiu-

do representantes do meio acadc-
mico. setor privado, organizações
comunitárias, de serviços sociais e
fundações privadas", diz.

O diretor de projetos Jonathan
Abrams, pós-graduado em Planeja-
mento Urbano pela UCLA, informa
que a Kellogg Foundation é a maior
mantenedora da coordenação de Los
Angeles. "Estamos no momento tra-
balhando em colaboração com a
coordenação de Nova Iorque em um
projeto de três anos para identificar e
apoiar lideres comunitários envolvi-
dos em programas que desejamos
promover. Além disto, também rcce-
bemos ajuda da UCLA Center for
Afro-American Studics. que serve co-
mo nossa base de operações, e do
The Planning Group, empresa de con-
sultoria sem fins lucrativos. No pas-
sado, recebemos apoio do Lewis
Center Jor Regional Polic) Studics".
diz Abrams.
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Mais depósitos do 
que 

Nova Iorque

® Economia sofre com recessão, mas já dá mostras dc superar a da Costa Leste

A economia de Los Angeles,
forte e diversificada, está em meio a
uma recessão. A região e um gran-
de centro de comércio internacional
e financeiro e se destaca também
pela industria de espetáculos e di-
versões. Ainda muito significativa,
sua indústria de armamentos tem
sofrido grandes perdas em investi-
mentos e empregos. Mesmo assim,
durante os anos 80. o volume de
comércio na orla cio Pacifico c.xce-
deu a do Atlântico. Grande parte
do moMinento registrou-se em I os
\ngeles.

O numero de empiegos icia-
ci nados ao comércio internacio-
nal tem projeção dc crescimento
de 10" o do total nos últimos anos
para 17% no ano 2000. O centro
financeiro de Los Angeles registra
mais depósitos domésticos do que
a cidade de Nova Iorque e atrai
volume substantivo de capital m-

ternaeional — existem na região
mais de 140 bancos de 35 nações.
Ao contrário do que ocorre na
maioria das cidades industriais da
América do Norte, este setor tem
registrado crescimento continuo
em Los Angeles. Existem 350 mil
empresas nesta área: 75" „ delas
empregam menos cie 10 pessoas.

() produto regional bruto de
Los Angeles so nao excede o de 11
países \ renda, no entanto, tem
sido cada vez mais irregularmente
distribuída, beneficiando uni gru-
po cada \ev menor, enquanto que
o1* custos sociais aumentam para
grupos compostos principalmente
por negros, latinos e operários se-
mi-capacitados. Durante os ulti-
mos anos, Los Angeles, tal como
outras cidades americanas, tem
sofrido perda percentual de fun-
ções industriais para atividades
do setor de sei v iços.
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MEGATURISMO

Atenção eâmera, ação

Há muito o que \er e fazer em
Los Angeles: Disneylándia. Mu-
seu J. Pau! Getty, estúdios de ci-
nema onde se revelam os truques
e efeitos especiais dos grandes fil-
mes, o transatlântico Queen
Mary, o imenso avião construído
por Howard Hughes e que nunca
voou. Magic Mountais, o maior
complexo de montanhas russas do
mundo e muito mais:

I A uma hora e meia do centro
de Los Angeles pode-se curtir a
Natureza em Joshua Tree Nalio-
nal Monumcnt, reserva florestal
com mais de 200 mil hectares.

¦ OI vera Street é a rua mais
antiga de Los Angeles. Na ver-
dade é um calçadào cheio dc lo-
jas. restaurantes e barraquinhas
de comida mexicana. No n"
1.818 fica a casa mais antiga da
cidade, a Ávila llouse. Lm frente
fica a Plaza. onde se realizam
festas todos os meses
B Vale a pena assistir concertos
no \lu\u Ceiiitr. complexo .!«>
quai faz parte o ilinnmso'! Ihca-
!¦ > o \l ,'k Iii?< ' t C o Ih -

rothy Chandlcr Pavillion. este com
3.200 poltronas.
n Para comer, uma boa dica é o
Farniers Market, onde 150 quios-
quês vendem comida típica dc vá-
rios países. Há bons resyaurantes
no l.o Ciencga Boulcvard, desde o
Wilshire Blvd. até Santa Monica
Blvd. em Sun fernando Valley.

H Em Los Angeles, o melhor é
alugar um carro. Quem resolver
andar a pé deve atravessar sempre
nas faixas, pois as multas são pc-
sadas. Pode-se fazer tours de ôni-
bus ou limusines. Taxis, só por
telefone.

¦ O verão em Los Angeles pode
ser quente como no Rio, com
temperatura chegando aos 40".
Mas as noites são frescas aos 17".
No inverno, a variação registra 8"
de mínima e 20" na máxima.

g A Biblioteca Central merece
uma visita. Seu prédio, embora
construído em 1**2#». c considera-
do um dos mais niodeino- da ci-
dade Kst i decorado v.om murais
de IVa". í • Tinvall e que c miam a
his' - .i d i < ahlorma
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Onde se espera o Big One j

ri' ' r \ i
California \ w

Nevada \

\ \ \
v Sao Francisco \

/ \ % \ \ :
 \

\I Ultimos tromoros \
! | Fnlhn do X& JW1 V
11 ^ndre/i» f \ ^2. &J \

w W\ \
/ V ^ V \ \\ \

/ \ ( / / Oceano \ \ • \

Últimos tremores
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Pacífico

I os Angeles é a megacidade
que mais próxima se encontra
do colapso. Literalmente. O
Estado da Califórnia sofre
com a assombração dos terre-
motos I mbora apenas os sis-
mógrafos registrem, a terra
treme todos os dias na região.
A construção civil se defende
montando sistemas próprios
nas estruturas dos prédios
maiores Edifícios de 80 anda-
res movem-se sobre espécies de
patins localizados em suas fun-
daçòes. ao sabor dos tremores
de terra.

Os terremotos têm origem
na lenda dc San Andrcas. deli-
cada formação geológica que
corta o Estado da Califórnia
no eixo norte-sul e que pode se
mov ímentar inesperadamente
O Big One vem a ser o grande
terremoto que os californianos
esperam para qualquer dia. e
que os separara do continente,
criando uma ilha ou simples-
mente maitdando-os para o
lundu ilo Pacífico. Por ism>.
pau quem yosia de levar uma
vida "estável" e sem siNos.
alguns californianos rcc^men-

j dam o I). verto - Sahara

Raízes espanholas
Los Angeles tem sua história
diretamente ligada às missões
espanholas. Fundada em 1779
pelo explorador espanhol Gas-
par de Portolá e o jesuíta Juan
Crespi. recebeu o nome de
Xuestra Scíioru dc Ia Reina dc
Los Angeles. Vindos do sul. os
jesuítas percorreram o litoral
da Califórnia no período dc
1697 e 1767. promovendo a ca-
tequese e a exploração dos in-
dios. Mas foi entre 1709 e 1823
que a colonização religiosa te-
ve seu grande impulso, com a
participação dos franciscanos,
que durante este período fun-
ciaram 21 missões.

O México se tornou inde-
pendente em 1810 c em 1835 o
Congresso Mexicano declarou
Los Angeles a capital da Cali-
forma. Em 1846. a região foi
perdida para os americanos
durante a guerra entre os dois
países. A mistura de elementos
espanhóis e anglo-saxónicos
fez da região um lugar exotico
(para os padrões americanos) e
cosmopolita, marcando ate
hoie o estilo dc vsoa dos seus
h.ibit mtc-

Onde se espera o Big One

Literalmente vibrante
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Decisão de Risco

O 
programa cie privatização foi a principal ban-
deira de modernização do governo que saiu.

Seu sucesso não se mede somente pela venda de 17
empresas c participações acionárias estatais, mas
pela aceitação no cotidiano brasileiro da revisão do
papel do Estado na economia e na sociedade. Esse
debate chegou tarde ao Brasil, depois de empolgar a
Europa e contagiar os vizinhos da América Latina
c antigos bastiões da estati/ação, como o Leste
europeu, a URSS e até a Albânia.

O novo governo reafirmou a continuação do
programa de modernização no tocante ao papel do
Estado como empresário e agente regulador da
economia, e acenou com o aperfeiçoamento do
programa de privatização. E preciso, porém, cuida-
do para não mudar sua essência na petroquímica e
em outros setores, para evitar uma coisa pervertida.

Não se trata de discutir quais empresas devem
ser mantidas na lista de privatização, ou as moc-
das a serem utilizadas pelos credores do Estado
para adquirir participações acionárias do Tesou-
ro, numa operação contábil de troca de passivos
do Tesouro (dividas diretas e das empresas esta-
tais) por ativos (ações de empresas da União).

O programa de privatização é. como idéia, bem
maior que tais discussões. Implica uma economia
competitiva, a partir do fim dòs subsídios e do contra-
le de preços dos insumos produzidos pelas estatais, e
uma profunda reforma patrimonial do Estado, sabi-
damente hipertrofiado e com insaciável fome de di-
nheiro do contribuinte sem dar-lhe retomo.

Uma das virtudes do programa era sua
concepção generalizante, em contraponto ao
casuísmo. Definidas na Constituição as ativida-
des confiadas ao Estado, as empresas conside-
radas privatizáveis deveriam passar por sanea-
monto prévio, com rígidos cronogramas em
termos de corte de custos, melhoria da produti-
\ idade c redução do passivo financeiro.

Sendo as empresas estatais grandes consumido-
ras de insumos e serviços produzidos por outras
estatais (energia, aço, combustíveis, tclecomunica-
(,'òes e fretes ferroviários), uma das etapas mais

delicadas foi o equacionamcnto das dividas interes-
tatais: tudo foi submetido a rígido cronograma,
sob comando do Programa Nacional de Dcscstati-
/ação, chefiado pelo presidente do BNDES. Edüar-
do Modiano, que se reportava diretamente ao Mi-
nistério da Economia c às empresas envolvidas.

A decisão de manter o programa de desestati-
zação no BNDES, sob o comando do economista
Antônio Barros de Castro (juntamente com os
cronogramas de venda e saneamento) e de sub meter
ao Congresso a decisão sobre as novas empresas ou
atividades privatizáveis — caso da revisão do mo-
nopólio do Estado no petróleo ou nas telecomuni-
cações — significa que a privatização seguirá em
frente, com pequenas correções de rota.

Ê preciso cuidado, no entanto, para que não se
tomem decisões equivocadas em pontos polo-
micos. As moedas podres são dívidas vencidas
do Estado e das estatais, que estão indexadas e
rendendo juros, realimcntando o endividamen-
to público que gerou a ciranda financeira e
levou o país ao limiar da hiperinHação. Liqui-
dá-las não deixa de ser vantajoso para o Tesou-
ro Nacional, que se livra de dividas caras.

A Companhia Siderúrgica Nacional, marco
da estatização no Brasil, é um exemplo dos riscos
de paralisar o programa no engano de defender o
patrimônio nacional. A CSN vem se recuperando
graças ao programa de privatização; se o crono-
grama de saneamento for suspenso, a CSN pode
retornar ao vermelho e perder as condições de ser
privatizada, voltando a consumir recursos que
poderiam reforçar os programas sociais.

Há, porem, outra razão para maior cautela
com as siderúrgicas ainda por privatizar: sob con-
trole privado, a Usiminas ficou mais competitiva e
ameaça os mercados interno e externo das side-
rúrgicas que não completarem o saneamento. O
mesmo se repete nos setores onde o poder oligo-
polista do Estado foi rompido pela privatização.
Neste caso, a defesa do patrimônio representado
pelas estatais pode acabar sob maior risco, com a
suspensão do cronograma de saneamento.

Liberdade Restrita

A 
ausência da propaganda eleitoral que se faz
passar por gratuita devolveu por alguns dias

ao cidadão o direito á privacidade que perdeu por
45 dias. O saldo da temporada é nenhum. Não há
eleitor que tenha decidido o seu voto por ver ou
ou'. .! , no rádio e na televisão, duas vezes por dia,
um desfile de nomes sem capacidade de comcncer.

O desrespeito ao cidadão começa no sentido
imposiiivo da propaganda. Ninguém tem opção
para não ver ou ouvir os pedintes de \otos. que
parecem uma horda de mendigos. O máximo
permitido é desligar o aparelho. Convenhamos,
não e democrático. A falsidade do programa
aumenta a afronta da propaganda dita gratuita.
I m embuste. As emissoras arcam com os custos
da parlapaticc duas vezes ao dia. I os candida-
tos? \ primeira \ isia parece que o candidato é o
beneficiário, mas e um engano: os candidatos
também não pagam ás emissoras, mas a interme-
diários que atravessam a falsa gratuidade. Pa-
gani o custo da produção, a empresas do merca-
do. e pagam aos partidos pelo privilégio de
aparecer no programa...gratuito.

Terminada a temporada, pode-se perguntar
qual o saldo. Nenhum. A lei e farisaica porque
apregoa uma gratuidade fictícia, pois os partidos
vendem um tempo que não lhes pertence. O dinhei-
ro um re nos bastidores porque o custo da produção

c o direito de aparecer no radio e na televisão
selecionam apenas uma parcela de candidatos. Os
partidos fazem uma apropriação indébita.

A perversidade antidemocrática está na proi-
biçào de que os candidatos gastem dinheiro
com propaganda eleitoral. A que titulo? Para
evitar a interferência do poder econômico, não.
Se não há proibição de receber donativos (sem
recibo), de que adianta proibir despesas de pio-
paganda? A campanha custa dinheiro, e mui-
to. Por que então só a propaganda eleitoral não
pode ser paga? A liberdade política é incompati-
vel com restrições á propaganda.

O impeachnwni acentua a necessidade urgente
de acabar com o farisaísmo e moralizar efetiva-
mente as campanhas. Os candidatos e os partidos
devem ser obrigados a prestar contas do que
recebem e do que pagam, para evitar as "sobras

de campanha", que são o capital inicial da rouba-
lheira feita com o mandato eletivo. Até fortunas
começam ai: arrecada-se a contribuição e. sem a
obrigação de prestar contas, ninguém fica saben-
do quem deu. quanto foi arrecadado e quanto foi
gasto. Os partidos também são sacos sem fundo.
I:ssi contribuição vai acabar no bolso de algum
candidato, que prefere não ser eleito: basta a candi-
datura. A roubalheira que começa na campanha vai
fatalmente se estender á administração.

Volta aos Trilhos

Alrota 
dos bondinhos de Santa Teresa, que

andava reduzidíssima, foi reforçada com
mais cinco novos carros, recuperados pela Com-
panliia de Transportes Coletivos do Estado
(CfC i e entregues á população, com pompa e
circunstancia, pelo governador Leonel Bnzola.

Na verdade cinco carros não é muito, pois,mesmo com eles somados, continuam a ser ape-
nas oito os bondinhos em circulação. Mas. para
uma empresa como a CTC, que esteve á beira do
desaparecimento há poucos anos. trata-se de um
feito que merece mesmo ser comemorado.

Finalmente, depois de marchas e contramar-
clias, parece se consolidar o conceito dc que o
sistema dc bondes, com seus % anos de vida, já
representa um patrimônio cultural não só do bairro
de Santa Teresa mas também dc toda a cidade, e.
como tal, deve ser preservado a lodo custo.

Mas será um equivoco, decerto, consolidar-se a

idéia de que os bondinhos de Santa Teresa devem
ser sempre peças ambulantes de museu — relíquias
que sobraram de outras épocas mas que precisam
continuar a circular em nome do pitoresco ou do
toque romântico que dão a paisagem do bairro.

O sistema de bondes, presente em algumas das
melhores capitais do mundo, compete cm pé de
igualdade com outros meios de transporte, oferecen-
do aos usuários frotas modernas, segurança e velo-
cidade compatíveis com as exigências da nossa épo-
ca.

E para ai que deveria encaminhar-se a CTC.
revendo a bitola dos trilhos, trocando-os pouco a
pouco e estudando a possibilidade de adquirir
novos carros, como aliás foi feito pela empresa
que opera o teleférico do Pão de Açúcar, que
preferiu aposentar os velhos bondinhos ao invés
de ficar reformando-os para todo o sempre.

"Miolo 
Mole"

Mais 
do que qualquer outro sentimento, inspi-

ra consternação as sessões de vandalismo
promovidas no Rio c cm São Paulo por gangues
dc delinqüentes que se intitulam de várias manei-
ras — Carecas do Brasil, Gladiators — mas, queno fundo, são farinha do mesmo saco.

Ás vezes esses bandos assumem um discurso
ideológico, como vem acontecendo cm São Paulo,
onde jovens que sc dizem neonazistas perseguem
nordestinos. Mas não sc deve nem !e\ar a sério tais
propostas, a julgar pela indigêneia mental dos rapa-
/cs c moças que compõem as gangues.

Os integrantes dos grupos, como os que pro-
tagoni/aram as cenas recentes de pancadaria no
Canecão. são da classe média, com acesso aos
oiudov á educaçãoe até a concerto- de rock na
/on i Stit P, >rlan'o. t "kle e>! < o erro''

Este é uni assunto para os sociólogos, mas
não há dúvida de que por trás dc tudo isto se
acha o afrouxamento dos laços familiares c a
falta da autoridade paterna.

Sem a orientação em casa. esses rapazes dc
miolo mole — como sc dizia antigamente —,
tornam-se presas fáceis de influências perniciosas
que surgem de todos os cantos: nos filmes do
Rambo ou na indumentária dos skinheads, que
são uma categoria de débeis mentais europeus.

Há um tempo em que pai e mãe ainda podem
intervir nos caminhos dos filhos e direcioná-los
para um melhor caminho. Transpostos determi-
nados limites, como tem acontecido, o caso fica
com a policia. F e esta. agora, que a bem da
s«vii\i.kle de substituir -.eus pai»
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CARTAS

Tratamento injusto
Gostaria dc mc manifestar contra

o tratamento injusto dado pela im-
prensa uo ministro Marcilio, quando o
apontou como o mais novo membro
do ""esquadrão da morte" de Collor.

Fui definitivamente a favor do im-
pcdimcnlo do presidente. Mas reco-
nheço que Marcilio optou por ficar no
governo até o final por ter-se convcn-
cido — como de resto estava convenci-
da a maioria da sociedade — de quesua permanência era necessária para
manter um mínimo de confiança que
permitisse administrar a economia ao
longo da crise política que se abateu
sobre a nação. Tendo optado por per-
manccer no Ministério não poderia,
por irrecusável imperativo de lealdade,
assumir posições contra o presidente,nem pleitear — ostensivamente ou às
escondidas — emprego no governo de
seu possível sucessor Aliás foi Murei-
lio o único que teve a clareza de dccla-
rar que "não seria ctica a pcrmancnciade ministros de Collor no governo lia-
mar". Tarcísio Pereira — Riu dc .la-
iR-iro.

Modernidade
O Brasil c. de falo, uma nação

surrealista. Fala-se cm certos altos es-
calões da administração em moderni-
dade, como sc esta fosse: taxas rccor-
des de desemprego, aumento da
concentração de renda, anos do PIB
negativos ou baixíssimos, aumento do
fisiotogismo, transformação da cor-
rupção em verdadeiros sistemas inte-
grades, desmantelamento da máquina
administrativa pública c perseguições
a servidores (demissões, disponibilida-
de e punições a quem dc associações e
sindicatos); privatizações a preços bai-
xos. "moedas" desvalorizadas, con-
ccniradoras dc rendas e com diminuta
participação de empregados e do povo
(...); universidades e hospitais se aca-
bando, a arrecadação e a sonegação
fiscal mais exposta do que nunca e
aumentando, etc Basta! Que se pense
uma modernidade dentro da nossa
realidade e conforme os verdadeiros
interesses do país. José de .lesas Mo-
raes Rego — Brasília.

Golpe <le mestres
Concordo, em gênero, número e

grau. com .1 leitora Lilia Soarse. do
K10 de Janeiro, cm carta publicada 110
dia 21 9, quando ela desconhece auto-
ridade moral aos filhos do ex-presi-
dente Sarncy para atacar o presidente
Collor Lies, o Quércia e outros quelutaram freneticamcntc pelo ímpvach-
ni, 111 do presidente não resistiriam a
uma devassa (bem leita) da Receita
Federal.

O Lula. o Covas, o Ulysscs ainda
não deglutiram a derrota na eleição
para presidente. Dá para acreditar na
sinceridade deles?

Sabemos que o que presenciamosestá longe de ser urna luta pela morali-
dade e os bons costumes. Não somos
ingênuos a esse ponto Isto sim, é um
golpe armado por mestres 110 assunto.

Nunca, nos meus 53 anos de vida,
testemunhei uma perseguição tão de-
senfreada, que uniu adversários ferre-
nhos e toda a imprensa, contra uma só
pessoa. Islo me faz desconfiar do real
objetivo da coisa. (...)

Não estou entre os 35 milhões de
eleitores do presidente Collor. mas te-
nho que reconhecer que vai demorar
muito até aparecer outro homem com
a coragem dele. para enfrentar os po-derosos cartéis. Este homem deve ler
mexido com os interesses de muita
gente, por isso deu no que deu. A
propósito, ser a que vão continuar as
investigações, com o mesmo empenho?
Ou será que já alcançaram o objetivo?
Maria de Na/are Almendara Freitas
Costa — Teresina.

\ espera de telef one
Ao ler. no dia I" 10, a seção Cur-

im do JB. deparei-me com a resposta
do Sr Antônio R S. da Cunha, da
Divisão de Imprensa e Divulgação da
Telerj. ao Sr. Aguinaldo Silva que
abordou, em dois artigos publicados
no ,IB de 13 e 20 9, o problema da
mudança de endereço de terminais te-
lefõnicos. Infelizmente não li os arii-
gos. mas acredito que meu caso seja
semelhante ao dele

Em 21'7/91 pedi a transferencia de
meu telefone residencial, instalado cm
Copacabana, para a Barra da Tijuca.
A telefonista informou-mc. na oca-
siáo. que minha linha antiga seria des-
ligada no prazo dc dois dias — o que
ocorreu em 23 7 91 — e que a transfc-
fência se daria no prazo de 90 dias ( )
Concordei com o falo pois acreditas 1

ser 11111 procedimento normal Sò que
mais tarde fui informada dc que uma
pessoa que mora perto de mim e quesolicitou transferência de seu telefone
dc Botafogo para a Burra, 11a mesma
época, havia recebido seu telefone 110
inicio deste ano e sua linha antiga não
havia sido desligada até a transferiu-
cia. Resolvi encarar este falo como
normal, embora tènham sido usados
critérios diferentes para casos seme-
lhantes.

.

A partir da du|a da solicitação da
transferénciu aguardei os 90 dias e en-
tão liguei para a.Teletj para obter
informações soba- a instalação. Em
todas as vezes me disseram que não
havia previsão. Há cerca dc quatro
meses encontrei 11111 funcionário da Te-
lerj 110 meu prédio e perguntei-lhe
acerca das instalações de novos telefo-
nes Disse-me que estavam sendo libe-
rados vários pares para novas instala-
çòcs. Minhas esperanças voltaram e
achei que desta vez, finalmente, meu
telefone seria instalado.

Ledo engano. Hoje. passados um
ano c dois meses da minha solicitação
de transferência, ligo outra vez para a
Telerj e, mais uma vez. a telefonista
me informa que não existe previsão de
instalação.

Em sua resposta o Sr Antonio
Cunha afirma que»não è de interesse
da Telerj manter telefones fora de uso,
mas será que mmhu linha desligada I1.1
um ano e dois meses esta fora de uso'

Espero ler .1 mesma sorte do Sr
Aguinaldo Silva, que já teve seu pro-
blcma solucionado', embora ache esta
possibilidade remota. Ele teve a força
de um importante veiculo de comum-
cação, senão estaria hoje na mesma
situação em que eu e muitos outros
nos encontramos. ( hristiane t«.M.
Cunalho — Rio de Janeiro.

.1 usti(;a lenta
Por mais que não se queira insistir

na tecla de nossa Justiça estadual ser
extremamente lenta, até mesmo no

l oro Central do Rio dc Janeiro não sc
pode sair desse lugar comum.

E compreensível que onde exista
um sem número de demandas (muitas
das quais estimuladas por desvarios
dos poderes Executivo Legislativo le-
dera!) para serem decididas por uns
poucos e abnegados jui/es haja certa
lentidão.

Mas este caso i- singular, pois tra-
ta-se de uma demanda juridicamente
simples, rapidamente julgada na I'
Instância e que ora está dominando
na 3a Câmara Cível do I ribunal de
Alçada do Rio dc Janeiro, uvoluman-
do-sc desnecessariamente no meio de
casos muito mais tormentosos.

T rata-se de uma ação de despejo
(denúncia vazia) visando u retomada
de imóvel não residencial (pequeno
galpão), cujo inicio deu-se cm abril de
1991 A sentença favorável foi em no-
vembro dc 1991. Em janeiro deste ano,
o inquilino recorreu por recorrer, re-
querendo prazo mais dilatado para de-
socupat;ào.

Pois bem. apesar da questão ser
juridicamente tão simples e o recurso
do inquilino ser tão pueril, oito meses
já sc passaram c a 3' Câmara Cível do
Tribunal de Alçada (RJ) não julgou a
Apelação Cisei 11" 136 92.

Indagada, a Secretaria da Câmara
justifica a demora alegando que os
juizes estão julgando cm outras Càma-
ras. não havendo tempo para iulgar na
própria 3* Câmara

Enfim, c a velha estona do \o-
bei;"i curso" Mas imploro .1 ss
fclas chegou 1 it-rt de limiar .« r>ro

cesso Sou septuagenária, doente, e da-
qui a pouco não conseguirei sobrevi-
ver tempo suficiente para obter a
retomada do meu imóvel, estando
condenada a uma indefinida sofregui-
dão, que me faz passar toda sorte de
privações, recebendo o irrisório alu-
guel de 30% do salário mínimo. Dolo-
res Piedras Lopes— Rio de Janeiro.

Liberdade de pensamento
Mais uma vez. o JORNAL DO

BRASIL sai ã frente e oferece aos seus
leitores as melhores reflexões da 1111-
prensa carioca, absolutamente inde-
pendentes.

( .) O artigo do brigadeiro Sócra-
les. ministro da Aeronáutica, no JB de
20/9, finalmente, em muitos anos. faz
jus a um ministro militar e contribui
para minorar o descrédito àqueles que
foram um dos símbolos ilibados do
pais. A defesa da ordem institucional,
da justiça e. sobretudo, da liberdaade
dc pensamento — que os militares tão
betn têm resguardado — resgata, pou-
co a pouco, aquela antiga imagem.
Apesar de algumas palavras, em deter-
minados trechos, soarem autoritárias,
a mensagem principal do texto defen-
de brilhantemente o livre arbítrio e o
estado de direito.

Quero congratular-me com o hri-
gadeíro Sócrates por tudo isso, e ter a
sadia pretensão de reforçar seu artigo
com a máxima oriental que diz "uma
sociedade sem leguleios (no bom senti-
do) é frágil como um tatume podre".
Quero também lembrar-lhe: a coerén-
cia da prática com o discurso e a
característica mais desejável aos lide-
res. (...) Antes do meu abraço de cole-
ga aviador, deixo aqui uma última
lembrança: a crise não c política, e de
policia. I.uiz Tilo Walker dc Medeiros— Rio de Janeiro.

Desempregados
(...) Vitimas da irresponsável poli-nca que esse "imperador" e sua corte

desastrada implantaram no seu pre-tenso "reino", somos agora dois de-
sempregados: eu. desde quando ele foi"entronizado". e ele, agora quando é"destronado" pelo plenário da nação.

Colega de infortúnio, aconselho-o,
nesse momento dc desdita, a procuraros classificados dos jornais e ele verá
que estes estão, há largo tempo, va-
zios. Ele amargará nessa procura a
mesma decepção que venho amargan-
do. ainda que meu currículo de vida
seja melhor e mais limpo que o dele
José Marinho Machado — Rio de Ja-
nciro.

Poder .1 udieiário
Diante dos recentes acontecimen-

tos que direcionaram a atenção popu-
lar para o brilhante desempenho do
Poder Judiciário, no processo movido
contra Collor. é necessário lembrar
aos nossos ilustres magistrados a pes-
sima situação financeira por que pas-
saiu seus servidores

Tal fato decorreu, basicamente, da
falta de sensibilidade de nossos jui/es
para com aqueles que dão suporte a
sua eficiente atuação.

Durante o ano dc 92, os juizes
federais receberam, administrativa-
mente, os 84% usurpados por nosso"honrado" presidente Todavia, seus
vassalos viram, com tristeza, a indife-
rença com que foram tratados á época
cm que se negociava o projeto dc iso-
nomia.

Urge que sc pratique "justiça" no
órgão que detém a missão conslitucio-
nal dc zelar por ela Como cidadão,
apelo ao bom senso dos magistrados
para não permitirem que a Justiça Fe-
dcral desça ao nível de corrupção cm
que chegou a Justiça Estadual José
Barros da Silta — Rio de Janeiro.

Canhão do exílio
Minha terra tem planaltos Onde

\oam os morcegos Os abutres queaqui devoram Não devoram como Ia
Nosso céu tem mais fantasmas Nossas
várzeas mais horrores Nossos bosques
tem mais Farias/Nossa sida mais ter-
rores Em cismar sozinho, â noite'
Mais pavor dão os governos Minha
terra tem planaltos Onde soam os
morcegos, t ) Não permita Deus que
eu morra Sem que solte para Ia Sem
que encontre os bandidos exilados pa-
ra cá Sem qu'inda aviste punidos os
que mentem sem parar Paulo ( e>ar
( orj;» de Araújo — Rio de Janeiro.
As cartas *«<ectonadas pa^a
ettçAo «o todo ou parte í
'ivcurn assinatura «ome compipto e
»»>' Q"** p€"m»ta co«ftrmaçà<
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Dinheiro carimbado
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O 
Programa Nacional de Doses-
lati/ação buscou renovar-se

constantemente Regulamos com
propriedade o uso de moedas alterna-
ti\,iv o que ahttu espaço para abaler
consideravelmente a divida pública,
esvaziando bolsòcs explosivos que,
;io longo dos próximos anos, pressio-
nariam o l rãrio c ^e tornariam com-
tyustivel da hipcrinflação.

Mostramos, através dos leilões,
que é possível alienar patrimônio pú-
blico. em regime de concorrência,
com segurança e /elo. assegurando
transparência ao saneamento finan-
ci-iro do listado.

I irmamos o conceito básico de
que c preciso retirar o Estado da
iitiv idade produtiva para que ele pos-
si cumprir seus compromissos essen-
qais com o cidadão.

Há que deixar claro agora de for-
ma definitiva a destinaçào que a Co-
missão Diretora do Programa de De-
scstati/ação sempre indicou para os
recursos da privatização. Qualquer
que seja o meio de pagamento na
venda das estatais, um principio fixa-
ipos: alem de resgatar a dívida públi-
ca. .i privatização deve resgatar a di-
vida social.

Nesse sentido, a Comissão propôs
projeto de lei criando os Certificados
ile Investimento Soei j, titulos do Te-
souto Nacional, comprados com cru-
zeiros. com os quais, os investidores
podem quitar, no mínimo, 10% do va-
íor de cada operação de privatização.

O método para definir essa pro-
posta é o mesmo que sempre nos
guiou. Definimos um conceito, um
Formato, mas é o mercado que decide
como operar o processo. Os 10% exi-
gidos em cruzeiros representam ape-
nas um piso legal. Menos, nunca,
mais depende da situação da empre-
sa. da vontade dos compradores, da
avaliação que fazem dela.

Grandes empresas, como Vale, Pe-
trobrás, Tclebras podem ser vendidas,
recebendo tudo o que elas valham em
cruzeiros. Com uma empresa como a
Goiasfértil. por exemplo, certamente
teremos dificuldades para operar com
o piso de 10% cm moeda.

Os recursos oriundos da utilização
desses titulos deverão ser aplicados ex-
clusivamente cm investimentos para
criação e ampliação da infra-estrutura
na área social. Vende-se patrimônio
produtivo, compra-sc patrimônio so-
ciai. Com tal decisão u Comissão Dire-
lora do programa procurou firmar o

primado absoluto da destinaçào social
da privatização. Tivemos fundamento
para tal decisão. No que teve de per-
verso, o processo de estutizaçáo des-
medida penali/ou o contribuinte, o
consumidor, o cidadão.

Penalizou o contribuinte porque
foi dele que o Estado-que-queria-tu-
do tirou recursos para financiar suas
aventuras empresariais.

Penalizou o consumidor porque
cm cima dele desabou a conta da
produção ineficiente e cara instalada
em nichos cartoriais, protegidos, pelo
Estado, da competição c do mercado.
Penali/ou o cidadão porque ele é v iti-
ma de um Estado á beira da falência,
desacreditado, que agride o equilíbrio
das instituições públicas pela sua
inércia e fraqueza.

Mas, acima de todos, o Estado
exacerbado, agigantado, ambicioso e
descuidado puniu duplas c severa-
mente os contribuintes, consumidores
e cidadãos dc baixa renda. A sombra
da incompetência social do setor pú-
blico como prestador de serviços es-
senciais prosperou privatização cruel.
O Estado que quis ser empresário,
banqueiro, financista, industrial, dei-
xou que a iniciativa privada fosse
medico, educador e até segurança.

Como não cumpriu com presteza
e dignidade o dever constitucional do
ensino gratuito, da saúde atendida,
da segurança garantida, abriu a so-
ciedauc brasileira opção dolorosa:
quem pôde pagar a escola particular,
formou seus filhos, quem não pôde,
teve que contentar-se com a ínipossi-
bilidade da matricula ou com o semi-
analfabetismo dc um ensino de péssi-
ma qualidade.

Quem não pôde pagar médico ou
plano de saúde, recorreu á Previdência
piedosa na ausência da Previdência
operosa. Teve-se até que pagar prole-
çáo — e os serviços de segurança parti-
cular que cresceram como atividade
florescente não me deixam mentir.

A chaga vergonhosa de Índices sa-
nitários próprios de paises miseráveis
está ai para quem quiser ver os efeitos
da falta de saneamento, de equipa-
mento social básico. O custo da saga
empresarial do Estado brasileiro, na
origem tão pródiga, tão gçnerosa. tão
fértil, e depois tão cega, tem. certa-
mente, grande peso nu progressiva ina-
dimplcncia do listado como fonte de
serviços sociais básicos. Ora. no mo-
mento cm que o Estado busca retirar-
se da atividade produtiva, reconheceu-
do que foi além das pernas, o produto

dessa retirada não ptnle ler outro des-
tino se não o de reparar a omissão
anterior.

Essa vinculação inexorável, iiulis-
cutivel, inquestionável, tem o mais
forte dos fundamentos. O da moral e
da justiça. Ao propor que o dinheiro
da privatização seja investimento so-
ciai obrigatório resgata-se apenas
uma dívida com as populações caren-
tes. Ê a lógica da ética e da moralida-
de que inspira o cálculo econômico e
a ra/ão política. Nada de usar os
recursos do Programa de Desestati/a-
ção para gastos de outra natureza.
Nada de usá-los para mascarar o de-
sequilibrio das contas do Governo,
para sustentar excesso de despesas,
para fomentar a indisciplina fiscal.
Nada de distribui-los para sustentar
composição política ou regional.

A ética da reparação é a única ad-
missilivel. Sc ela não prevalecer, qual-
quer outra decisão poderá ser tomada
e nenhuma delas justificada. Sem o
critério ético, qualquer administrador
de plantão poderá, a seu bel-prazer,
decidir o que fazer com o produto da
reforma do estado brasileiro. Poder-
se-á simplesmente consumi-lo para pa-
gar as despesas do mês. Qualquer coisa
seria possível — c. como um milioná-

no que devasta cegamente sua Ibi tgna,
apenas veríamos a riqueza pública os-
vair-se sem propósito.

A recuperação da credibilidade do
estado como prestador dc serviços é
fundamental para o equilíbrio das ins-
tituiçòes nesse Pais — tanto quanto a
recuperação do Estado como respeita-
do tomador de créditos. O brasileiro
pobre precisa do estado-médico. do
Estado-policia. do Estado-educador,
do Estado-saneamento para sentir-se
refletido nele. acolhido por ele. para
respeitá-lo e ter orgulho dele. I é i>so
que dará legitimidade ao I stado, e
capacidade para aproximar-se da $0;
cicdade. da qual tanto se afastou

A privatização ou tem grande
contribuição nesse sentido ou não te-
rá nenhuma. Reside nisso a sua no-
breza de propósitos. Agora, quando
tanto se discute a ética dos negócios
públicos, devia ser bastante entender
que se trata apenas de aceitar imposi-
ção dc origem moral. A destinaçào
social é a inspiração do Programa de
reforma do Estado. Com muitas
moedas, com poucas moedas, com
pouco dinheiro e com muito dinhei-
ro. esse e o caminho. Não há outro.
O dinheiro deve ser carimbado.

Cconomist.i. c« presidente do BNDES

Cultural e natural

RI YN \LDO JARDIM *

Vem 
ai o Ministério da Cultura

recuperando o perdido status. Se
\ier acoplado ao meio ambiente como
queria José Aparecido, teremos, soh o
ponto ile visia conceituai, uma verda-
deira revolução conciliatória enire dois
inimigos tradicionais: o homem preda-
dor e a nalure/a. Isso se não conside-
ijarmos a cultura como apenas a mani-
le>l.MO do espirito artístico, mas como
Fcsuiiado do cultivo que o homem ope-
ra transformando o natural cm cultural.
I m Ministério da Cultura e Meio Am-
bienle soh unia regência única terá co-
mu mela principal a harmonização en-
Ire o lazer civili/atòrio e o pedaço que
nos cabe no planeta Ierra. As cidades'
:je'consiiiuem em ambientes culturais e.
;|ssim sendo, as questões urbanísticas,
quer em seus aspectos estéticos como
sociais, deverão ser objeto de estudos c
ijitcrleiciicia do novo ministério, caso a
antiga idéia de José Aparecido consiga
ser vitoriosa. Penso que as artes, de
maneira geral, devem se constituir em
apenas uma das facetas desse ministério
duplo que, por sua própria natureza,
deve funcionar em intima relação com
todos os outros, pois a natureza da
cultura e a cultura da natureza são os
cenários onde a ação do homem se
desenrola. O impacto ambiental terá
que sei colocado em primeiro lugar cm
iodas as atitudes que pretendam o de-
^envolvimento do pais. inclusive e eapi-
liilmenic em seus aspectos educacionais
que devem ultrapassar os limites das
salas de aulas, estreitos, limitadores e
caslradores. Enquanto neste pais ou em
qualquei outro, educação for confundi-

da com o simples ensino de disciplinas
que nada têm a \er com a vida de
crianças c adolescentes, não daremos
um passo para elevar a qualidade de
inteligência e sabedoria das populações.
Aliás, são dois pecados dos pensadores
nativos: limitar o conceito de cultura ás
artes c o dc educação ao ensino. Espero
que o novo ministro lenha uma visão
suficientemente sistêmica para perceber— c pôr cm ação — que não é a econo-
mia, mas a cultura, a única força capaz
de dar unidade de ação c embasamento
.i uma política capaz de transformar
este pais cm uma nação que, respeitan-
do as diversidades regionais, promova o
crescimento material, espiritual, intelec-
tual de toda sociedade c de todas as
pessoas.

Passar este pais a limpo, eomo quer o
Bons Casos, não significa apenas a to-
mada de um posicionamento ético. Signi-
fica lambem, no campo das manifesta-
çòes artísticas, demonstrar que nossas
bienais, galerias, museus c teatros estão
apenas a exibir o produto de — com
méritos ou deméritos — uma pequena
faixa da sociedade burguesa. Passar as
artes a limpo é penetrar, por exemplo, no
Ccntro-Oestc c mostrar, a tixlo mundo,
que ali é produzida a melhor, a mais
criativa, a mais explosiva, a mais expres-
siva pintura brasileira.

Como se vc, também no terreno das
artes o Ministério da Cultura e Meio
Ambiente terá muito trabalho pela frente
e para trás, pois o desmantelamento pro-
movido pelo antigo e nocivo presidente
foi dramático.

* Jornalista o escritor

Os ininiestados do Caribe

c.tu xt do i tu Alio do
NASCIMENTO li SILVA *

Em 
1967. o então secretário-gcral

das Nações Unidas comentou que"seria desejável que se fizesse uma dis-
ijuçâo entre o direito (dos miniestados)
a independência e a questão de serem
membros plenos das Nações Unidas."
No fundo. U Thant tornava público
uma preocupação que vinha sendo ma-
infestada por inúmeros estadistas, re-
céosos de que o ingresso de uns 70
territórios e populações dependentes
ma desequilibrar as Nações Unidas,
onde passariam a representar um terço
dos membros. Apesar de o aumento do
chamado Grupo dos "77", verificou-se
que na prática as vitórias eventualmen-
te conseguidas pelo voto na Assembléia
Geral eram ilusórias se as grandes po-
téncias estivessem decididamente contra
as questões votadas.

Com o ingresso de Nauru, com uns
6 000 habitantes e 213 quilômetros qua-
drados. as Nações Unidas ficaram im-
possibilitadas de fato de impedir a par-
iir de então o ingresso dos chamados
miniestados.

Até a década de 60. não se cogitava
com a possibilidade de algumas peque-
nas ilhas do Caribe de ingressarem nas
Nações Unidas. Mesmo a possibilidade
de virem a se constituir numa federação
era discutida. Seja como for, com o
termino da Segunda Guerra Mundial, a
Grã-Bretanha passou a cogitar na pos-
sibilidade de agrupar algumas pequenas
colônias sob uma forma federativa.
4om \ isias a reconhecê-las cm data fu-
Cura como Dominiuns.

Em março dc 1955. culminando
uma série dc reuniões iniciadas em
|947, foi criada The British CaribUart
Ffdcraiion. as Bahamas, fa/endo abs-
(ração da realidade geográfica, recusa-
ram a fa/er parte da British West ln-
dies. como passou a ser denominada, c
que era constituída por três colônias:
Jamaica, Trinidad-Tobago e Barbados;
ç de dois grupos de ilhas: as Windward
isles tllhas do Barlavcnto) — Granada.
Sania Lúcia e São Vinccnte — e as
l_eeward Isles (Ilhas do Sotovcnio) —
Antigiu. Monteserrat. São Cristóvão,
coin Nevis e Anguila. c a parte britânica
das ilhas Virgem Havia ainda a espe-
rança de que a Guiana britânica. Hon-
lijfas im-lesjs e as próprias ilhas Vir

gens passariam a ingressar na
Federação. A integração econômica
não se concretizou, mas foram as diver-
géncias políticas entre os diversos lide-
res que puseram por terra os planos
idealizados cm Londres, e as diversas
unidades passaram a negociar direta-
mente com Whitchall a sua futura inde-
pendência c posição dentro da Comuni-
dade Britânica.

Embora o ingresso destas entidades
poderia parecer na época impraticável,
a aceitação de Nauru veio modificar a
situação c a resolução 1514, de 14 de
dezembro de 1960 (Declaração sobre a
Concessão da Independência a Paises
Coloniais e a Povos), passou a ser invo-
cada. Com efeito, a resolução 1514 esti-
pula que todos os povos têm direito à
autodeterminação c que cm virtude da
mesma podem determinar livremcnlc o
seu status político c buscar livremente o
seu desenvolvimento econômico, social
e cultural. A resolução ainda declara
que a falta dc preparo político, econô-
mico, social ou educacional nunca deve
servir como pretexto para postergar a
independência. Montscrrat com 102
quilômetros quadrados c as ilhas Vir-
gem britânicas com 153 quilômetros
quadrados, São Cristóvão com 44,404
habitantes c as ilhas Virgem britânicas
com 13 mil passaram a ser admitidos
como estados.

Os paises do Caribe passaram a in-
tegrar as Nações Unidas no grupo da
América Latina, o Grula, que passou a
ser o Grulac. Também passaram a fazer
parte da Organização dos Estados
Americanos — a OEA — onde, ao
contrário do que ocorre nas Nações
Unidas, a sua influência passou a se
fazer sentir, dado o número dc votos
que, ligados aos votos dos paises da
América Central, que outrora pequena
influência exerceram no âmbito da
OEA, veio desequilibrar o sistema inte-
ramcricano onde até recentemente ha-
via uma certa identidade em matéria
histórica e jurídica. O fato é que hoje
nas eleições para postos da Organiza-
çáo, inclusive para o «rcrctário-geral, o
voto dos pequenos paises da América
Central e dos miniestados do Caribe
passou a ser quase decisivo.
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Depende

de nós

Um silêncio 
gritante

ANDRI; GUSTAVO STUMPI '

O 
pôr do sol deu um tom solene
e triste àquele final de tarde

da quarta-feira, 31) de setembro. Por
volta das I7h30, o ainda presidente
Fernando Collor reuniu seus lideres
na Câmara dos Deputados, no Sc-
nado Federal c os ministros Célio
Borja, Marcílio Marques Moreira e
Ricardo Fiúza, em seu gabinete no
terceiro andar do Palácio do Pia-
nalto. Além deles, estavam presen-
tes o empresário Wigberto Tartuccc
e o deputado Paulo Octavio.

Todos estavam de pé, num semi-
circulo informal ao redor da mesa de
trabalho do presidente da República.
Ele. de pé, com terno escuro, falou
de maneira grave, solene, pausada.
Antes, o ministro Marcilio Marques
Moreira havia feito uma rápida ex-
posição sobre a boa situação da eco-
nonua e o elevado nivel das reservas
cambiais brasileiras, que estão ao re-
dor dc USS 23 bilhões.

Mas a fala presidencial emocio-
nou. Todos se contiveram. Foi um
momento raro. Não houve choro,
não houve lamentos. Não houve
uma única critica. Collor compor-
tou-se no melhor estilo de um brita-
nico. Pausadamento, com voz grave,
solicitou a todos que perseverassem
no caminho da modernidade, da in-
serção do Brasil no mundo desenvol-
vido c lutassem para manter as insti-
tuiçôcs democráticas cm pleno
funcionamento. Emocionou-se
quando leu um pequeno trecho de
uma carta pessoal que lhe foi envia-
da pela ministra Hclvia Castello
Branco, que dedicava palavras elo-
giosas a cie, e lembrava sua anii/a-
de com o seu falecido filho Rodrigo

Neste instante, o presidente sen-
tiu a emoção. Parou de ler a carta e
passou a anunciar o rito que seria
cumprido no dia seguinte \visou
que as %«!i da manha receberia do

senador Dirceu Carneiro a comuni-
cação oficial da instauração do pro-
cesso dc inípcachnwnt no Senado Fe-
deral Em seguida, pegaria o heli-
cóptcro e seguiria para a Casa da
Dinda. Convidou aqueles que dese-
jassem sair com ele do Palácio do
Planalto a estar no gabinete presi-
dencial ás 9h. Enquanto o presiden-
te falava, reinava um silêncio gri-
tanto. A cena de um final de governo
sendo, oficialmente, comunicada aos
que. até momentos antes, trabalha-
vam no Palácio do Planalto, como-
veu. Mas ninguém, naquele momen-
to. cedeu á emoção. O pôr do sol
coincidiu com a derrocada do gover-
no Collor.

Não houve outras falas. O clima
era pesado. A atmosfera densa e ten-
sa. O presidente encerrou este rá-
pido o ojelivo encontro — que du-
rou no máximo quinze minutos —
agradecendo, nomeadamente, a ca-
tia um dos que ali estavam presen-
tes. Dedicou palavras elogiosas a
seus lideres Odacir Soares, Humber-
to Souto. Luis Eduardo Magalhães
— lembrando, nesse caso, de mandar
um abraço para seu pai, o governa-
dor Antonio Carlos — e aos minis-
tros Ricardo Fiúza, Célio Borja c
Marcilio Marques Moreira, que,
alias, foi convidado a permanecer na
sala ao final deste encontro.

Essa reunião concluiu o mais lon-
go dos dias do presidente Fernando
Collor. Ele se reuniu desde as 9h da
manhã com o seu coordenador poli-
tico. Ricardo Fiúza Este. na véspe-
ra. havia estado com o viee-presiden-
te Itamar Franco e com os três
ministros militares ramtvm ha\ia
u".versado com o general \gcnor
Comia. chilc do Gabinete Militar
lia Presidência Iodos, inclusive os
lüJcrcs d eoverno r.-> < mtresso. cn-

renuncia negociada. Ou seja. a re-
mincia em troca da anistia ao casal
Collor. Foi exatamente isso que
ocorreu nos Estados Unidos quando
da renúncia de Richard Nixon. Um
dos primeiros atos de seu sucessor,
Gerald Ford, foi anistiar o ex-presi-
dente.

Foram quase sete horas dc con-
versa entre Fiúza e Collor, que, in-
clusive, almoçaram juntos no Pala-
cio do Planalto. A idéia da renúncia
negociada serviria também ao go-
verno Itamar Franco que perderia o
caráter dc interinidade. Afinal, Ita-
mar será o vice-presidente, no exer-
cicio da Presidência, enquanto Col-
lor não for julgado pelo Senado
Federal. Se for absolvido, a hipóte-
se pouco plausível, porém, real. po-
derá retornar ao governo. Mas ne-
n hu m desses a r g u me n t o s
demoveram o presidente.

Ao final de tantas negociações e
múltiplas conversas, ele fez um pedi-
do pessoal a seu assessor político:"Fiúza, sc eu, por acaso fraquejar e
admitir a renúncia, não deixe que
isso aconteça. Não vou renunciar
porque tenho a convicção de minha
inocência. Irei até o final na minha
defesa". Fiúza ouviu e respondeu no
mesmo tom: "Presidente, o sr. sabe
o que eu penso sobre o assunto. Mas
a vida é sua. O futuro político é seu.
Nele não posso me intrometer. Da
minha boca. o sr. não ouvirá mais a
palavra renúncia. E ficarei a seu la-
do até o último minuto".

No dia seguinte. Ricardo I lu/a
levou o presidente até a porta do
helicóptero que o conduziu á Casa
da Dinda E antes de viajar para
Recife, onde reside, o ex-ministro
ainda encontrou tempo para fa/er,
na hora do almoço, unia rápida vw-
ta ao presidente licenciado

C AROLINA MOR I RA "

Meu 
filho, aonde você vai?.
—- Vou acompanhar a

história.
Mas assim, vestido de preto... E

com essa cara toda pintada'.'...
Pai, até parece que você não lê

jornal. A história está acontecendo
na rua e a gente tem que participar...

Eu tenho lido nos jornais e
visto em toda a parte o que você
chama de história.

Então deveria saber que os es-
tudantes estão nas ruas para mostrar
que não concordam com essa vergo-
nha em que se encontra o nosso pais.
Por isso, por querer um pais melhor,
c que eu vou para a rua, agora,
acompanhar a votação do impcach¦
mciit junto com milhões de pessoas
que, como eu, acreditam que a digni-
dade não é uma utopia.

Mas você acha que esse movi-
mento popular vai influenciar os de-
putados na hora de .?

Tá na hora. Quando os depu-
tados forem ao microfone di/er, para
todo o Brasil, o seu voto, eles vâo
levar em conta a vontade do povo.
das pessoas. Por acaso, eles são seus
futuros eleitores.

Mas mesmo que o presidente
caia. o povo vai continuar com fome,
sem saúde e educação, os preços vão
continuar subindo e o nível do vida
caindo. O capital estrangeiro ainda
vai tomar conta da nossa economia e.
além do mais.

Tá bom, pai A gente sabe que
não basta tirar o presidente I le o um
dos milhares de políticos corruptos
que existem no pais Mas se fingir-
mos que não vemos nada depois dele
vem outro. . I outro. I a situação
fica cada ve/ pior I irar o maior é o
primeiro passo. Depois temos que
continuar lutando por um pais digno.
Durante anos ficamos de boca fecha-
da Agora, chegou a hora de botar-
mos pra fora o que estava entalado
dentro de cada cidadão brasileiro.
Conformar-se não e a solução

É. meu filho. Talvez você te-
nha ra/ão. A juventude está mudan-
do a sua cara e eu tenho esperança
de que consiga mudar a cara do
Brasil também.

Pai, a juventude está vivendo a
sua hora. E está ai para mostrar a
lodo o mundo que o pais ainda tem
jeito. Basta a gente lutar Mas para
que isso aconteça precisamos nos
unir. Não só os jovens, mas todos os
cidadãos que amem o seu pais

É. meu filho. A situação é dífi-
cil e nós vamos precisar de muita
garra para mudá-la. Os preços au-
mentan. toda semana e o salário,
oh Enquanto isso. os políticos rou-
bam mais e os capitalistas exploram
mais os trabalhadores. Aquela socie-
dade livre, justa o solidária so ficou
escrita nas páginas da Constituição.
Por isso que você tem que valorizar o
seu estudo para quando crescer con-
seguir um bom emprego.

Mas como é que fica a situação
de quem não pode pagar uma escola?
As escolas públicas que ainda funcio-
nam têm um ensino péssimo. Os pro-
fessores ganham uma mixaria. Mui-
tos jovens têm que parar de estudar
para trabalhar Educação deveria ser
um dever do governo.- Mas o governo não tem o mc-
nor interesse na educação

I les térr medo de o povo per-
cebcr como e explorado O governo
colocou uma venda nos olhos do pó-
vo. mas. devagar zinho, a gente está
conseguindo tirar

Por falar nisso, meu filho, não
era para você estar na escola '

Oh, pai, deixa dc ser alienado

* í.
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Maluf evita críticas ao 
governador 

Fleury

m Ainda sem certeza da vitória no primeiro turno, candidato do PDS manobra para ganhar o apoio do PMDB em novembro

SÃO PAULO —
Ainda sem a cer-
te/a da vitória no
primeiro turno, o

xandidato cio
PDS. Paulo Ma-

" iut. passou o dia acompanhando a
apuração dos votos cm sua casa,
nos Jardins, de olho no sobe-e-des-

' te da contagem do TRE. Em inter-
Valos de cerca de 40 minutos, Maluf
aparecia na calçada para cumpri-
'itiíntar eleitores na porta da casa.
De uma coisa Maluf tinha certeza:
depois de cinco derrotas, ganhará
essa eleição seja no primeiro ou no
segundo turno. Se houver nova dis-
pula com o petista Eduardo Suplicy

"étn 15 de novembro, Maluf espera o
apoio do governador Luiz Antônio
'Fleury (PMDB), a quem, ontem,
poupou críticas.

Maluf disse desconhecer deta-
lhes da rebelião da Casa de Deten-
çap e que não poderia garantir que
o governo do estado protelara a
divulgação do número de mortos
para impedir o desgaste do candi-
dato do PMDB, Aloysio Nunes
Ferreira. "Se eu não fosse candida-
to cm 90. teria votado no Fleury".

•disse. "Confio no espirito de justiça
do governador, como no do secre-
tário de Segurança, Pedro Campos.
Eles são professores de Direito,
promotores, vão abrir inquérito ri-
poroso para punir os culpados."
¦Segundo Maluf, é impossível os ve-

..rçadores do PMDB e do PSDB —
"Maiores opositores de Luiza Erun-
dina na Câmara" — apoiarem o

, v'u,ndidato do PT no segundo turno.
¦ • Apesar da dúvida sobre o resul-
tado, Maluf adiantou alguns pia-
nos. Arrancou aplausos e risos do
bloco de eleitores á sua porta quan-
do prometeu leiloar todos os carros
da administração municipal. "Vou

"leiloar o carro da Erundina", gri-
tou. Ele pretende usar seu próprio
carro. Maluf ratificou a disposição
de anistiar multas de trânsito que
forem consideradas abusivas pela
Justiça. "Nenhum assalariado deve
pagar milhões em multas."

Se economizou ataques a
Fleury, Maluf bombardeou o PT.
"O segundo turno não sera nacio-
nalizado. O impeachnwnt já pas-
sou", lembrou. "O PT vai perder
em todas as cidades que governou."

Sâo Paulo — Luiz Carlos dos Santos
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Maluf: neste momento, ataques apenas ao PT, seu concorrente

Petista crê em 2° turno

O senador Eduardo Suplicy co-
meçou a traçar a estratégia para o
2" turno, quando vai enfrentar Pau-
lo Maluf. No comitê do PT, só
houve alívio a partir das 20h de
ontem, quando se confirmou a pre-
sença de Suplicy no turno decisivo.
Isso só ocorreu a partir da abertura
de urnas da Zona Leste, onde o PT
teve mais de 40% dos votos em
alguns bairros. "Vamos conversar
com os outros partidos para fazer
uma frente contra o candidato do
PDS", disse Suplicy.

A preocupação de Suplicy aca-
bou dividida entre a contagem dos

votos e a situação na Casa de De-
tenção, onde passou quatro horas
na tarde de ontem. Depois da visita
â penitenciária, antes mesmo de
conversar com os jornalistas, Su-
plicy ligou para o governador Luiz
Antônio Fleury Filho para tentar
uma audiência, ontem mesmo, e
"contar a tragédia que viu dentro
do presidio". Após uma espera de
meia hora, veio o recado de que o
governador estava viajando c que
ele deveria procurar o secretário de
Segurança, Pedro Franco.

PMDB 
perde terreno no interior

O PMDB paulista elegeu prefei-
tos em cerca de 200 cidades peque-"tiils e médias (com menos de 200"rríil eleitores), no município de
Guarulhos (421.862) e está na fren-

Me em Sorocaba (227.828). Mas o
PT mostrou sua força nas cidades
maiores e disputará o segundo tur-
•no em Ribeirão Preto (256.732 elei-
-tores e onde a disputa ficará entre a
coligação PFL PRN e o PT); San-
tos. a maior cidade do litoral; e São

José dos Campos, no Vale do Pa-
raiha, onde a decisão será entre o
PT e o PDT. Em Osasco (370.284
eleitores), na Grande São Paulo,
até o início da noite era difícil pre-
ver se a eleição seria decidida no
primeiro turno, mas a coligação
PTB PTS PRP tinha o dobro de
votos do candidato do PT, o segun-
do colocado. O interior concentra
69.01% do eleitorado paulista.

Em Campinas, com 508.027 elei-

tores, o PMDB paulista foi derro-
tado: venceu o candidato do PSDB.
deputado federal Roberto Maga-
Ihàes Teixeira, que superou o ex-sc-
cretário estadual da Saúde José
Aristodemo Pinotti. No fim da lar-
de de ontem, Teixeira somava 200
mil votos contra apenas 60 mil de
Pinolti. o que lhe garantirá a elei-
ção no primeiro turno. Esse resul-
tado representa uma das maiores
derrotas do partido-

PT 
perto 

da maturidade

.lOSf MARIA MAYRINK

SÃO 
PAULO —Mais forte do

que nunca em seus 13 anos de
vida, o PT é hoje um novo partido
— mais maduro e menos radical,
mais estruturado e menos intran-
sigente — embora meio confuso
em sua organização. As eleições
municipais mostraram que o par-
tido nascido em assembléias de
metalúrgicos em São Bernardo do
Campo ganhou alcance nacional.

A festa maior é em torno de
Benedita da Silva, no Rio. Mas o
PT já tem presença assegurada no
segundo turno em Belo Horizon-
te. Porto Alegre, Goiânia, João
Pessoa. Londrina, além de Itabu-
na. na Bahia, e cidades importan-
tes do interior e litoral de São
Paulo — como Santos, Ribeirão
Preto, São José dos Campos — e
do Rio Grande do Sul.

A lista de vitoriar, já assegura-
das pelo PT em cidades pequenas' também não e pequena: São Vi-
cente, Cosmópolis, Agudos, São
Joaquim da Barra, em São Paulo;
Ipatinga. em Minas Gerais; Ituru-
çu. na Bahia. A lista continua,
como se pavimentasse o caminho
para que Luis Inácio Lula da Sil-
va caminhe com mais segurança
nas eleições presidenciais de 1994.

O deputado paulista José Dirceu,
secretário-geral do PT, confirma a
candidatura de Lula.

Lula, por sua vez, faz gênero."Eu. candidato? Não posso pre-
ver. Quando chegar a época, será
indicado quem tiver melhores
condições." O que ele admite com
entusiasmo c firmeza é que o PT
mudou. "Ganhamos experiência,
aprendemos a arte de fazer politi-
ca e nos tornamos capazes de ne-
gociar", afirma Lula. Ele era um
metalúrgico de 33 anos em 1980,
na fundação do PT. e "acreditava
nas coisas de maneira cega". Pen-
sava que pudesse chegar ao gover-
no e atender fazer tudo que rei-
vindicava.

Lula só se convenceu de que
nem tudo é possível quando os
petistas começaram a chegar ao
poder. 

"Luiza Erundina, que pro-
metia transporte de graça, teve de
desistir porque os vereadores ve-
taram seu projeto." Houve tam-
bem equívocos administrativos."Em Porto Alegre, encampamos
os serviços de ônibus e tivemos de
voltar atrás, ao verificar que fize-
mos uma bobagem", lembra o de-
putado Paulo Paim (PT-RS)

Os petistas certamente comete-

ram erros, mas conseguiram tam-
bém mudar sua imagem. "Vamos
terminar o mandato em 24 prefei-
turas e eu duvido que, em qual-
quer uma delas, um empresário
tenha de ler dado propinas á ad-
ministraçào para receber aquilo a
que tinha direito", desafia Lula.

"A tese de que o PT ia levar as
cidades ao caos caiu por terra, o
PT é agora uma alternativa de
poder", anuncia José Dirceu, que
inclui São Paulo nessa generaliza-
ção: "Contra a sua vontade, Lui-
za Erundina teve de gastar mais
de USS 4 milhões por ano em
publicidade, para denunciar ao
povo o boicote que sofreu".

Os petistas abrem-se para o
diálogo com tranqüilidade. "Con-

versamos com empresários e lati-
fundários porque nos convence-
mos de que governamos para o
conjunto da sociedade", diz Paulo
Paim. Mais do que isso, "o PT e
hoje um partido de alianças", co-
mo observa José Dirceu. que pre-
vê para 94 a coalizão dos petistas
com PSDB e PPS. "Seremos o
grande partido dos próximos
anos". prevê Dirceu.
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O .Vas capitais, os partidos mais tradicionais do
pais. o PFL c o I' SÍDB, lora/u os grandes derro-
lados ileshi eleição. O PDT do governador Leo-

nel Brizola também saiu perdendo em seus pnn-
cipais redutos. Emergem como vitoriosos nas
capitais os partidos mais à esquerda, o PT e o PSDB

Líclice é líder em Salvador e

ACM não se dá 
por 

derrotado

SALVADOR — Até o inicio da
noite dc ontem, Lidice da Mata
(PSDB) contava com a possibili-
dade de ganhar a eleição para a
prefeitura de Salvador, sepultan-
do as esperanças do deputado
Manoel Castro (PFL), candidato
do governador Antônio Carlos
Magalhães. Segundo o resultado
parcial divulgado pelo TRE. dos

35.659 votos já apurados, de um
total de 1.048.286, Lidice tem
12.102 votos (44,73%), Manoel
Castro 7.233 (26,735). Pedro Irujo
(PRN), 4.863 (17.97%), e Marcos
Medrado (PDC). 1.726 (6,38%).

"Eu 
posso ser o único gover-

nador com chances de levar um
candidato ao segundo turno", dis-
se ACM. "Os outros todos já es-

Recife — Solano Jose

tão fora", afirmou, referindo-se
aos governadores de São Paulo.
Ceará, Rio de Janeiro. Paraná.
Pernambuco, Sergipe, Espirito
Santo, Minas Gerais, Rio Grande
do Sul e Santa Catarina. Ele disse
que. apesar do desgaste provoca-
do pelo apoio ao presidente Col-
lor. levará Castro ao 2" turno.

Jarhas, com maioria de votos, promoveu a carreata da vitória

Jarhas eleito em Recife

promete 
apoio a Itamar

RECIFE — Desenvolver uma
administração democrática;
apoiar o presidente Itamar Fran-
co: promover o entendimento
com o governador Joaquim Fran-
cisco (PFL) c a reaproximação
com o PPS. o PT e o PC. É assim
que deve se comportar o vice-pre-
sidente nacional do PMDB. Jar-
bas Vasconcelos, já eleito prefeito
de Recife, com mais de 230 mil
votos, número superior á soma tio
obtido pelos demais candidatos.
Embora o resultado não seja ofi-
ciai. ele comemorou a vitória: be-
beu um copo de cerveja com elei-

TSE estima

acima de 20

Brasília — Os primeiros nu-
meros das apurações que chega-
ram ontem ao Tribunal Superior
Eleitoral indicam que aproxima-
damente 71 milhões de eleitores,
de um universo de 90 milhões ap-
tos a votar, compareceram às ur-
n.i'- no pleito municipal de sah.i-
do. que elegerá 4 974 prefeito-* c
cerca de mil vereadora em
t<MÍn i> pais (1 de absU 'K-to
de\cra ficar acima d, 20",

tores e realizou uma grande
carreata da Zona Norte a Zona
Sul da capital.

Projeção feita pelo comitê do
PMDB indica que Jarhas terá
pouco mais de 50% dos \otos.
seíuiido por Humberto Costa do
PT (18,70%) e André de Paula do
PFL (13,8%). Ao vencer os dois e
o neto do deputado Miguel Ar-
raes, Eduardo Campos, que deve
ficar na quinta colocação com
5,01%, Jarhas derrotou quatro
ex-governadores e o atual oeu-
pante do palácio do governo, Joa-
quim I rancisco.

abstenção

% no 
país

Os candidatos a prefeito que
obtiverem mais de 50% dos votos
válidos nos municípios com mais
de 250 mil eleitores e as que ven-
cerem por qualquer diferença na-
queles com menos de 250 mil elei-
tores deverão ser proclamado»
eleitos ate o dia 23 de ouiuhro
Os vereadores só serão proclama-
ti.»- no dia 15 de dezembro, um-
lamente com o» prelciio» eleito»
n < seciin.1» • turno

PT e PDT no 2
O segundo turno das eleiçòe»

em João Pessoa poderá ser dispti-
tado por Chico França, do PDT.
e Chico Lopes, da coligação l'"l -
PPS-1'C do B Resultado parcial
divulgado no final da tarde de
Ontem pelo TRE mostra Erança
com 43,65% dos votos. Lopc»
com 27.41% e Delomar Mendon-
ça (PMDB-PI 1 ) com 20.04%. Os
números são relativos a 215 da>
(>45 urnas da capital paraibana.

Deputado é preso
Conceição do Araguaia, no Sul

do Para. viveu um dia de tumulto
eleitoral. Depois de uma troca de
insultos no centro de turismo tia
cidade, onde estão sendo apura-
dos os votos, a juiza Eva do Ama-
ral Coelho determinou a prisão
do deputado federa! Geovam
Queiroz (PDT-PA), recolhido ao
QG da Policia Militar

Aracaju com PD I
O novo prefeito de \racaju de-

vera ser o vereador Jackson Bar-
reto (PDT). Segundo resultad >
parcial divulgado ontem a noite
pelo TRE. ele tem 12.859 (6(A, i
dos 25.402 votos já apurado», de
um total de 230 mil eleitores A
tarde. Jackson comemorou »ua
eleição na praia de Atalaia

Brig»a eneerríida
A disputa entre os irmãos

gêmeos Henrique (PMDB) t
Ana Catarina Alves (PU.) pi la
prefeitura de Natal esta prati-
cameote encerrada. Na tarde dc
ontem, a apuração de 82.5%
dos votos indicava que o favori-
to Henrique terá como ad>ersá-
rio no segundo turno o candida-
to Aldo Tinoco. do 1'NH. O
primeiro obteve 65.634 voios
(31,29%), o segundo 45.414
(21,65%). enquanto \na ( ata-
rina só conseguiu 35.366
f 16,86%)
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Presos da Detenção denunciam Sísta falsa

m Sobreviventes contam que PM nào aceitou negociação e que só foram divulgados nomes de mortos que receberiam visitas
i — r- u— o—c^q — Carlos Goldqrub

SÃO PAULO — Foi uma vcrda-
dcira chacina a ação da Policia Mi-
litar na Casa de Detenção sexta-
feira, quando pelo menos 111 pre-
sos foram mortos, de acordo com a
desacreditada lista divulgada pelo
secretário de Segurança, Pedro
Franco de Campos. Segundo os
sobreviventes, o número de mortos
e muito superior. Eles garantem
que a lista tem somente os nomes
dos que receberiam visitas ontem,
mas muitos mortos nào têm paren-
tes em São Paulo e dificilmente
serão reclamados.

Ontem uma comissão de parla-
mentares e representantes da socie-
dade civil esteve no presidio. Se-
gundo o deputado federal José
Genoino (PT-SP), os presos conta-
ram à comissão que não houve ne-
gociação. não havia armas de fogo"entre eles e os PMs entraram nas
celas disparando rajadas de metra-
lhadoras.

| Os presos contaram que cons-
truíram barricadas nos corredores
para forçar uma negociação, mas
nào foram atendidos. Quando a

¦ ordem de invadir foi dada, o Gru-
po de Ações Táticas Especiais (Ga-
te), armado de metralhadoras, e
policiais do Comando de Opera-
ções Especiais (Coe), com o apoio
de cães adestrados, foram abrindo
caminho para a tropa de choque,
que já entrou nas celas atirando.

Muitos presos recebiam ordem de
colocar as mãos na cabeça e virar
de frente para a parede. Foram
eliminados com tiros na cabeça.
Outros eram chamados para atra-
vessar nus o corredor polonês e
também acabaram mortos.

Os cães adestrados promove-
ram verdadeira carnificina: há re-
latos de que um cão chegou a ar-
rançar os órgãos genitais de um
preso morto. Segundo Genoino,
alguns detentos que removiam ca-
dáveres também foram eliminados
com tiros na cabeça. "Os 

presos
contaram que os policiais gritavam
viva ao choque e diziam que. no
governo Fleury, tinham ordem pa-
ra matar", relatou Genoino.

Genoino contou que viu vários
colchões ensangüentados e perfura-
dos à bala de baixo para cima, o
que significa ques muitos detentos
foram executados quando se refu-
giavam nos beliches.

Quando uma repórter do jornal
Washington Posi perguntou por
que a policia matou tanta gente, o
chefe do Estado Maior do Coman-
do Metropolitano da PM. coronel
Hermes Cruz, respondeu irônica-
mente. "Um foguete Scttdnão mata
muito mais?", perguntou, lembran-
do em seguida as bombas atômicas
lançadas pelos americanos em Hi-
roshima e Nagasaki.

Sáo Paulo — Carlos Goldgrub

Sâo Paulo — Luiz C dos Santos

Parentes de presos Joram reprimidos com violência pet

Cenas de horror no IML

Um cheiro de morte se espalha-
va ontem por todo o quarteirão do
principal Instituto Médico Legal da
cidade, em Pinheiros. No rosto dos
familiares dos presos da rebelião d.i
Casa de Detenção, a angústia pela
falta de notícias e a estala da pior
noite de suas vidas, passada num
vai-e-vem entre a porta do presidio,
hospitais e os quatro Institutos de
Medicina Legal da cidade. Apesar
do número oficial de 111 mortos
divulgados na véspera, a única lista
afixada numa parede de azulejos do
IML Central apresentava apenas
65 nomes. Todos jovens, na faixa
dos 20 anos, confirmando a infor-
mação de que eram novatos os pre-
sos do Pavilhão 9. onde se deu a
rebelião.

Com o passar das horas, cada
história contada por uma familia
revelava mais detalhes do massacre
da véspera. Cerca de 90 corpos di-
lacerados a mordidas de cachorros,
rajadas de balas e totalmente ene-
grecidos por hematomas esperavam
ali dentro pela identificação por fa-
miliares. Generino Andrade de Oli-
veira. ex-funcionário do IML onde
trabalhou na década de 70. afirma-
va nunca ter visto tantos corpos no

Rio 585-4321

balas Segundo o cartaz, morreram -80Corpos tinham queimaduras, marcas de mordidas de cães

Dia de visita acaba em tumulto

Foi uma vigília de tensão e de-
sespero para as famílias que tenta-
ram visitar os presos na Casa de
Detenção, ontem, como fazem to-
dos os domingos. Indignadas com a
falta de informações e com a demo-
ra na distribuição de senhas, cente-
nas de pessoas, na maioria mulhe-
res com crianças, investiram contra
o portão central do presidio, no
bairro do Carandiru, e ameaçaram
derrubar as grades.

Foram repelidas com violência
pela tropa de choque da PM, mas
nào desistiram. Apesar da presen-
ça ostensiva de policiais armados
com escudos e cassetetes, os pa-
rentes dos presos passaram a tar-
de gritando contra a repressão.
Durante tumulto provocado pelos
protestos, a policia prendeu San-
dra Aparecida Silva, de 16 anos.

grávida de seis meses, arrastada
para o pátio interno, onde foi me-
dicada e depois liberada.

O coronel Hermes Cruz, que as-
sumiu pessoalmente o controle da
área. mandou fechar o trânsito na
Avenida Cruzeiro do Sul e refor-
çou a guarda. Carros do íático-
Móvel tomaram posição entre as
pistas, enquanto a cavalaria se
mantinha de prontidão 50 metros
adiante. "Temos 80 homens na vi-
gilância externa e um número que
não posso revelar guardando os
muros do presidio", informou o
coronel, que disse ter reforçado o
efetivo em 50%. Segundo ele, a
tropa de choque usou espingardas
de calibre 12, revólveres 38 e me-
tralhadoras leves na repressão á
rebelião de sexta-feira.

Varias mulheres que consegui-
ram \ isitar maridos e filhos que
estão presos no Pavilhão 9 disseram
que é muito forte o mau cheiro no
presidio. Algumas afirmaram terem
visto pedaços de corpos humanos
em montes de lixo. "Isso é um ab-
surdo", reagiu Cru/.

No Pronto Socorro Municipal
do Mandaqui. o 6" andar, reserva-
do a presidiários, não foi suficiente
Foi preciso ocupar também o 4"
andar, transformado em território
proibido até para parentes de pa-
cientes comuns. "Há 

presos que es-
tão algemados em maças nos corre-
dores por falta de espaço, a maioria
coin marcas de mordidas de ca-
chorro em todo o corpo", afirmou
unia funcionaria.

Funcionário fala em 165 corpos

local ao mesmo tempo. "Me lem-
brou o incèncio do edifício Joel-
ma", disse ele. que foi buscar o
corpo do sobrinho Roberto Alves
Vieira, paralítico de 27 anos, casa-
do e pai de uma menina de um ano.
"Mesmo sem ter condições de fugir,
ele levou um tiro na cabeça e seis no
tórax. Um pedaço de sua perna loi
arrancado por uma mordida de ca-
chorro", descrevia ele, quase sem
acreditar nas próprias palavras. O
laudo técnico era mais sucinto. A
causa mortis de Roberto Alves Viei-
ra: "Hemorragia interna causada
por ferimento de projétil".

Marli Vieira de Camargo, mãe
de Sandro Roberto Bispo Oliveira,
preso há três meses, aos 21 anos,
contava fatos ainda mais estarrece-
dores. Esteve desde às 4h da manhã
no Carandiru à procura de notícias.
Foi autorizada a entrar e sem en-
contrá-lo veio a saber por um ami-
go de Sandro que ele havia sido
morto numa macabra brincadeira
dos policiais. 

"A 
policia colocava

grupos de cerca de 35 pessoas con-
tra a parede do corredor e matava
um por um pelas costas. Às vezes
sorteavam algum para deixá-lo vi-
vo, nào se sabe porquê."

O coordenador nacional e arqui-
diocesano da Pastoral Carcerária,
padre Roberto Francisco Realdon,
informou depois de uma visita de
sete horas à Casa de Detenção que
os mortos da rebelião de sexta-feira
foram 165. segundo um funcionário
que contou os corpos, ou 203, de
acordo com outra testemunha. O
padre, que há oito anos dá assistên-
cia religiosa aos presos, não revelou
os nomes de seus informantes, para
que não venham a sofrer represa-
lias. "Nunca soube de chacina igual
na história de motins em presí-
dios", disse o padre.

Ele e o padre Guilherme Shee-
han, também da pastoral, conse-
guiram entrar no começo da noite
de sexta-feira, poucas horas de-
pois da retirada dos primeiros
mortos. Os padres — ambos ame-

ncanos naturalizados brasileiros e
membros da Congregação dos
Oblatas de Maria Imaculada
estão convencidos de que os pre-
sos foram agredidos e assassina-
dos pela tropa de choque da PM.

Acompanhados de agentes pas-
lorais, os padres Realdon e Shee-
han pretendiam celebrar a missa
para os presos católicos, as 9h, co-
mo fazem todos os domingos, mas
desistiram, ao verificar as condi-
ções dos presos e dos pavilhões."Achamos mais importante passar
o dia percorrendo as celas para
conversar com o pessoal", disse pa-
dre Realdon. Os capelães falaram
com nove presos feridos, mas afir-
mam nào terem visto mais cadáve-
res nas dependências da Detenção.

No sábado, quando estiveram
duas vezes no Carandiru. os pa
ilies \ ir ani I ; cadáveres empilha-
dos numa ccm. "I u reconheci al-
guns deles, pois eram presos que
freqüentavam a missa '. disse o
padre Sheehan. No intervalo tias
visitas, os capelães foram a casa
do cardeal-arcebispo de São Pau-
Io, D. Paulo Fvaristo Arns. para
mlormá-lo sobre a situação. Se-
gulido eles. u cardeal I icou choca-
do. ao ou', ir o relato

O pastor Antônio Ramos Ne-
to. da Assembléia de Deus. que
todos i>s dias \ ,u a ( asa de I )eten-
çào para ler a Bíblia com os ~uu

adeptos de sua igreja, ontem se
limitou a conversar com os pre-
sos: "Oramos e falamos sobre Je-
sus. mas nào fizemos culto"

ASSINATURAS
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Clero e juristas
condenam ação

"Foi um massacre, é uma
vergonha que isso tenha acon-
tecido em São Paulo", decla-
rou o cardeal-arcebispo D.
Paulo Evaristo Arns. ontem à
noite. O cardeal disse que ficou
profundamente abalado com
os relatos que os padres da
Pastoral Carcerária lhe fizeram
no sábado. "Vários mortos fo-
ram encontrados com as mãos
nas nucas, uma prova de que se
tinham rendido", acrescentou.

Juristas de São Paulo consi-
deram urgente e inevitável uma
investigação sobre a ação da
Policia Militar. "O 

governador
é o principal responsável por-
que foi ele quem endossou essa
posição de discurso ideológico
contra o delinqüente", acusa o
jurista Miguel Reale Júnior.
"Nào 

gosto da posição do go-
verno estadual, pregando que
bandido deve ser tratado com
dureza. Assim, você está dan-
do o sinal para a PM agir pesa-
do", explica o ex-presidente da
OAB. Márcio Thomas Bastos

Bilhete relata massacre

Um preso do Pavilhão 9 enviou
aos jornalistas um relato sobre a
violência policial, escrito no verso
de um maço de cigarros:

"Iniciou com uma briga de dois
presos. Um morreu na revolta.
Nisto já entraram a policia de
choque já atirando sem parar.
Não ouve negociação. Os presos,
ao ver a policia de choque, se
recolheram todos para as celas.
Os que nào conseguiram morre-
ram. Os policiais mandaram todos
tirarem as roupas e diziam: 'quem

subir de cueca vai
morrer".

Todos os que não
conseguiram tirar a-
roupas eram furados
de estiletes e rajadas
de bala. Ao subir as
escadas, os PMs per- ^
guntavam como eles
queriam morrer, se a
faca ou a bala. Os
mortos estavam sen-
do carregados pelos
presos. Quando o>
PMs percebiam que
os presos esta\...m
cansados, pergunta-
vam I ' i i.m s.nlo

ladrão, monstro, você vai morrer'.
Em seguida, espetavam com esti-
lete e com rajadas de metralhado-
ias

Na subida para as celas, subiam
em grupos de dez, e três presos no
grupo de dev eles matavam Pediam
para os presos se deitarem atras do
outro, pondo fogo nas partes inti-
mas dos presos e outros mais De-
pois de todos ja nas celas, eles la-
/iam como roleta — matavam
dentro das celas todos que implora-
vam pelo amor de Deus."

Reprodução
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Secretário não

foi demitido

secretário de Segurança de
São Paulo, Pedro I ranço de Catn-
pos. afirmou às I6h de ontem. "pOr
telefone, que continuava no cargo,"até ordem contrária do governa-
dor Luiz Antônio Fleurj de
quem. segundo disse, è amigo ha
vinte anos. "Falei com o governa-
dor pela última vez às 21 horas-de
ontem (sábado), e nào sei nada so-
bre isso", sustentou, negando ver-
sões sobre sua demissão.

ranco ('ampos reafirmou que a
ação da PM — a ele comunicada
momentos antes da tragédia —foi
autorizada diante de informações
de que se planejava uma fuga no
Pavilhão9.

Do inicio do conflito até ontem,
o secretário nào foi ao local. As
primeiras informações oficiais lo-
ram dadas após o horário de vota-
çào. no sábado. Falando de sua
casa. o secretário afirmou que dei-
xara a seu assessor, o juiz Antônio
Filardí Luiz. a tarefa de assisttY de
perto aos acontecimentos no presí-
dio. Não sabia, no entanto, se eram
III ou 110 os mortos, dos qtrais
nove não haviam sido identifica-
dos. "Eles costumam ter cinco ou
seis nomes diferentes", justificou. ¦

Aos relatos de que muitos mor-
tos apresentavam sinais de mutila-
çào por mordidas dos cães. o sem:-
tário respondeu que se manifestaria
depois de ver os laudos técnicos.
Segundo ele. os cães são usados
para conter multidões e mordem
seguindo ordens do policial que os
conduz.

A informação de que muitos
mortos estavam com as mãos
amarradas ás costas, o secretario
respondeu que se tratava de unia
rotina no translado de corpos.
"Nào vou di/er que houve massa-
cre, como também nào vou di/er
que nào h«>uve excesso policial",
allrmou

() go- ernad >i 1 leui v continua
se mamendo longe da Casa de l)e-
Icnç iii I leurv ¦ uilem conluiou-se
na ala ic-siiienci.il do Palauo dos
Bandeii unes.

Barbárie rara

até mesmo

em batalhas

Raias vezes na historia morreu
tanta gente em tão pouco tempo. A
brutalidade da tropa de choque
paulistana contra os presos do Pa-
vilhào •' encontra poucos paralelos.
I oram mais de luo mortos em ape-
nas sti minutos segundo tcsvie-
miinhiis. podem sei ate 2" > » Kjjii-
meros da atrocidade da PM são
maiores poi exemplo, que a bai i.ia-
iic da lome na Somalia. que pelas
contas da ( AIS Ia/ 200 ¦ 11mias dia-
ruis de subnutrição (quatro pessoas
a cada meia hora i

\ violência na Casa de Deten-
i, io superou os hoi rores dos quatfo
primeiros meses da guerra na Bój>-
uia-l ler/egovina O conflito entre
scivios. croatas e muçulmanos, de
abi il .i agosto, enterrou ? 5(hi mu-
mas. 62.5 pessoas por dia. Nem iki
conflito racial de Los \ngclcs. em
maio de 1992. a barreira da centena
loi ultrapassada Na costa oeste dos
I stados 1 mdos. em três dias. fS
americanos não resistiram ao com-
bate nas ruas.

Na Guerrilha do \raguaia. lo-
ram necev>ários tres anos para tis-
sawnitir 70 militantes do PC do B.
I isto aconteceu num dos momeu-
tos mais negros da ditadura militar
que. de 1964 a I líS> entre desapá-
recidos polr.icos e mortos, atingiu
,44 pessoas (210 foram torturados

e assassinadosi Nos uiiimos quatfo
anos. /KW;, i tro\ das grandes v. da-
dcs. segundo a Anistia Intcrnacio-
n d. In:ilai\;m 7 mil ci iam, is

Mais de l(M» mortos e o sakh • de
grandes tragédias 1.01110 o meei dio
do 1 dilicio loelma. que vitimou
|S9 pessoas, ou a epidemia de cole-
ra. que ícabou com 22 brasileira.
Para alcaniBi o massacre do Pavi-
!h to •>. as arquibancadas iio Mara-
vanà !"< i ?>„' «iesjvtiv.ir > vc-
/es em !'>íiiiho < 1 futebol
;cm nitr.i e u.,i . i«t!>t range do-
ia p ii.i a PM p.iuiisia no Imã! d i
( 'p i 1 uropeia di ( anipeòes. em'••>" .¦ v.>t;!li>o cure m '.leses e ii.i-

**1
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Avião da El A! cai em 
prédio 

de Amsterdã

m Boeing israelense explode no ar, cai e incendeia dois prédios com 480 apartamentos. Número de mortos pode chegar a 150
Amsterdã — AFP

AMSTERDÃ — Um boeing 747-
200 F cargueiro da linha aérea El
Al de Israel explodiu e caiu no fim
da tarde ue ontem sobre dois pre-
dios dc nove andares de um conjun-
to habitacional em Weep — um
subúrbio da capital holandesa —.
dez minutos após ter decolado com
destino a Tel Aviv. Segundo as
agências de notícias, pelo menos 16
pessoas morreram, entre elas os três
tripulantes do vôo e um passageiro.
Acredita-se que pelo menos 150
pessoas que residiam nos quase 4S0
apartamentos tenham morrido viti-
mas da explosão e do incêndio cau-
sados pelo acidente.

Fontes do aeroporto de Schi-
phol revelaram que o piloto acusou
problemas — possivelmente um in-
cèndio — em dois dos quatro reato-
res do avião, logo após a decola-
gem. O comandante deu início
imediatamente ao procedimento de
retorno ao aeroporto.

O avião ficou voando cm círcu-
los sobre um lago para despejar
vários litros de querosene, na tenta-
tiva de evitar um incêndio na ater-
ribsagem de emergência, pois o apa-

relho estava com os tanques cheios.
Uma das turbinas explodiu a 15

quilômetros da pista do aeroporto,
quando o boeing sobrevoava a bai-
xa altititude a área residencial de
Weep. Partes do boeing ainda em
chamas caíram sobre o lago Spoi-
meer. Uma agência de noticias in-
formou que um barco foi atingido c
incendiou-se.

Uma testemunha disse em entre-
vista á televisão holandesa que uma
das turbinas já estava em chamas
quando uma explosão fez com que
o aparelho caísse sobre o conjunto
residencial de Bijlmermeer, um su-
búrbio ao sul da capital.

Um incêndio de grande propor-
cão se alastrou por vários prédios,
gerando pânico e confusão. Equi-
pes do corpo de bombeiros e de
resgate chegaram rapidamente ao
local, mas as autoridades policiais
não sabem precisar quantas pessoas
morreram

"Isso é um caos absoluto. Os
prédios estão completamente to-
mados pelas chamas. Ha centenas
de apartamentos dentro daqueles

Milhares de pessoas mo-
ram lá dentro", tentava explicar á
policia uma mulher do lado de fora
dos prédios em chamas. Por ser
domingo, acredita-se que muitas
das famílias estivessem nos aparta-
mentos.

A televisão holandesa lançou
um apelo para que a população
procure os hospitais mais próximos
de suas casas e que doe sangue para
as vitimas.

Técnicos e especialistas de segu-
rança do aeroporto insistem na tese
de uma falha técnica e descartam a
possibilidade de um ato terrorista,
já que os aviões da El Al recebem
segurança extra no aeroporto.

? O primeiro-ministro dc Is-
rael, Yitzhak Rabin, enviou um
telegrama ao chefe do governo
holandês, Ruud Lubbers, la-
mentando a morte de israelen-
ses e holandeses na tragédia.
Um porta-voz da El Al em Tel
Aviv disse que a empresa não
acredita em ato de sabotagem.

Moçambique encerra 16 anos

de 
guerra 

eivil com acordo

ROM A — O presidente de Mo-
çambique, Joaquim Chissano, e o
líder do grupo guerrilheiro Resis-
tència Nacional Moçambicana
(Renamo), Afonso Dhlakama, as-
sinaram ontem um acordo de paz
que põe fim a 16 anos de guerra
civil na ex-colônia portuguesa, em
que mais de I milhão de pessoas
morreram. Um cessar-fogo vai
entrar em vigor assim que o trata-
do íor ratificado pelo Parlamento
moçambicano, o que deve aconte-
cer até o final desta semana.

"Agora começa uma nova
era", declarou Chissano durante a
cerimônia formal de assinatura,
no Ministério das Relações Exte-
ríores da Itália. "Este momento
dá ao povo moçambicano o mais
precioso e nobre presente de paz."
O ato foi assistido por dezenas de
dignatários africanos, entre eles o
presidente do Zimbábue, Robert
Mugabe, e o ministro do Exterior
da África do Sul. Pik Botha.

Os termos do acordo incluem
uma mudança na formação das
Forças Armadas, com 30 mil ho-
mens recrutados igualmente dos
dois lados. Tanto os soldados do
governo como os rebeldes deve-
rão se reunir em determinados
pontos do pais até 30 dias depois
da ratificação. A Força de Paz da
ONU. responsável pela supervi-
são do cessar-fogo, vai distribuir
comida para incentivar as concen-
trações previstas nesta cláusula.

Alem disso, os soldados do
Zimbábue, posicionados nos dois
corredores estratégicos que ligam

seu pais aos portos moçambica-
nos, devem partir no prazo de um
mês. Todas as armas serão entre-
gues á ONU e a dispersão dos
grupos em luta deve estar conclui-
da em seis meses. O ministro ita-
iiano de Relações Exteriores,
Emílio Colombo, anunciou que
seu pais convocará nos próximos
dias uma conferência internacio-
nal para coordenadar a ajuda a
Moçambique que, segundo o
FMI. precisa a longo pra/o de
algo entre USS 5 e USS 10 mi-
lhòes para sua reconstrução.

O acordo de paz foi obtido
após mais de dois anos de difíceis

negociações, mediadas pelo gover-
no italiano e pela Igreja Católica.
Ele marca o fim do último grande
conflito do sul da África, iniciado
logo após a independência do pais.
em 1975. quando passou a ser presi-
dido por Samora Machel.

Com sua morte, em 1986, Chis-
sano, até então ministro do Exte-
rior. assumiu o fKxler Em novem-
bro de 1990 foi adotada uma nova
Constituição, suprimindo a referên-
cia ao comunismo, introduzindo o
multipartidarismo e presendo elei-
çôes legislativas e presidenciais,
anunciadas por Chissano para da-
qui a um ano.
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O avião de carga israelense caiu sobre dois prédios residenciais tia capita! holandesa
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RENTABILIDADE

ESTA

EM ALTA.

O Banco Nacional está lançando o Fundo Commodities Nacional. Um invés-

timento que, por um lado, proporciona a alta rentabilidade dos CDBs com

menor retenção de imposto de renda do que eles. E que, por outro lado,

ainda oferece liquidez e rentabilidade diária após o 30Q dia da aplicação.

FUNDO COMMODITIES NACIONAL

Onde você ganha na rentabilidade e na liquidez.
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Fale com o gerente.

NACIONAL

O Banco que está a seu lado

Os bra^os levant ados dc Bush seriam sinal de virilidade

Pinellas Park EUA— Reuter

Atrocidades sérvias

O jornal New York News-
Jay publicou ontem relatos de
atrocidades cometidas por sér-
vias num campo de detenção
da Bõsnia-Herzegovina. Os
testemunhos foram dados por
1.561 ex-prisioneiros. Um de-
les contou que guardas sérvios
jogaram bombas de gás no
dormitório e metralharam to-
dos os que tentavam sair. Se-
gundo o ex-prisioneiro, 125
pessoas foram mortas nesse
episódio. As forças sèrvias
bombardearam ontem um su-
búrbio de Sarajevo, apesar da
retomada, no sábado, dos vôos
dc ajuda internacional.

Anuas na
O ministro da Defesa da Rus-

sia. Pavel Grachev, alertou que
qualquer tentativa das autorida-
des da Geórgia de confiscar mate-
rial bélico russo na região pode
le\ar a um conflito armado com a
ex-república soviética. Por outro

Irmãos latinos

Em entrevista publicada ontem
na revista semanal Si, o "camara-

da Toms". chefe político do Co-
mitê Metropolitano de Lima do
Sendero Luminoso, reconheceu a
existência, na Bolívia e no Equa-
dor. de partidos-irmãos do grupo
gurrilheiro peruano, que 

"têm

seus próprios planos comunistas"
de "derrubar o Estado".

Geórgia
lado, o presidente provisório da
Geórgia, Eduard Shevardnadze,
disse que pode se ver forçado a
renunciar devido á sua incapaci-
dade de solucionar a crise causada
pela rebelião armada na região de
maioria russa de Abjazia.

Neonazismo

Pelo menos 5 mil pessoas parti-
ciparam na Alemanha de uma
manifestação no antigo campo de
concentração dc Sachsenhauscn
contra o incêndio criminoso do
Museu Judaico, naquele local his-
tórico O ministro do Interior,
Rudolf Seiters, disse que se deve
criar leis mais se\eras contra os
extremistas de direita no pais.

Políticos se revelam 
pelos gestos

Tempestades

WASHINGTON 
— Quan-

do George Bush, durante
a campanha eleitoral em que pre-
tende se reeleger presidente dos
Estados Unidos, levanta os bra-
ços para o alto como se quisesse
voar. está transmitindo um sinal
de virilidade e de potência. Já o
príncipe Charles da Inglaterra,
que tem o costume de colocar
uma mão dentro da manga opos-
ta do terno ou do casaco, expressa
com esse gesto nervosismo e ver-
gonha.

O primeiro-ministro inglês
John Major abre as palmas das
mãos cm direção aos que o estão
ouvindo. É evidente que emite si-
nais de honestidade, sempre que
não for um gesto pensado.

Até a ex-primeira-ministra bri-
tánica Margaret Thatcher ficava
transparente ao erguer o busto
além do que seria conveniente,
para reafirmar o que estava dizen-
do. Tratava-se, sem dúvida, de
uma mulher excessivamente dura.

A importância da linguagem
corporal é um interessante objeto
de estudo, e não a pena do ponto
dc vista psicanalitico. E por isso
que resulta particularmente curió-
su e instrutiva a pesquisa intitula-
da "A linguagem do corpo e o\
lideres mundial", realizada por

Uma série de tornados e vio-
lentas tempestades atingiram a
costa oeste da Flórida, nos Esta-
dos Unidos, matando pelo menos
quatro pessoas. Os tornados des-
truiram um camping, arrancaram
telhados de residências (foto), da-
nificaram um shopping center e
inundaram vários bairros. É o se-
gundo desastre meteorológico na
Flórida em pouco mais de um
mês. Em agosto o furacão An-
drev. matou 4t) pessoas.

três estudiosos norte-americanos.
Martha Da vis, Dianne Dulicai e
Dean Hadkis codificaram o com-
portamento físico de algumas im-
portantes figuras, de hoje e do
passado. Partiram de Hitler para
chegar a Saddam Hussein.

Estudando os filmes da época
do nazismo, Dulicai observa que"enquanto a maior parte dos diri-
gentes laz o possível para dineir-
se a uma \asta audiência. Hitler
parecia estar falando somente a
uma minoria Seu olhar alucinado
Utilizava um setor do publico e

seu repertório de movimentos re- i
vela uma mania destrutiva com
sintomas de paranóia".

Os estudiosos dizem que e ate
possível dissimular o comporia-
mento corporal durante uma apa-
rição na televisão, por t \empio.
mas não por muito tempo"A imagem do* dirigentes tor-
na-se cada vez mais mBst içada e
fica muito difícil identificar o teor
das mensagens", dizem os autores
do livro, considerando que os po-
iiticos icm .! m;!i t.ivor um exercito í
de assf>sores
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Chissano (E) e Dhlakama comemoram com os italianos
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lidctde a Supergasbras

Herdeiro volta a comandar a Supergasbras

Wil son Lemos de Moraes Júnior reassume a presidência da empresa para colocar em prática um projeto de racionalizaçãcT

CijLBERTOSCOl II I D JÚNIOR
Depois de cinco anos atuan-

do no mercado de gas com uma
administração profissional, a
Supcrgasbras — segundo maior
urupo do setor, com participa-
*,ào de 18.3% — voltou a ter na
\ua direção uni dos herdeiros da
í.tmilia Lemos de Moraes. Mas
que ninguém pense num retro-
cesso luto sensu. Há cerca de um
mês, Wilson Lemos de Moraes
Júnior vem atuando como presi-
dente da empresa justamente para
tornar menos doloroso um projeto de
racionalização administrativa bolado
pélií consultoria 1'rice Waterhouse.
C om ele, pretende-se reverter o ver-
irtélho de l SS 3.5 milhões que com-
prometeu o faturamento de USS 300
milhões do ano passado. 

"Vamos

tornar a Supergasbras mais ágil", diz
ojèlftprcsário.

Lemos não permanecerá na presi-
dència da empresa indefinidamente,
mju^penas o tempo necessário para
implementar sua reforma. "Os fun-
cionános aceitam melhor uma mu-
dança conduzida pela família", justi-

F/Io vido a gás
Números cio grupo Supergasbras

¦ Faturamento (1991) USS 300 milhões
a Resultado (1991) : (USS 3,5 milhões)
m Funcionários. 6,5 mil
S Patrimônio liquido: USS 150 milhões
ia Áreas de atuaçào e participação no
faturamento: distribuição de gás (80%),
concessionária do veículos (15%). água
mineral e agropecuaria (5%).
Fonte: Supergasbrás

fica. Não ò bem assim. Na verdade,
ele só entrou na presidência depois
que o antigo titular do cargo, o exe-
cutivo Abelardo Puccini, pediu o bo-
né há pouco mais de um mês. "Era

uma situação delicada", conta o exe-
cutivo. Uma das missões de Puccini
era justamente reduzir os cargos na
cúpula da empresa de 12 para setes
postos, inclusive acabando com o co-
mitê executivo do qual fazia parte
com alguns colegas. E demitir colega
não é das tarefas mais agradáveis.

Mas as mudanças não param por
ai. Mais 25 cargos foram extintos,
67(1 funcionários demitidos c toda a

estrutura da companhia dividida
em cinco regiões de atuação:
Rio, São Paulo, Brasília, Belo
Horizonte e Rio Grande do Sul.
A Supergasbras planeja correr
no encalço da lider na distribui-
ção de gás, a Norte Gás Butano,
que possui 19,5% de um setor
que movimenta anualmente per-
to de USS 1.3 bilhão. A tarefa
não parece impossível. Há dois
anos, a companhia conseguiu
roubar da Ultragás o segundo

lugar no ranking ao fazer uma asso-
ciação com a Liquigàs e comprar a
Tropigás, maior distribuidora do
Pará.

Agora, Lemos quer ampliar sua
participação no concorrido merca-
do paulista. Para tanto, abriu uma
engarrafadora há quatro meses em
Paulinea, no interior do estado."Chegaremos a vender 10 mil tone-
ladas de gás por mês até o final do
ano", diz o empresário, que tam-
bém não perde a esperança de ver
os preços do gás liberados. Parte do
resultado ruim do ano passado, se-
gundo ele, foi conseqüência da re-
dução das margens de lucro. Wilson Lemos de Moraes Júnior reduzirá cargos visando a dar maior agi

Mana José Lessa

A

QUIDEZ
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O Banco Nacional está lançando o Fundo Commodities Nacional. Um

investimento que, por um lado, oferece liquidez e rentabilidade diária

apos o 30Q dia da aplicação. E que, por outro lado, ainda proporciona a

alta rentabilidade dos CDBs retendo menos imposto de renda do que eles.

FUNDO COMMODITIES NACIONAL

Onde você ganha na liquidez e na rentabilidade.

Fale com o gerente.

hzeheceíb
O Banco que está a seu lado

l laviii i >i\ol\'imenio com drogue

Irmão caçula cria 
problemas

Enquanto 
o irmão mais ve-

lho dos Lemos de Moraes
esforça-se para modernizar a
empresa herdada do pai. o pa-
triarca Wilson Lemos de Mo-
raes. o irmão mais novo, João
Flávio, parece não esgotar sua
capacidade de se meter em situa-
ções embaraçosas. A última de
João Flávio, que mora volunta-
riamente em Los Angeles, foi ser
acusado por porte e fornecimen-
to de drogas.

Sua situação è delicada.
Num dos processos é acusado
de dar drogas a menores e até
para sua filha Daniela, de 13
anos. o que é negado pela fami-
lia. O irmão mais velho defende
o irmão mais novo. "Realmen-

te, ele tem problemas com dro-
gas. mas isto já está sendo re-
sol vido", diz Wilson. No

próximo dia 16, terá de se apre-
sentar á Justiça americana"O 

que quer que se diga .i
respeito, o fato é que João I"lá-
vio é conhecido na própria Sn-
pergasbras como uma espécie de
"filhinho de papai inconseqiien-
te". Funcionários afirmam que
um dos scus passatempos predi-
letos. na época em que ocupi u
um cargo na vice-presidência da
empresa, no final da década de

"7(1. era organizar pequenas /.
/cm no escritório

Conta o ancdotario da em-
presa que numa certa época.
João Flávio chegou a contratai
tini famoso humorista paia lhe
contar piadas durante o c\pc-
dtente. Certo dia o comediante
perdeu a boca \loti\o unia
piada sobre um dos ídolos de
João I lavio. o caiitoi Rolvüo
( arlos. que e padrinho de um
dos filhos do pht\

Perdigão transfere unidade de

produção 
e 

pesquisa para 
MG

Xaropes naturais
j A Tasty. tradicional fabricante

dt concentrados, está se expandin-
dó e passou a fabricar xaropes na-
turais para refrescos. tais como:
guaraná natural, limão, cola, maçã,
caju e guaraná dietético.

A feira paralela ao Io Con-
gresso Brasileiro sobre Transfe-
rència de Tecnologia, que teve
inicio ontem no Hotel Glória e
termina na prótima sexta-feira,
atingiu USS 100 milhões em ven-

Etiquetas infantis
A Haco assinou contrato com a

ITC, empresa que detém, no Brasil,
os direitos autorais de alguns per-
sonagens infantis. A Haco produzi-
rá etiquetas de Garfield, Snoopy c
Barbie, entre outros.

da de estandes. Mais de 50 em-
presas, tais como Fincp, Petro-
brás, Usiminas, Embrapa e New
Tecnológica estão expondo seus
produtos para participantes que
vieram de mais de 50 países.

Agenda w.r
FGTS — Efetuar os depósitos rela-
ttvos á remuneração de setembro/
92. Não sendo dia útil, antecipar o
recolhimento.
Previdência Social (INSS) — Reco-
Ihimento. na GRPS, sem multa e
juros, das contribuições relativas a
setembio/92, devidas pelas empre-
sas, inclusive as descontadas dos
empregados e dos avulsos.
Cadastros geral de empregados e de-
sempregados (1" tia) — As empre-
sas podem encaminhar o Cadastro
Geral de Empregados e Desempre-
gados até o quinto dia útil, sendo
dispensadas do envio da CD (l1
via), do seguro desemprego.

BELO HORIZONTE — A Perdi-
gão Agroindústria! S A, empresa
do grupo catarinense Perdigão, se-
gunda maior produtora de aves e
suínos industrializados do pais, está
transferindo toda a sua unidade de
pesquisa e produção de frangos
Chester de Videiras, em Santa Ca-
tanna, para Arceburgo, no Sul de
Minas. Inaugurada esta semana, a
granja deverá concentrar até o fim
do ano toda a produção de frangos

especiais da empresa. A construção
da nova granja ficou em l SS 2
milhões e a capacidade de produ-
ção. em principio, de 100 mil uni-
dades por ano, gerando faturamen-
to de USS 2.2 milhões.

Segundo o gerente de produção
João Artur Argenta, o aviário fun-
cionará também como laboratório
de pesquisas para aprimoramento
do Chester. Arceburgo foi escolhi-
da por ter condições climáticas ade-

quadas á criação de Chester. além
de alguns benefícios oferecidos pelo
governo mineiro e pela prefeitura
da cidade. "A unidade de \ ideiras.
onde são criadas as aves normais,
está saturada e era preciso encon-
trar um local mais adequado parn
os frangos especiais", disse Argen-
ta. que acrescentou: "Outra vantar
gem para a mudança e que cs tare-
mos próximos a universidades
importantes e a portos".

Feira sobre transferência de tecnologia
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Segunda colocada no
disputado mercado de dis-
tribuição de gás, o grupo
Supergasbras mergulha
em reformas para roubar
novas fatias de seus con-
correntes. O mercado, que
gira anualmente algo pró-
ximo de USS 1.3 bilhão,
mostra percentuais de par-
ticipaçâo muito próximos
para os quatro grupos li-
deres. Ao todo, são 13
grupos concorrentes.

Empresa quer 
ampliai' atuação

Nos últimos três anoj.Quem é quem no mercado de gás
Suporoasbrtis o segmento vem crescendo--

em média 5% ao ano c.
apesar de movimentar
mais de bilhão de dólares.,
ainda possui um peso con-
siderado pequeno no totaí
da matriz energética hr.i-.i-
leira. Enquanto a media,
mundial do liso i gas cn-
tre todas as alternati\as de
energia é de 20".,. no Bra-
sil ela e de cerca de 2"».
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Redução de alíquotas

O 
novo ministro da Economia e Fazenda, Gustavo
krause. quer recuperar, com urgência, as receitas

da União, totalmente depauperadas. Para isso está se-
riamente inclinado a reduzir em 10% a carga fiscal
global. A idéia é encaminhar essa proposta ao Congres-
so no menor prazo possível. Com a redução da alíquota.
Krause espera estimular o pagamento de impostos e
aumentar a arrecadação em 16%. A medida é semelhan-
te à que foi adotada, com sucesso, no México.

Equipe permanece I

C) governo Itamar Franco já
está, na prática, antecipando o

parlamentarismo. O novo írtinís-
iro da Economia. Gustavo
Krause. decidiu manter quase
toda .i burocracia do seu minis-

"tòrio e a direção do Banco Cen-
trai. Assim, há intenção de mau-
ler nos respectivos cargos a
secretária nacional de Econo-

mia. Dorothèa Werneck; o se-
crctário nacional da Fazenda.
Luis Fernando Wellish: o presi-
dente do Banco Central. Fran-
cisco Gros. e toda a diretoria
da instituição. Também recebeu
convite para permanecer o atual
secretário-geral do Ministério da
Economia e Fazenda. Luis An-
tônio Gonçalves.

Equipe permanece II

Aviso á comu-
nidade financeira
internacional. O
negociador da di-
vida externa. Pe-
dro Malan (foto),
continua no car-
»o. O ministro

Novo status

O secretário nacional da Fa-
zenda. Luis Fernando Wellish.
foi incumbido pelo novo minis-
tio da Economia e Fazenda.

. (iustavo Krause. de fazer estu-
dos transformando a Receita

I ederal em autarquia. Com isso.
o órgão passa a ter mais autono-
mia cio governo. Ganhando esse
novo status. os funcionários da
Receita ficam mais estimulados.

Carimbadas
O ideal è que o orçamento

" para 1993 seja realmente revisto.
.. O projeto que está na Comissão
•iie Orçamento foi elaborado no

feitio do ex-ministro da Ação" 
Social Ricardo Fiúza. As verbas

¦ estão carimbadas para obras de
- interesse do ex-ministro e do go-

vernador da Bahia, Antônio
Carlos Magalhães.

M|r

Gustavo Krause
também decidiu
manter a indica-
ção de Malan pa-
ra a diretoria do
Banco Mundial
(Bird).

Prazo maior
O deputado Miro Teixeira

(PDT-RJ) vai propor ao presi-
dente da Câmara dos Depu-
tados, Ibsen Pinheiro, que entre
em negociação com o presidente
do Senado. Mauro Benevides,
no sentido de que sejam prorro-
gados os trabalhos legislativos
para que a proposta orçamenta-
na para 1993 seja revista. Miro
Teixeira acha que a nova equipe
do governo necessita de mais
tempo para avaliar o projeto en-
caminhado pelo governo Collor.
"O 

governo Itamar não pode
trabalhar com uma proposta
que não esteja de acordo com
suas metas administrativas",
avalia Miro. Sem a prorrogação,
o novo governo terá apenas 15
tlias para alterar o projeto orça-
mentário.

Estranhos embora íntimos

Não eram só o mercado li-
nanceiro, empresários, e a co-
munidade internacional que des-
conheciam a atuação do novo
ministro da Fazenda e Econo-
mia. Gustavo Krause. No dia de
sua posse, na sexta-feira, o mi-

nistro do Planejamento, Paulo
Haddad, fazia algumas cônsul-
ias junto aos convidados mais
chegados, sobre o perfil de seu
principal parceiro na condução
da política econômica.

Retomada
O Mapa das Elites, uma pes-

quisa feita mensalmente pela
empresa PJ-Fato, com uma
amostra de 51 empresários, altos
executivos, lideres políticos e di-
rigentes sindicais, revelou as e\-
pectativas das elites brasileiras
em relação ao governo Itamar
Franco: 53% dos entrevistados

acreditam numa retomada do
crescimento da economia no
curto prazo. Desse total. 26%
vêem perspectiva de crescimento
imediato ou em apenas três me-
ses. O governo Itamar Franco,
porem, não está prometendo a
ninguém'crescimento a qualquer
custo.

PELO MERCADO

¦ Hoje >ai ter fila
na porta da Federa-
ção das Indústrias
do Estado de São
Paulo. O no\o mi-
nistro da Fazenda,
Gustavo krause (fo-
to). \ai prestigiar a
posse do novo presi-
dente da poderosa
Fiesp, Carlos Kduar-
do Moreira Ferreira.
(H paulistas já es-
queceram o ressenti-

_ mento com a perda
do ministério para
um pernambucano e
agora estão queren-
do é saber o que pen-
sa krause. Depois o
ministro se encontra
com o go>ernador
Luiz Antônio
Fleury.
B A Xerox assina
amanhã um convè-
niocom a USP para
uni projeto olimpi-

i^BnAe!

co destinado a
crianças carentes
das comunidades
próximas á um\er-
sidade. U projeto
prevê a liberação de
USS 200 mil por
ano, para atender
300 crianças e a d o-
lescentes entre 10 e
16 anos, Eles serão
iniciados na prática
de esportes com
orientação dos pro-
tessores de educa-
tão liMca d.i l SP

O programa visa
ainda descobrir ta-
lentos esportivos.
¦ O novo presi deu-
te do Sinduscon,
Carlos Firme, toma
posse hoje propondo
aos governos do es-
tado e dos munici-
pios do Rio que se
unam aos construto-
res contra o cartel
do cimento, impor-
tando o produto pa-
ra as obras públicas.
O cimento importa-
do é significativa-
mente mais barato
do que o produzido
no país.
B Nas Lojas Ame-
rica nas causou sur-
presa a noticia de
que o Banco Cia-
rantia estaria colo-
c.uido a \cnda a ca-
de:a de \ irein

Classe média está insegura e aflita

m Pesquisa do Crefisul diz que quem ganha mais de USS 2 mil tem medo do futuro

NU 11 )N I IORI I \
são PAULO — O presidente lia-

mar Franco e sua equipe económi-
ca assumem como herança 11111 pais
com milhões de brasileiros de classe
média acuados e com medo do go-
verno quando o assunto é dinheiro.
Esse é o contundente resultado de
pesquisa realizada pelo Banco Cre-
fisul entre pessoas com renda supe-
rior a USS 2 mil com o objetivo de
conhecer a fundo o que pensa e
como se comporta esse segmento
da população brasileira. "Seja 

qual
for a formação filosófica do novo
governo, não vai dar para fugir a
essa realidade comportamental da
grande maioria da população brasi-
leira", avalia Turibio Silva, diretor
executivo do Banco Crefisul.

A pesquisa se preocupou em co-
nhecer a reação dessas pessoas
quando o assunto é dinheiro —
mais especificamente, seu dinheiro.
O conjunto de respostas mostrou
um brasileiro extremamente me-
droso. Ele tem insegurança em rela-
ção ao futuro pessoal e familiar.
Não tem o mínimo sentimento de
que o horizonte lhe promete estabi-
lidade. Outra conclusão revelada
pela pesquisa é a de que o brasileiro
tem uma forte sensação de falta de
dinheiro para a agilização dos ne-
gócios do pais. O brasileiro de cias-
se média com salário acima de USS
2 mil também tem uma percepção
diferente aos economistas quando
ouve falar em política econômica.
"Política econômica gera medo, 111-
segurança e dilapidação de patri-

mónio". afirma o teor da pesquisa
realizada pelo Crefisul.

Além disso, sempre que o tema
e dinheiro, o brasileiro sente-se
instável por perceber um ambien-
te também instável. "Essa instabi-
lidade generalizada gera descon-
fiança nas aplicações", conclui a
pesquisa. 

"A 
permanente sensa-

ção de perda provoca a necessida-
de das pessas em se resguardar da
crise." Esse tipo de \ isão do brasi-
leiro em relação ao próprio di-
nheiro criou um comportamento
padrão, segundo percebeu o Ban-
co Crefisul. Entre guardar e gas-
tar. por exemplo, os membros
da classe média têm uma postura
clara: "Existe 

preocupação com o
futuro imediato, ou seja. o futuro
é semana que vem. Isso dificulta

as projeções de \ ida de mais longo
prazo, resultando em falta de
perspectivas."

A pesquisa concluiu que o bra-
sileiro padrão tem ansiedades bem
definidas em relação ao seu di-
nheiro. resultado que pode ajudar
bastante na formulação da estra-
tégia de governo de Itamar Fran*
co. O curto prazo, por exemplo, é
sinônimo de emergência e arma-
ção de defesas contra a inflação.
Já para o médio prazo, esse cida-
dão que ganha mais de USS 2 1111I
projeta a aspiração de fazer uma
viagem, um negócio aproveitando
uma oportunidade ou a compra
de 11111 carro novo. No longo pra-
zo, a única coisa que o brasileiro
classe média quer é uma apos«jn-
tadoria digna e a garantia de um
futuro tranqüilo para os filhos.

Dicas 
para 

aplicação (lo dinheiro

Entre segunda-feira e sexta-feira
passadas, o Brasil trocou seu presi-
dente e. novamente, a equipe eco-
nòmica. O que deve fazer a partir
de agora um brasileiro de 38 anos,
casado, dois filhos, casa própria fi-
nanciada e dois automóveis, um
pago e outro ainda cm fase de pa-
gamento de prestações, com renda
de CrS 30 milhões e uma poupança
de USS 2(1 mil? O executivo Turibio
Silva, diretor executivo do Banco
Crefisul. preparou um modelo para
11111 cidadão nessa condição, lem-
brando que seu perfil pode ser
adaptado a outras pessoas, com pe-
quenas alterações.

Esse cidadão deve direcionar en-
tre 20% e 30% do dinheiro que está
guardado em fundos de ações. O
melhor a lazer com o restante e
distribuir em produtos de renda II-
xa (CDBs e fundos) Nada nos
mercados de dólar e ouro. "Feita a
aplicação com o dinheiro da pou-
pança, essa pessoa precisa agora
pensar em administrar o salário",
ensina Sil\a. "Alguém nessa situa-
ção social pode tranqüilamente
guardar CrS 6 milhões por 30 dias
por mês." A melhor opção para
estes CrS 6 milhões é aplicá-los nos
fundos de commodities. "Com rela-
ção ao resto, não tem remédio: é

preciso depositá-lo no FAF mes-
mo "

A partir dai. esse brasileiro de-
verá administrar seus gastos ao lon-
go do mês Mas, de repente, surge
uma emergência. O que fazer? Reti-
rar dinheiro que está aplicado em
um produto que só vai vencer daqui
a duas semanas ou apelar para o
cheque especial? Segundo Turibio
Silva, entra nesse momento uma
questão comportamental e não li-
nanceira. "Se ele precisa de CrS I
milhão e saca do investimento, per-
detido rendimento, esse dinheiro
não volta para a aplicação", alir-
ma. "Mas se ele usar o cheque espe-

ciai. o cidadão se obriga a pagar o
valor e mantém em contrapartida o
dinheiro investido."

O especialista di/ que o \aior
absoluto dos juros pago-, torna-,se
pouco relevante nesse niomenv
"E claro que essa situação so \.nc
quando o prazo de u11!i/av..u> do
cheque especial não pode superar
uma semana e o \alor não pode ser
alto", diz Turibio. Para o banco
quanto mais tempo o cliente ficar
no cheque especial, melhor para ele.
é evidente. Não e isso o que estou
recomendando. Meu conselho serve
para pessoas que têm momentos de
emergência de curto prazo 

"

Pacto de metas 
para 

elevar receita

¦ Empresários propõem que governo reduza impostos se a arrecadação aumentar

SÃO PAI LO — Uma idéia vem
ganhando corpo num ainda seleto
grupo de empresários, banqueiros e
tributaristas para, se conveniente e
no momento certo, ser apresentada
à equipe econômica do presidente
Itamar Franco. O projeto é simples
e purte das seguintes constatações:
não ha ambiente nem tempo para
se aprovar uma reforma fiscal es-
truturada. com. por exemplo, a al-
teração dos direitos e deveres de
estados, municípios e União. Alem
disso, reconhece-se uma sonegação
fiscal de 47%. Por esta razão, esse
grupo de empresários, banqueiros e
tributaristas está pensando em pro-
por ao governo uma espécie de
pacto de metas com a classe empre-
sanai. Quanto mais se reduzir a
sonegação, menos tributos e ali-
quotas os empresários terão a pa-
gar.

Quanto mais a classe empresa-
ria! pagai impostos e tributos, me-
nores serão as taxas de im.» reais
tia economia I 1 proposta pre-

tre sociedade e governo para se
obter o equilíbrio de caixa do Te-
souro para o ano que vem. As
reformas estruturais para estabele-
cer um equilíbrio das contas públi-
cas mais consistentes ficariam para
ser discutidas no âmbito da revisão
constitucional de 1993. Segundo
11111 dos participantes do grupo que
trabalha com a proposta, o ideal,
no momento, é conseguir uma
composição de caixa através da re-
cuperaçào de receita.

Para tanto, o governo e a inicia-
tiva privada firmariam um plano
de metas precisas. 

"Não adianta o
governo fazer uma reforma fiscal
de emergência de fim de ano sim-
plesmente criando ou aumentando
algumas alíquotas", afirma essa li-
derança empresarial. "O 

problema
da sonegação está ai e não pode ser
esquecido." Segundo tributaristas
que trabalham com o grupo, o
Brasil |a atravessou a chamada
eurva de Bater, uma complicada
equação que demonstra .ítr.nes de

alíquota e receita. "O 
patamar das

alíquotas no Brasil já está no limi-
te", diz esse tributarista. "Ou seja.
não adianta aumentar mais as ta-
xas que a receita não vai subir ."

Por esta razão, a alternativa que
começou a ser estudada por esse
grupo de empresários, banqueiros e
tributaristas seria colocar metas
bem definidas em consenso com o
governo, partindo do número di-
\ ulgado pela Receita Federal de
que 47% da massa de impostos e
tributos são sonegadas pela socie-
dade. "Conforme conseguirmos re-
duzir essa sonegação, atingindo
uma meta de redução bem defini-
da. poderíamos pedir, em troca, a
extinção de um tributo e a redução
da alíquota de outro imposto", diz
um banqueiro "IX-pois. a partir do
momento que a massa de recursos
ficar maior, poderíamos conseguir
a redução das taxas de juros te,th
de um modo harmonioso, sem
cnai problemas pata a mtl wao 

"

\lüuns inteenniics do urupo

panha patrocinada pelas próprias
entidades empresariais para au-
mentar o pagamento voluntário de
impostos por parte da sociedade. \
dúvida ainda persiste sobre a opor-
umidade de se levar a proposta ao
governo e sobre a abertura da nova
equipe econômica para esse tipo de
discussão. Mas ha cada vez um
maior número de adesões a pro-
posta.

? O no\o ministro da Fazenda.
Gustavo Krause, r«Mine-se hoje com o
ex-ministro da Economia. Marcilio
Marques Moreira c toda a equipe
econômica para discutirem os proje-
tos cm andamento e fazer uma radio-
grafia da economia brasileira, hn
seguida, >iaja para São Paulo, junto
com o ministro do Planejamento,
Paulo Haddad. para a posse da no»3
diretoria da Federação das Indus-
Irias dt São 1'aulu (I iespi. I no fin.il
da tarde, ti m • m nntrii mm o gour-
n.utur I 01/ \ ntmiio I I. iii \
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Banco orienta os investimentos

A 
pesquisa realizada pelo
Banco Crefisul teve por

objetivo conhecer o que falta-
va no atendimento das institui-
ções financeiras para os clien-
tes. A principal demanda não
era o fim das filas, mas a orien-
tação correta de investimentos,
sem defender a causa própria
da instituição. "E comum que
o gerente oriente seu cliente a
investir em determinado pro-
duto simplesmente para cum-
pnr a meta de captação estabe-

I lecida pela direção do banco",
afirma Turibio Silva, diretor
executivo do Banco Crefisul.
"Optamos 

por preparar piam-
lhas semanais para orientar os
gerentes de conta do banco e
outra mensal para os nossos 20
mil clientes, sem levar em con-
ta o desempenho patrimonial
desse ou daquele produto."

A carta de investimentos dis-
tribuida na sexta-feira pelo Cre-
fisul, assim que foi divulgado o
nome do novo ministro da Eco-
nomia. deputado Gustavo
Krause (PFL-PE), revela uma
completa orientação para os
clientes. Mesmo sem a definição

das novas regras da economia, a
instituição assumiu uma orien-
tação para a clientela detalhada
e bem abrangente. "Assumimos

o risco, pois estamos aqui pa-
ra isso", diz Silva. Abaixo,
a recomendação da sema-
na formulada pelo Crefisul:
Fundos de renda fixa, normal .
e 1)1 — São boas opções de
investimento, pois oferecem A
rentabilidade atraente e bem
próxima.
Fundo de Commo-

dities — A melhor alternativa.
E excelente opção para quem
quer liquidez diária (após 30
dias de carência) e oferece ren-
tabilidade semelhante ao CDB.
Tem a vantagem de ter IR me-
nor que outras aplicações.
Ações — Quem está com dinhei-
ro investido em fundos de ações
deve ficar onde está. Mas quem
ainda não tem nenhum investi-
mento nesse mercado deve per-
manecer de fora. esperando uma
definição do que fará o novo
governo na área econômica. No
médio prazo, as bolsas devem
ser favorecidas pela expectativa

de retomada de crescimento.
Ouro e dólar — O mo-
mento é arriscado, pois
ouro e dólar são duas

incógnitas. Quem com-
prar não deve pensar 110

curto prazo. Mesmo assim,
não se pode esperai ganha*
extraordinários.
Poupança — \ perspecti-
va da TR para outubro

está entre 25,5% e 26%.
Assim, a caderneta com-
pete com os CDBs

João Corqueira

Turibio Silva:
orientando
clientes
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REGISTRO TEMPO

Detido: por um policia! não
identificado, o homem que tentou
jogar ontem tinia bomba de fumaça
(foto) 110 palanque do imperador
vkihito, do Japão, durante a ceri-

mônia de abertura do Encontro
Nacional de Atletismo, em Tendo.
Ninguém llcou ferido no incidente.

Executados: 24 chineses
acusados de trafico de droj»a na
província de (iuangvi, na fronteira
com o Vietnain. Eles furam execu-
tudos diante de 10 mil pessoas,
entre dirigentes do partido comu-
nista, do exército e autoridades ei-
vis. Todo* os mortos foram acusa-
dos de integrar uma rede
internacional de narcotráfico.

Anunciado: que o inglês John
Ciirrv. um tios maiores patinadores
artísticos da história, está com
Aids. Seu estado de saúde inspira
cuidados. Curry. de 43 anos, reve-
lou o seu drama ao jornal britânico
Mail on Sunday. Ele admitiu que é
homossexual desde os 15 anos e que
contraiu a doença em 11>S'7. Mesmo
assim, apesar do diagnóstico, conti-
niióu a sua carreira em Nova lor-
que, onde \ i\ui desde os 10 anos.
Por causa dos problemas de saúde,
voltou a Inglaterra, onde mora a
¦¦lia família, em julho de 1991
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Chegou: a
Milão, capital da
moda, a cantora
Madonna (foto)
para participar cie
um desfile pro-
movido por Dol-
ce & Gabbana.
dois jovens estilis-
tas italianos. O
público espera que durante sua curta
estadia, a cantora revele algo sobre o
seu clip e livro de fotografias, deno-
minados, respectivamente de Sex e
Erótica. O tórrido conteúdo do livro,
de autoria do fotógrafo Steven Mei-
sei. parece ter superado o erotismo
explicito do disco e do vídeo que o
acompanham. Madonna prometeu
que desfilaria as criações da dupla
tendo como fundo musical faixas de
seu último disco, mixadas especial-
mente para a ocasião.

Festejados: pelo sultão de
Brunei, Mudu Hasanal Bolkiah, o
homem mais rico do mundo, os
seus 25 anos de trono. Entre os
convidados do antigo protetorado
britânico, destacaram-se os presi-
dentes Suharto, da Indonésia, e Fi-
dei Ramos, das Filipinas. A fortuna
do sultão, de 46 anos, é calculada
em USS 30 milhões (CrS 222 bi-
Ihões). O petróleo é a fonte de ren-
da dos cinco milhões de habitantes
de Brunei.

Preso acusado de liderar secjüestros

Adeptos de

Krishna vão

à Zona Sul
\ prai.i do Leblon recebeu on-

tem um cortejo de mais de 300
integrantes da seita Uare Krishna.
pau a comemoração do II lesti-
\al das Flores Ratha Yaim .
uma tradicional festa religiosa
que tem sido comemorada nu In-
dia por milhares de anos. Vindos
de São Paulo e Brasília, entre ou-
tros estados, os fiéis decoraram a
orla com suas cores quentes como
o laranja, o vermelho e o amarelo;
perfumaram o ar com os aromas
de incenso: distribuíram um doce
chamado prasada. feito a base de
açúcar mascavo, sementes de ger-
gelim e amendoin; cantaram e
dançaram mantras evocando as
graças de Krishna.

A cerimônia começou às 11 h.
com um desfile das deidades. re-
presentadas por Jaganathu (o Se-
nlior do Universo). Baladeva (ir-'mão) c Siihutlra (irmã), as"expansões do mor" — em três
carrinhos. Cânticos em sànscritos.
acompanhados por instrumentos
indianos, atraíram quem passeava
pela praia. A frente do cortejo,
estava o bailarino Ciro Barcelos,
vestido de Krishna. acompanha-
do de quatro bailarinas represen-
tando suas namoradas.

_tl Seguindo pela praia de Ipane-
ma, o desfile levou três horas para' 
chegar ao Arpoador, onde. até o
fim da tarde ocorreriam apresen-
tuçòes do grupo Krishna Bandhu.
além da participação especial do
cantor Tomás Lima, do grupo de
mantras "Homem de Bem".

Com uma intensa vibração, os
Harc Krishna — muitas crianças,
sacudiam bandeiras coloridas,
deixando um rastro de pétalas de"ítóres 

e transformando praias
cio 11 bion e Ipanema numa jv-
quena e divct'ida índia

Inmar Innbfir

Q Mesmo com mangueiras fu-
radas e sem máscaras de prole-
ção contra fumaça, os bombeiros
conseguiram apagar um pequeno
incêndio, sem vitimas, ontem de
manhã, num apartamento do II"
andar na Avenida Atlântica.
3628. A precariedade dos rei ur-
sos da corporação comoveu os

curiosos que acompanharam o
trabalho. O fogo não causou
muitos danos - somente o quar-
to onde se originou, que ficou
destruído, e a Inchada dos 2
apartamentos de cima. parcial-
mente danificada e foi con-
troludo sem muitas difu uldades.

Animais são

abençoados

em Ipanema

A Praça Nossa Senhora da
Pa/ em Ipanema, \irou um pc-
queno jardim zoológico ontem,
dia de São Francisco de Assis
Atras da bênção do Frei Luís,
dezenas de pessoas levaram seus
animais de õstimaçaò" — eàes.
gatos, pássaros, tartarugas, um
leão e até um caracol de nove
meses de idade, segundo mfor-
mou seu dono. Márcio Nunes,
de 11 anos — num desfile que
atraiu muita gente.

A cerimônia começou às
9h50 e durou uma hora, com
crianças e adultos admirando os
amigos dos vizinhos: entre ou-
tros. angorás, poodles, periqui-
tos e canários. Realizada tradi-
cionalmente desde 1961, a
cerimônia da benção dos ani-
mais começou na Praia do Rus-
sei, mas cm 1972 Foi transferida
para a Igreja de Nossa Senhora
da Paz, em Ipanema.

ELEA MELO BARRETO DE ARAÚJO
(MISSA DE 7" OlA)

tPo< 

.to Barre» de Af0«|0 Marco- • o EIkwo BiooJ W*- > í - ¦ ; o !.«»«
Barreto d»j Meio. Aibocto Barreto do XA>* -< o e Mana Cecília, marido, filhos nc*o,
.;•>< o irmãosecunhadíi .agrada* ¦ ¦ »'• 'r,>'B • ».-<"»• : •>".!< •• •¦! ri i: r- :n
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PROFESSOR

JOÃO CARLOS CORDEIRO DA GRAÇA FILHO

(MISSA DE 7° DIA)

Nazaré Cordeiro da Graça. Ana Muna v lldofonbo Cortes tj

Í 
filhos. Vera o Sorgio Tavares de Sou<ra e filhos Rosa e Jos»;
Carlos Bossa Pereira a filhas José Carlos Cordeiro da Graci
liliana e filhas Agradecem .i- manifestações dl posar pelofalecimento de seu querido esposo pat sotiio e avó • convidam

D,!-,i i Mis .1 d- 7 Dia a s«jr c»'-tf!>r«jcti 3' feira. 6 - 1 O As 1 Aoh na
Irm.indoB Santa Cru,' rtos Mi .í Run 1 ¦ d€

IONE MARTIN LIMA
(MISSA DE 7" DIA)

tA 
família convida parentes

e amigos para a Missa de
7° Dia de soa querida lone

a ser realizada, hoie. n i 05 dt
outubro na Ifjreia Sant < Mò-
nu a. ás ' 8 ¦•¦Óh. i I ia Jcv
Linhares.

Avisos Religiosos
e Fúnebres

S85-4SSO 58S-43Q8
305-4350 585-4582
585-4J50 585-4502
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Olempo 
melhora em lodo o eslado Segundo o Centro Regional de

Meteorologia, hoie o dia será do céu nublado com períodos de melhoria.'
Há condições de chuvas ocasionais em algumas áreas, principalmente no
litoral A temperatura, depois de uma queda de 6 graus, pode se estabilizar,voltando a subir nos próximos dias

AMÉRICA DO SUL
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A Marinha prevô para ho-
jo côu nublado com chu-vas fracas na orla marlti-ma do Rio do Janoiro A
temperatura devo porma-nocor estAvol Os vontos
passam do sudoesto a su-doste. com volocidade on-tro 20 o 15 nôs Mar dosudoosto com ondas do2m a 1.5m, om intervalos
de 6 a 5 seQundos A visl-
bilidado varia do 10Km a20Km
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Sotólito Goon • 21h (03/9) An chuvas diminuem «m todo o
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provocar chuvas om algum** Aro*»*» do Sud«n!«« No Sul estão
prevmla» chuvas no Unal do d>a
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Jos^' Roberto Sorr.i

) lean Rci. </(* oiiiUro an fez sucesso na bencilo dos aniinais no Dm </c S\'u> Frcmiv.m 
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Josu Mendes lie Oliveira, o J
\lcndes. acusado de ser o mentor

do seqüestro do empresário Max
Paskin. Ibi preso na noite de sába-
tio. por policiais da UiJ Dl' (Barra
da I iiucal. no Restaurante Ruas,
no Km 13 da Avenida d;is Amcri-
eus. na Barra, lix-jòquei de eran-
lies prêmios disputados no Hipó-
dromo da Gávea entre 76 e S3. ./,
Meiult¦< seria, de acordo com on

policiais, o mais .iiuante oru.un-
zador ile seijüesin>s do Rio de
Janeiro.

./ 1/ív/i/('\ - que estaria envol-
v ido em mais quatro seqüestres

resistiu á prisão ao ser desço-
berto pelos policiais no restauran-
te Me carregava uma pistola 765
e estava num Santana Quantum,
placa de São Paulo TC 5112. que
teria sido roubado. Com o rosto
cheio de hematomas, ele quase foi
linchado por populares — segun-
do policiais — e negou envolvi-
mcnin em seqiiestros.

A.
José Roberto Serr.i

../r- *4' e 
'

„[,r.1, tmgmm
O u ¦ào Rei, de quatro anos. Je: sucesso na benção das animais no Dia de São Francisco de Assis
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REGISTRO TEMPO

Detido: por um policial não
ideniitieado. n homem que tentou
locar ontem uma bomba ile lumava
(loto i no palanque do imperador
\kihito, do Japão, durante a ceri-

mònia de abertura do Encontro
Nacional de Atletismo, em Tendo.
Ninguém llcou ferido no incidente.

Executados: 24 chineses
acusados de tráfico de droga na
província de (íuangvi, na fronteira
com o Vietnam. Eles forain execu-
tados diante de l(> mil pessoas,
entre dirigentes do partido eoniu-
nista. do exército e autoridades ei-
vis. Todos os mortos foram acusa-
dos de integrar unia rede
internacional de narcotráfico.

Anunciado: que o inglês John
C urr\. uni dos maiores patinadores
artísticos da história, está com
Aids Seu estado de saúde inspira
cuidados C urrv. de 43 anos. reve-
lou .> seu drama ao jornal britânico
Mail on Sunda\ I le admitiu que e
homossexual desde os 15 anos e que
contraiu a doença cm 19S7 Mesmo
assim, apesar tio diagnóstico, conti-
nuou ,i sua carreira em Nova lor-
que. onde \ i\ia desde os 1(1 anos.
Por causa dos problemas de saúde,
voltou á Inglaterra, onde mora a
sua familia. em iulho de IWI

Chegou: a
Milão, capital da
moda. a cantora
Madonna (foto)
para participar de
um desfile pro-
movido por Dol- J
ce & Gahhana. >j
dois jovens estilis-
tas italianos. O
público espera que durante sua curta
estadia, a cantora revele algo sobre o
seu clip e livro de fotografias, deno-
minados, respectivamente de Sex e
Erótica. O tórrido conteúdo do livro,
de autoria do fotógrafo Steven Mei-
sei, parece ter superado o erotismo
explicito do disco e do vídeo que o
acompanham. Madonna prometeu
que desfilaria as criações da dupla
tendo como fundo musical faixas de
seu último disco, mixadas especial-
mente para a ocasião.

Festejados: pelo sultão de
Brunci. Muda Hasanal Bolkiah, o
homem mais rico do mundo, os
seus 25 anos de trono. Entre os
convidados do antigo protetorado
britânico, destacaram-se os presi-
dentes Suharto, da Indonésia, e F:i-
dei Ramos, das Filipinas. A fortuna
do sultão, de 46 anos, è calculada
em USS 30 milhões (CrS 222 bi-
Ihòes). O petróleo é a fonte de ren-
da dos cinco milhões de habitantes
de Brunci.

./ \fni,lc\ — que estaria envol-
vido em mais quatro seqüestros

- resistiu .i prisão ao ser desço-
berto pelos policiais no restauram
te. I le carregava uma pistola 765
e eslava num Santana Quantum,
placa de São Paulo TC 5112. que
teria sido roubado. Com o rosto
cheio ile hematomas, ele quase foi
linchado por populares — segun-
do policiais — e negou envolvi-
menti• em seqúcstn>s

Adeptos de

Krislina vão

à Zona Sol
\ praia do I eblnn recebeu op-

tem um cortejo de mais de 300
integrantes da seita I lare k rishna,
para a comemoração do II Festi-
vai d.is I lores Radia Yana .
uma tradicional festa religiosa
que tem sido comemorada na In-
dia por milhares de anos. Vindos
de São Paulo e Brasília, entre ou-
tros estados, os fiéis decoraram a
orla com suas cores quentes como
o laranja, o vermelho e o amarelo:
perfumaram o ar com os aromas
de incenso; distribuíram um doce
chamado prosada, feito a base de
açúcar mascavo, sementes de ger-
gelim e amendoin: cantaram e
dançaram mantras evocando as
graças de Krishna.

A cerimônia começou as llh.
com um desfile das de idades. re-
presentadas por Jaganaiha (o Se-
nhor do Universo), tíalailcva (ir-
mão) e Subatlrti (irmã), as"expansões do mor" — em três
carrinhos. Cânticos em sânscritos.
acompanhados por instrumentos
indianos, atraíram quem passeava
pela praia \ frente do cortejo,
estava o bailarino Ciro Barcelos,
vestido de Krishna, acompanha-
do de quatro bailarinas represem
tando suas namoradas.

Seguindo pela praia de Ipane-
ma. o desfile levou três horas para
chegar ao Arpoador, onde. até o
fim da tarde ocorreriam apresen-
tações do grupo Krislwa Barulha,
alem da participação especial do
cantor Tomas Lima. do grupo de
mantras "Homem de Bem".
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0 Mesmo com mangueiras fu-
radas e sem máscaras de prole-
çào contra fumaça, os bombeiros
conseguiram apagar um pequeno
incêndio, sem vitimas, ontem de
manha, num apartamento do II"
andar na Avenida Atlântica.
3628. A precariedade dos rena-
so\ ila corporação comoveu os

curiosos que acompanharam o
trabalho. O fogo não causou
muitos danos — somente o qtiar-
to onde se originou, que ficou
destruido. e a lacluida dos 2
apartamentos de cima, parcial-
mente danificada e foi con-
trotado sem munas dificuldades.

Animais são

abençoados

em Ipanema

A Piaça Nossa Senhora da
Pa/ em Ipanema, virou um pe-
queno jardim zoológico ontem,
dia de São Francisco de \ssis.
Atrás da bênção do Frei Luis.
dezenas de pessoas levaram seus
animais de estimação — cães,
gatos, pássaros, tartarugas, um
leão e até um caracol de nove
meses de idade, segundo infor-
mou seu dono. Márcio Nunes,
de 11 anos — num desfile que
atraiu muita gente.

A cerimônia começou ás
%5() e durou lima hora. com
crianças e adultos admirando os
amigos dos vizinhos: entre ou-
tros, angorás, poodles. periqui-
tos c canários. Realizada tradi-
cionalmente desde 1961. .1
cerimônia da benção dos ani-
mais começou na Praia do Rus-
sei, mas em 1972 foi transferida
para a Igreja de Nossa Senhora
da Paz. em Ipanema.

IONE MARTIN LIMA

(MISSA DE 7o DIA)
A família convida parentes

| e amigos para o Mist,a de
7o Dia de sua q jorida Iene

a ser realizada, h )je, dia 05 de
o .'ubro na Igreja Santa Mô-
nica. às 18:30h a Rua José
Linhares

ELEA MELO BARRETO DE ARAÚJO

f

(MISSA DE 7» DIA)
P.iuío Ck> AraufO Marofío f? Eí»t»ne. MafC»©. Món«Cd e SofÇJKX fcw«J»Kk)
BjrrotocJe Alberto Bowto rlt» WO e Muiu Cecnu " ' • r m

o imunes ?.• cwnh >cki <is manifestações do pesar tecebickis polo• (•!,«¦: ()d b ii) (! ,¦•••¦.' 1 >• ' ; •.•Ovtl ELEA •• !,r;nvid;tn i ,i nv i
lui íi se no prú*riYtci rJki (H> ciu oulubfo (te*ca ás 11 00 horas na
ki da Santo Ou/ 1os Mihtíws »vi Pnmewo de Ma*co

PANDÍÁ BAPTISTA PIRES
(FALECIMENTO)

f

A ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES OA FAZtNDA NACIONAL , o *«.¦. D..r ,PANDIA BAPTISTA PIRES = ¦ 1 OO «« HOJE no Sn Jo-V

PROFESSOR

JOÃO CARLOS CORDEIRO DA GRAÇA FILHO

(MISSA DE 7° DIA)

tNfuaró 

Cordeiro da Graça. Ana Maria o lldefonso Cortes e
filhos Vera e Sérgio Tjvares de Souza e (ilhos Rosa José
Carlos Bessa Pereira e filhas. José Carlos Coideiro da Graça.
Liliano e fahas Agradecerr i , maniftjstacdes de pesar pelo

falecimento du seu qBjndo esposo, pai. soflro » avó o convidam
para a Miss.i ri- 7 Dia a s»r « ••lebr ida 3 fe-'a 6 '0 às ' 1 30'- f\<
IrmandoB San»a Cm/ dos Mil ' »f.-s á Rua " V o
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Há condições do chuvas ocasionais em algumas areas. principalmente no
litoral A temperatura, depois de uma queda do 6 graus, pode se estabilizar,
voltando a subir nos próximos dias
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Preso acusado de liderar seqüestros

ü Polícia diz que Mendes é responsável por mais de cinco casos em todo o Rio
Ionc McikIcs de Oliveira, o %' *

Mi ntliw. aeiuado de ser o mentor || V ,. ' '

do seqiieslro do empresário Max
Paskm. foi preso na noite de sába-
do. por polk Kiis da Uv DP (Barra
ila Tijuen). no Restaurante Ruas. íf
no Km 13 da Avenida dasAméri-
eas. n.i Harra t\-jóquei de gran-
des prêmios disputados no Hipó-
dronio cia (iá\ea entre 76 e 83../.
M, ii,h \ seria, de ,ie< >rdt> com os
polkiais. o iiwh amante organi-
Aidoi de seqüestros do Rio de
laneno

rruncisco tlc AssisO leão Rei, de quatro unos, fez sucesso na benção dos a/limais no Dia

AMÉRICA DO SUL

Satólito Goos 1 5h (04/10) Chovo no Tocantins. Rondónni» "c su.' " '««sí» rto Am,i/0"J5 No Centro-O<»st»' pOtJeT»pancadas J ta'ü« Ma condições de chuvas no interior da Bahia .
t»m ponios isoladas do litoral nordestino

Tempo mil mm Tempo ma* mm
Porto vetho wM 22 Mac*^ pa'^-urijdo .10
P^B'^rvo 'nj&Mr: 33 ?' Ar jr.j^ X

iU<-»0c 34 73 Sa^aacr nuti Cfv JO 20
BcaV>Vj -\.tiv3c 36 ?4 CuatJ .V3
Bc%T> 13 1' Ca^CJ G'-i'vJc ri>ts t. r- ?5
•.tdcopa pa* ixtxado >s 22 IT
Pa*ras JWI "Xitxado 36 21 B^v'-a
Sio par nypiaao 32 23 Bek; Hori/{^e no^cN.<4A ¦ *
"eiwna M' ^«W*30 3# jt V.toria n^chynas .*
(oru*:a 31 22 SioPaut

pd' Aittfado 3! 22 Cufrtta ^cfiow >•
joAoPrsvoa r J&x)o 3' 2? for's-opcS'S M"rvf>a.x> . ' *i
°"c> pa' 'vt*acx> 3' 20 Pc^o pa' •;
Foote '1 V:r'JAPA

C*dade Cor«d*c6*s mai mm Cxiad^ Cond«c6es rrut rmn
Ams wii "tjv&i: i." 11 pxi£»a<>0
Aicrji nutiado !3 Vj" 29 2'
Ba'ce*jnj M'o 22 <5 cUn: r '0
Be*t«fp G* Wostou nutiAi? >.

cia-'c 33 *0 :ta-c > '
4 -o^ :tafo DTI Pa*n

:-4ft 2* *0 2' 'i
Kpjtrmtff) 'x£i*3c i* ?
, **JttaOc .*) 'S ±b?(rvx «r> clir . i
La0C4 0*r.3 25 *S>fT+* CW'3 tt> to
tend"** '1 'i 'cwjwo <M'0 2Ti .
105 Arqt+*, ,-ia-c 25 ift To?cric dare 2 1:
U»Jn ;U" :U'J 73 ¦;
Fontt >

AEROPORTOS

Fotos Inpo ,

Satólito Goos 21 h (03/9) chuva* dimmurm em todi/ o
pais Uma frente Iria no litoral do fcspirito Santo amrJa podo
provocar chuva* em alguma* áreas do Sudeste No Sul er.t.)'i
previstas chuva» no final do dia
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VESTIBULAR

Prova de Português tem 
peso 

extra

JORNAL DO BRASIL

Concursos usam critérios rigorosos, mas o desempenho ainda é muito fraco

mOs alunos aprendem Português
desde a lJ série mas ;i maioria
chega ao vestibular sem conhecer
algumas regras básicas de grama-
tica e com muita dificuldade para
interpretar textos e escrever reda-
ções. Mesmo sabendo que o Por-
tuguês tem peso extra em qual-
quer concurso — em alguns,
quem tira menos de três pontos è
eliminado e, na maioria, o Portu-
guès é a nota de desempate no
caso de candidatos com o mesmo
número de pontos —, o desempe-
nho dos candidatos é relativa-
mente fraco.

"As 
provas não são difíceis

mas são raras as notas altas", jus-
li fica Ozanir Roherti Martins,
professor de Português do Curso
MV-I No último vestibular da
Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), essas médias va-
riaram de 6,55 (Comunicação So-
ciai) a 3,59 (Educação Física).

No vestibular, o Português é
cercado pelos quatro lados: litera-
tura, gramática, interpretação de
texto e redação. O programa é
extenso mas sem novidades no 2"
grau. quando o aluno apenas
aprofunda o que aprendeu no I"
grau. 

"O vestibular cobra pratica-
mente todos os assuntos. Na
lff- RJ. por exemplo, a prova tem
Io questões discursivas e abrange
quase todo o programa", explica
Roberti. Segundo ele. as provas
constam, em sua maioria, de 30%
iie interpretação de texto. 40% a

Françoise Imbroisi

O professor Roberti garante </uc as provas não são difíceis

i 30%50% de gramática e 20"
de literatura.

O peso da literatura nestas
provas justifica a pequena impor-
táncia dada ao assunto pelos can-
didatos. "A 

grande carência do
aluno é a leitura, dai o ensino de
literatura ser fragmentado", ex-
plica o professor.

O vestibular pede mais história
ila literatura e. quase sempre, Rn-
mantismo e Modernismo compa-
rados com outros estilos literá-
rios. "A 

prova acaba tendo um
sabor conhecido para os candida-
tos. pois as bancas não se arris-
cani a elaborar questões diferen-

tes com medo que o desempenho
caia", analisa Roberti.

A pouca leitura do adolescen-
te brasileiro é mais sentida, no
entanto, nas questões de inter-
pretação de texto. E comum o
candidato não entender o texto e
o enunciado das perguntas."São sempre questões novas e o
nível de dificuldade cresce", jus-
11fica Roberti. Ele reconhece, no
entanto, que os candidatos eslu-
dam bastante gramática. 

"E o
que mais cai nas provas de Por-
tuguês. com destaque para se-
mántica, regência, concordância
nominal e verbal e funções sinta-
ticas", enumera.

Em semântica, as provas cx-
pioram o conhecimento sobre pa-
lavras iguais com significados di-
ferentes, como preposições e
conjunções. "Em regência, é fun-
damental conhecer o uso das pre-
posições e suas conseqüências co-
mo a crase, o emprego de
pronomes relativos e pronomes
pessoais. E bom saber, por exem-
pio. quando usar eu ou mim, o ou
lhe", lembra Roberti. A conjuga-
ção dos verbos haver, ser e fazer e
a concordância verbal são tam-
bém pontos obrigatórios de um
estudo mais sério do Português,
ao lado de funções sintáticas —
que incluem os famosos sujeito,
predicado, objetos e adjuntos.

Na maioria dos vestibulares, a
redação vale metade da prova de
Português. Assim, é importante
seguir alguns conselhos de Ro-
berti nessa preparação final. "O
aluno deve adquirir o formalismo
da linguagem textual e perceber
a diferença entre o texto escrito e
a linguagem oral", avisa Rober-
ti. Ele aconselha a leitura de crô-
nicas, editoriais e criticas dejor-
liais, "que se assemelham muito
á redação que o candidato terá
de fazer no vestibular. E. apro-
veitundo os temas pedidos nos
últimos vestibulares, o aluno de-
ve praticar bastante e tornar um
hábito escrever. Além disso, de-
ve-se manter razoavelmente in-
formado pois os vestibulares
tendem a cobrar assuntos
atuais", lembra Roberti.

Alunos admitem 
que 

não 
gostam 

de ler

Estudiosos, com notas acima
da média, alunos de uma turma
especial do curso MV-I da Tiju-
ca, eles tem uma coisa em co-
muni: o medo do Português do
vestibular. "É a matéria que
mais estudo porque tenho mais
dificuldade. Não gosto de idio-
mas. prefiro números", admite
Alessandro dos Santos Cuima-
ràes, 17 anos, candidato a uma
vaga em Engenharia. Seu colega
de turma Rodrigo Morgado da
Silva também justifica porque
não gosta do Português: "tem
muitas regrinhas e exceções".

A falta de leitura e o principal
motivo dessa verdadeira aversão
dos alunos á matéria. "Leio 

pou-
co. Este ano ainda não li nenhum
livro e. nos jornais, só passo os
olhos na pagina de esportes", diz
Alessandro para justificar o que
chama de "pouca base" nessa
disciplina. Ele tenta compensar a
dificuldade fazendo pelo menos
uma redação por semana, estu-
dando por apostilas e resolvendo
questões de vestibulares passa-
dos. "Mas sempre interpreto os
textos de maneira errada", diz
Alessandro.

Ricardo Costa Galidara. 16
anos. que fará vestibular para In-

Candidatos se queixam da falta de tempo paru ler livros

formática, estudou oito anos no
Colégio de São Bento onde era
forçado a ler muito. "Imagine 

que
li Romeu e Julietu no primeiro ano
do 2" grau", conta Ricardo que
atualmente limita-se a ler jornais.
Ele justifica com a falta de leitura
essa alergia á gramática, suas re-
gras e exceções e sua dificuldade
na hora de interpretar textos e
fazer a redação. "Sei 

que todo
mundo deve conhecer bem a pró-
pria língua. Não emendo, porém,
como vou bem em interpretação

ile texto e mal nas redações", re-
clama Ricardo.

Monique Sousa Soares. 19
anos. quer ser advogada e sabe
que e importante se expressar
bem. Ela gosta de ler romances
psicológicos e os policiais de Aga-
tha Christie. Quando tem alguma
dúvida em Português, principal-
mente em interpretação de texto,
recorre aos pais, que são advoga-
dos. "Em 

gramática, tenho difi-
culdade em regência verbal", ex-
plica Monique.

Rodrigo, candidato a uma va-
ga em Engenharia, nunca foi mau
aluno em Português mas admite
que prefere Matemática. "Gra-
mática vai ser a pior parte da
prova de Português. Detesto estu-
dar crase e concordância verbal. E
na redação, prefiro os temas
atuais", explica Rodrigo.

"Português é a minha cruz".
Dramático, Ayrton Bentes lei-
xeira. 16 anos, queixa-se de que
estuda muito, se esforça, mas não
consegue passar da media. "Nun-
ca tive o hábito de ler. o que hoje
me prejudica muito. Ultimamen-
te mal tenho tempo de folhear o
jornal", reconhece Ayrton cuja
dificuldade maior e em relação a
interpretação de texto. "Sou um
caos. Por isso, tenho mais medo
do Português do que da f ísica.
Química e Biologia, disciplinas
especificas da carreira que esco-
Ihi. Medicina". Orações e regén-
cia verbal são os tópicos mais
complicados na opinião de Ayr-
ton que confesa ter escolhido a
carreira de Medicina porque
gosta de estudar o corpo huma-
no. "Mas não escolheria uma
carreira que dependesse de ma-
térias como Português, História
ou Geografia".

AULA PARTICULAR- " ' ' \F-

língua portuguesa

I fCS

uso ila nossa língua, mais que o conhecimento gramatical, exige o
trato seguro da leitura e. conseqüentemente, da escrita.

lendo bem — com atenção e segurança — que se conse-
gue responder a uma gama de questões constantes nas provas de
vestibular.

Nao se pinlc esquecer que, muitas vezes, o enunciado representa uma
armadilha. Em tais casos, o cuidado com a identificação do que a banca
deseja è fundamental.

Nessas questões — vulgarmente chamadas de interpretação - está
uma das principais "cobranças" dos concursos de seleção, ou seja, a
tapiu uladc dc ler c cscrcvcr a nossa íin^uu
' I XLRCIC IOS

ii x ro i
Integrado:
UERJ UFRJ I SCI! Cl I I I l>0

O texto abaixo é parte de uma entrevista gravada num asilo
de Belo Horizonte, reproduzida no livro Fazendo Arte em Creches e
Asilos. publicado pela I unarte."— Meu filho me deixou aqui, mas ele vem me buscar. I .
ele vem me buscar. Não gosto daqui porque e longe, a gente
fica sozinha, não tem ônibus. Olha o vestido que eu li/ pra mi-
nha neta. olha a coroa, ela v.n coroar Nossa Senhora.

li quando a senhora vai levar essas coisas lindas pra cia''
Ah, minha filha, não sei Meu filho vem me buscar Ne

me trouxe só por uns dias. S.iix\ lenho um gênio nervoso e minha nora
também. Ai

— lia quantos meses a senhora .">ta aqui?
I az mais ile doze anos Desde a outra casa. I a era bom.

porque era dentro da rua."
— De que forma a fala da entrevistada revela i não-aeeita-

ção de seu evidente abandono '
— O que fica subentendido pelas reticências da linha 11"Ai

"Ah, minha filha, não sei Meu filho vem me buscar. Ele
me trouxe so por uns dias. Sabe, tenho um gênio nervoso e minha nora
também. Ai. " (linha 9 a 13)
Dê duas características da língua talada existentes no trecho acima

Iexio :
Associado
t I RJ 11 I RL KAI l NI RIO >1

Um homem vivia na redimia de wdro e Ia ele nao era considerado
uma pessoa de bem. Os bons eram os quietos os que não sc moviam <1
que se deixavam ficar inertes, o ar era pouco e o \,ilor consistia em sc
movimentar e respirai o menos possível

O homem, por não seguir o exemplo dos bons da redoma
de vidro, foi expulso. E sentiu-se mergulhado na vergonha e na tristeza.

No mundo fora da redoma ele se movimentou livrementee se tornou
um dos bons. I sc esqueceu do mundo dc onde viera

t in dia. ao passar ao lado da parede de vidro, viu a quictude de seus
antigos companheiros, lento» convcnce-los a sair dali Cintou c talou
do ridículo daquelas atitudes Mas eles não se inovei am. Não lhe dc uni
respostas. Continuaram quietos c inertes como era exigido dentio da
redoma.

I RAN(, \ 11 NIOR, Osvvaldo 1 Irinii\

O texto 2 tem como tensão ,t oposição entre os "inertes" e
os que sc movimentam.
ai l aça um levantamento das palavras c expressões que sc podem
distribuir entre esses dois campos semânticos

Os "merles" Os que se moviinentam

b) Explique o valor que os dois campos semânticos acima téin
no texto.

« GABARITO:
Pela repetição de "I.LE VEM ME BI SCAR" ou. então, pela perdada noção do tempo "SÓ POR UNS DIAS — MESES — ANOS"

A possibilidade dc desentendimentos entre sogra e nora
Intcrjciçào ("Ah"), Vocativo ("minha filha")"e palavras denotativus

("sabe", "ai").

4 a) "os quietos
os que nào sc moviam
os que sc deixavam ficar inertes

os de fora da redoma
ele se movimentou livremente
os que gritam e falam

b| Acomodados x rcivindicadores
Tiranizados x livres

• Professor OZANIR ROBERTI MARTINS
REDE MV-I dc Ensino

Professor analisa 
provas de Matemática Rural abre inscrições

Marcelo Rógua
( iv ii 111 mnc \ 1 ¦>t.>!*•%  P... I i 'i • t*.n_ i i r - KS H B n« n

Marcelo Rógua
Os últimos

vestibulares
¦têm dado ên-
fase à Mate-
¦mática aplica-
da e deixado
um pouco de
lado a Mate-
onática pura.
Quem garante
isso é o proles-
,sor Sérgio Lopes, dos colégios
Brigadeiro Newton Braga e Ba-
liiense (Gávea e Vaz Lobo). Para
ele. os candidatos devem entender
bem os conceitos fundamentais da

/
Sérgio l>opcs

Matemática e fazer exercícios que
desenvolvam o raciocínio. Sérgio
também recomenda epecial aten-
ção ao enunciado das questões."Uma boa análise da pergunta é o
caminho mais curto para a res-
posta", explica Sérgio.

Lie elogia a prova de Materna-
tica da UFRJ — "è a mais abran-
gente, em IO itens chegam a cair
14 pontos do programa" — e dá
outras dicas sobre as matérias
mais pedidas nessas provas. 

"O
aluno deve saber interpretar gráfi-
cos e resolver problemas de I"
grau por equação simples e Regra

CS.
nu-

de 3. além de estudar bem análise
combinatória e probabilidad
Na Álgebra, questões sobre
meros complexos aparecem muito
nas provas específicas, que tam-
bém podem testar o candidato em
trigonometria", explica Sérgio.

No vestibular da UFRJ deste
ano, houve 8.960 zeros numa ques-
tão que trazia o gráfico de um iri-
nòmio de segundo grau e pedia
para descrevê-lo. Apenas 1. 155 can-
didatos, dos I2.6I3 que fizeram
a prova 2. tiraram a nota máxima
nessa questão: dois. "A 

questão é
simples. Quem errou, demonstrou

lallia no estudo de função de
grau. pois nào soube usar numa
situação real os conhecimentos de
vértice da parábola e de zeros do
trinòmio de 2° grau", justifica.

Nos últimos cinco anos, a UIRJ
nào pediu nenhuma questão especi-
fica de trigonometria pura, tema
que aparece, no entanto, nas provas
de Física. "Em Geometria, caem
sempre questões de áreas e volumes
e em Álgebra linear, de reta e cir-
cunferência no R-. Mas nào têm
caido questões de estudo sucinto da
elipse, hipérbolee parábola no R-"\
analisa Sérgio Lopes.

e oferece 1.190 vagas

d

A Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro d IR RJ) abre
hoje as inscrições para seu vestibu-
lar 93 em 14 postos de seis estados.
As inscrições nos postos vão ate
sexta-feira e custam CrS 100 mil.
mas quem quiser pode enviar um
vale postal no valor de CrS 120 mil
a CPV-Rural UFRRJ. Caixa Pos-
tal 74597. Seropédica, Itaguai, RJ.
Cep 23851-970 até o dia 10. As
provas, objetivas e discursivas, se-
rào nos dias 8. 9 e 12 de dezembro,
na própria Rural.

I nica no Rio a oferecer os cur-
sus de Zootecnia (1 (K) vagas), Eco.-
nomia Doméstica (70), Agronomia
1150), Ciências Agrícolas (50) e en-
genhanas I lorestal (60) e de \ li -
mentos (20). a Rural e gratuita e
olerece 1.190 vagas em 16 cursos
Os outros cursos são Administra-
cão (90 vagas). Ciências Biológicas
(50). Economia (90), Educação l i-
siea (120). Engenharia Química
(85), Fisica (40). Geologia (30),
Matemática (80). Química (30) e
Medicina Veterinária (115).

Greve atrapalhou Calendário ajiertado
A greve dos funcionários do•Banerj atrapalhou a vida dos can-

didatos do Vest-Rio/93, mas a
.coordenação do concurso — que
tcune a Uerj. o Cefet e a Ence
decidiu aceitar o pagamento da
taxa de inscrição através de qual-
quer agência do Banco Real. O
depósito de CrS 100 mil deve ser
Teito em nome da Caixa Escolar
âo Cefet RJ na conta 003-
9727042 4. Mas os candidatos
têm de se apressar, pois os 16
postos de inscrição vão funcionar

até sexta-feira

Estudantes de mais de 20 cole-
cios do Rio estão se movimenlan-
do para levar um abaixo-assinado
aos reitores da Uerj e da Rural
pedindo a transferência de uma
das provas do dia 10 dos dois
vestibulares. A coordenadora do
Vest-Rio, Maria Aparecida de
Andrade, disse que a Uerj marcou
antes da Rural as datas do con-
curso que fará associada ao Cefet
e a Ence. A direção da Rural ale-
ca que suas provas são ,i tarde e
que não ha coincidência de hora-
no com o \ ••-Rn>

Isenção na UFF
A Universidade Federal

Fluminense (UFF) receberá
amanhã e quarta-feira, na
Coseac (Coordenadoria de
Seleção Acadêmica), na Rua
Doutor Celestino 74/6° an-
dar, Centro de Niterói, os
pedidos de isenção da prova
de habilidade especifica dos
candidatos de Arquitetura
que passaram neste mesmo
teste, no vestibular do ano
passado.

Uni curso sedutor
Os baixos salários dos médi-

cos no estado nào conseguiram
tirar o encanto do curso de Me-
dicina, o mais procurado nos
principais vestibulares deste
ano. Na UFRJ. há 28.3 candi-
datos para cada vaga e mesmo
no vestibular Unificado da Fun-
daçâo Cesgranrio. que seleciona
alunos para faculdades particu-
lares — onde esses cursos são
caríssimos —. Medicina é um
dos poucos cursos em que ha
mais candidatos (7.") por vaga

^ 
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ASTRONOMIA E

ASTRONÁUTICA

RONALDO MOURÃO

Goddard, pai

da Astronáutica

Ao 
comemorarmos os 35

anos do lançamento do
primeiro satélite artificial, lan-
çado pelos soviéticos em 4 de
outubro de 1957. convém assi-
nalar que. desde o fim da déca-
da de 1930, os EUA, graças ao
pai da astronáutica norte-ame-
ricana — Goddard — já ha-
viam desenvolvido os meios
capazes de construir foguetes
Superiores aos elaborados no
inicio da década de 1940 pelos
alemães, graças ao gênio de
Von Braun, que exerceu gran-
de influência nos lançamentos
do primeiro satélite soviético e
norte-americano.

Pouco conhecido durante a
vida, o pai da astronáutica
norte-americana, o engenheiro
Robert Hutchings Goddard,
só foi valorizado em seu pró-
prio pais após a morte. Desde
a juventude demonstrou inte-
resse pela ciência e pela tecno-
logia, em especial pela mate-
matica e pela física.

Como a maior parte dos
apaixonados pelos vôos inter-
planetários, deixou-se fascinar
pelos romances de ficção cientí-
fica, como Da Terra à Lua. de
Jules Verne, e A guerra dos num-
das. de H. G. Wells, que, sem
dúvida, constituíram algumas de
suas fontes de inspiração. Em
artigo autobiográfico publicado
na revista Austronautics, cm
1959, Goddard reconheceu sua
enorme divida em relação a
Wells e outros escritores de fie-
çào cientifica. "Eles exerceram
uma forte influência em meu es-
pinto. Pela maravilhosa seme-
lhança da psicologia dos seus
persoagens, Wells tornava seus
relatos muito vivos e me estimu-
lava a refletir muito ativamente
sobre os caminhos e os meios
com os quais seria possível reali-
/ar as maravilhas da física que
ele expunha."

Aos 17 anos, em 1899, já
questionava o que poderia ser
uma viagem a Marte. Três anos
mais tarde, ainda estudante de
curso superior, submeteu o arti-
go 

"Navegação espacial" à re-
vista Popular Science News, que
o recusou. Logo que concluiu o
curso no Instituto Politécnico de
Worcester, cm I90X. passou pa-
ra a Universidade de Clark, na
mesma cidade, onde, depois de
se doutorar em 1911. foi admiti-
do como professor de Física. A
parte mais importante de seus
trabalhos sobre foguetes, inicia-
da em I9()9, foi realizada no
período em que foi estudante e
professor.

Nessa época, Goddard esta-
va convencido de que a única
maneira de atingir o planeta
Marte seria através dos fogue-

/ tes. No seu segundo artigo,
- além de expor sua concepção

dos veículos multiestágios,
concluiu: "Temos certeza de

que a navegação espacial é im-
possível hoje. Mas e difícil pre-
ver auais serão as realizações
cientificas nesse domínio a lon-
go prazo." Essa prudência foi
uma característica e um dos
aspectos típicos das posiçõesadotadas por Goddard em to-
da sua vida. Nunca teve ne-
nhuma dúvida de que o princi-
pio da ação e reação, base do
movimento dos foguetes, per-
mitiria ao homem explorar os
outros planetas e satélites do
sistema solar, num futuro não
muito distante. "As leis de
Newton me fizeram compreen-
der que, se um meio de navegar
no espaço devia ser descoberto
ou inventado, iria emergir dos
nossos conhecimentos de Físi-
ca e de Matemática."

Ao contrário dos outros pio-
neiros da astronáutica. Goddard
não consagrou toda sua energia
a promover o vôo interplanetá-
rio junto ao público; preocupou-
se com o desenvolvimento dos
foguetes, que, na sua opinião,
constituía o prelúdio primordial
à conquista espacial. Essa foi a
razão pela qual dedicou-se
quase exclusivamente à tecno-
logia dos foguetes, sem jamais
afastar-se do seu objetivo
principal: o vôo espacial.

Muito metódico, Goddard
registrava cuidadosamente
suas atividades num diário, o
que possibilitou acompanhar
todo o progresso de suas pes-
quisas teóricas c as sucessões
de suas experiências que lhe
permitiram acumular a série de
patentes que constituem as ba-
ses do funcionamento dos mo-
tores—foguetes modernos.

Na primavera de 1932, os
recursos de Goddard esgota-
ram-se, obrigando-o a voltar à
Universidade de Clark, onde
permaneceu desde junho de
1932 até o fim do verão de
1934. quando um novo apoio
financeiro da Fundação Gug-
genheim permitiu o seu retor-
no ao Novo México, onde ele
iria prosseguir suas pesquisas.

Com exceção do curto pe-
ríodo de 1932—1934, Goddard
sempre trabalhou como um"lobo solitário", fato excepcio-
nal na história da técnica.

Apesar de seu trabalho
sem colaboradores, é fácil
acompanhar a evolução de
suas pesquisas pelo diário que
sempre manteve.

Em 1935, conseguiu lançar
um foguete de 34kg. a uma alti-
tude de 2.300m. Desde o início
de suas pesquisas (1923), ado-
tou o emprego do propergol
líquido, preconizado pelo fusó-
logo russo Tsiolkovski. As vév
peras da Segunda Guerra Mun-
dial, já possuía todos os órgãos
necessários aos futuros lançado-
res de engenhos espaciais.

Satélite europeu orienta navegação

s Medição da altura do mar revela até pequenas diferenças na estrutura das ondas

EVANILDO DA SILVEIRA

SÀO PAULO — Nem sempre a
linha reta é a distância mais curta
entre dois pontos. Na navegação
marítima, pelo menos no que diz.
respeito á economia de tempo e
combustível, em viagens de longa
distância, esse principio físico não
se confirma. É o que começam a
constatar pesquisadores da Uni ver-
sidades de São Paulo (USP), c de
outras partes do mundo, com as
análises dos primeiros dados envia-
dos pelo Europcan Rcmote Scnshlg
Saiellite (ERS-1), lançado no dia 16
de julho de 199Í, pela Agência Es-
pacial Européia (ESA).

Equipados com altimetros e sen-
sores ativos — que emitem energia
eletromagnética capaz de interagir
com o alvo (microondas) — o ERS-

I tem a capacidade de ver através
das nuvens e penetrar até certo
ponto na vegetação, no próprio so-
lo e no mar. Com isso — girando
cm torno da Terra a 785 quilòmc-
tros de altitude, com órbitra ineli-
nada em 60 graus em relação á
linha do Equador — o satélite eu-
ropeu mede com exatidão a altura
do mar por onde passa. 

"Ele 
pode

detectar diferenças de 50 ccntíme-
tros no nível do mar, em distâncias
que variam de 200 a 1.000 quilòmc-
tros", explica o professor Joscph
Harari. do Instituto Oceanográfico
da USP. Ou diferenças de até dois
metros em distâncias mais curtas —
de 10 a 100 quilômetros.

Essa característica torna o ERS-
1 capaz de mapear com precisão a
superfície do mar, localizando os
vales e montanhas de águas e as
correntes marítimas com muito
maior exatidão do que qualquer
outro equipamento. Conhecendo-
se esses dados è possível traçar a
melhor rota para os navios, seguin-
do os vales e correntes e evitando as
motítanhas. "Assim, será possível
obter uma economia de 20% a 30%

no gasto de combustível e tempo
nas viagens de cargueiros transa-
tlánticos", prevê Harari. que come-
ça a receber os primeiros dados do
ERS-I.

A utilização do satélite europeu
não se limita ao mapeamento da
superfície dos oceanos. A capacida-
de que ele tem de penetrar na vege-
tação e no solo permite discriminar
com maior precisão textura, quan-
tidade de umidade e outras mfor-
maçòes sobre alvos como a água,
culturas agricolus, florestas e as ca-
racteristicas do solo. "Com o ERS-
I será possível monitorar desmaia-
mentos, plantações e relevos", ex-

plica Paulo Roberto Martins Serra,
gerente do Centro Espacial de Ca-
choeira Paulista (SP), do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe).

E uma propriedade que tem
muito importância para o Brasil,
cujas safras agrícolas de verão nas
regiões Sul e Centro-Ocste ocorrem
na estação chuvosa. A Amazônia é
outra região que poderá ser muito
melhor estudada com o ERS-I. Co-
mo ela permanece coberta por nu-
vens a maior parte do ano. outros
satélites têm sua eficiência reduzida
no estudo da região.

A recepção dos sinais emitidos
na faixa de microondas pelo satélite
europeu pelo Inpe só è possível gra-
ças a uma estação doada pelo Ca-
nada. como parte do acordo para
fornecimento dos satélites de coiiiü-
nicaçào Brasilsat I e 11. na década
de 80. A estação receptora foi insta-
lada em Cuiabá, de onde os sinais
são enviados a Cachoeira Paulista
para processamento. O engenheiro
Serra explica que, por enquanto, o
Brasil recebe os dados mas ainda
não comercializá-los. I lá negocia-
ções com a ESA para a assinatura
de um contrato que permita isso.

Naves exploram Vênus há 10 anos

PASADENA, 
EUA — Duas

espaçonaves robotizadas que
orbitam Vênus jã completaram
uma década de explorações do
planeta mais próximo da Terra. A
nave mais antiga é a Pioneer-Venus,
lançada em 1978. A Pioneer deveria
durar apenas oito meses mas conti-
nua funcionando após 14 anos no
espaço. Perdendo altitude, a vetera-
na espaçonave vai mergulhar na
atmosfera venusiana num dia ainda
indeterminado entre outubro c de-
zemhro. O atrito com o ar desinte-
grará o veiculo cm forma de tam-
bor. Mas antes de morrer a
nave-robô enviará novas informa-
ções sobre a atmosfera sufocante
do planeta.

"O fato de que a Pioneer conti-
nua funcionando é uma coisa ex-
traordinária", comentou Bruce
Murray, diretor do departamento
de ciência planetária do Instituto

' 4
S3L.

O planeta mais próximo tia Terra já foi quase todo mapeado

de Tecnologia da Califórnia. Ou-
tra nave, a Magalhães, lançada
em 1989, enviou imagens de radar
que permitiram mapear 99% da
topografia venusiana, quando a
expectativa era mapear apenas
70% do solo venusiano. Esta se-
mana a Magalhães estacionou em
órbita mais baixa, para medir o
campo gravitacional de Vênus.

A Magalhães pode continuar
funcionando durante décadas, mas
o governo norte-americano quer
suspender a missão por medida de
economia. Cientista do Centro lis-
pacial Ames pediram uma verba de
USS 28 milhões para manter a Ma-
galhães funcionando por mais um
ano. Todos usam buttons que dizem
Mantenha a Magalhães viva. Mes-
mo que a missão termine este ano
os cientistas acham que as informa-
ções enviadas vão mantê-los ocupa-
dos durante décadas.

Tratamento com calor

evita a 
prós 

t a tectomia

A hipertermia é o mais novo
tratamento para uma doença que
afeta a maioria dos homens com
mais de 50 anos — a hiperplasia
prostática. Este problema ocorre
pêlo crescimento excessivo das
glândulas que se situam em volta
da uretra e que acabam compri-
mindo o canal urinário.

Até recentemente, o procedi-
mento habitual para corrigir o
problema era a cirurgia. Mas,
com a introdução no mercado do

elho de hipertermia. a opera-
vem sendo substituída pelo

tiratamento com calor, a partir de
Õfldas de rádiofreqüência.
v O método consiste na coloca-
ç3o de uma sonda que contém um
eletrodo na uretra do paciente. O
eletrodo, posicionado exatamente
noiocal da próstata, è contactado
r um aparelho que emana calor
através de ondas de radiofreqüén-
<já. O tratamento é conduzido
por um programa de computador
que reúne todos os dados obtidos

$ios exames previamente realiza-
%>s no paciente

Além de não causar desconfor-
to, no»o tratamento apresenía

uma série de vantagens. A mais
importante delas é que. ao contrá-
rio da cirurgia, a hipertermia não
provoca ejaculaçào retrógrada —
quando o sêmen volta para a be-
xiga e e posteriormente eliminado
pela urina. "A ejaculaçào retró-
grada pode causar impotência de
origem psicológica", diz o urolo-
gista e cirurgião-geral José Au-
gusto de Mesquita Neto. da Clíni-
ca Litocentro, que importou o
aparelho.

Segundo o urologista, o método
ainda tem as vantagens das opera-
ções de caráter ambulatória!: não
há necessidade de internação nem
de anestesia, permitindo ao pacien-
te retornar de imediato a suas ativi-
dades normais.

Para poder iniciar o tratamento,
no entanto, é preciso que a pessoa
se submeta antes a uma série de
exames, como a ultra-sonografia
transretal da próstata, a urofiuxo-
metria (medida do fluxo urinário).
exames de sangue e urina e o toque
retal, que é de extrema importância
para a\aliar o tamanho, mobilida-
de ¦: iVüsistep.cj-i .la próstata

©
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DATOMADADE PREÇOS N« SCT.T-4225-1-016/92
SUBESTAÇÃO TRÊS RIOS

LIGHT - Serviços do Elotricidado S.A., torna público quo receberá, nos
ler-nos do Rogula-nenlo de Habilitação, Licitação o Contratação da
ELETROBRÂS o. subsidiarianonte. no que coubor ao Docroto-Lei n9
2.300/86, do 21/11/86 o suas altorações, na Av. Marochal Floriano, 168

Térreo • Guichfl ns 11 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. ató o dia 21 do
outubro de 1992, do 09:00 às 16:00 horas. Propostas lacradas para a
execução de serviços do -nontagoTi elotroTiecânica relorontos a e-nplia-
çôos na Subestação Trfls Rios, localizada no kti 120 da I3R 116, o-n
Cantagalo • Município de Trôs Rios - R.J., devendo ser obodocido ri-
gorosamente o horário do prazo linito estabelecido neste EDITAL, para
a entrega das Propostas.
As propostas sorão abortas pola Confissão do ToTiada do Preços do
Serviços, no dia 22 de outubro de 1992, a partir das 09:00 horas na En-
trada A-9 B da Av. Marochal Floriano, 168 - Centro • Rio de Janeiro.
É condição básica para so habilitar ao fornecimento, sor o PROPONEN-
TE, até a daia lixada para a apresentação das Propostas, cadastrado na
LIGHT na Classe Co-nercial do Serviço nv 0400-11-6 no -nlni-no nfvol 2.
O Contraio sorá de o-nproitada por preço global, sondo o critério de (ul-
gatiento o de -nonor proço.
O Edital, Especificações Técnicas. Dosonhoe e toda a docu-nentaçâo
necessária A apresentação da Proposta, objeto deste Aviso, be"n cono
qualquer outro e3dareciTiento relativo à presente Licitação, podarão sor
obtidos alé o dia 1 9 de outubro de 1992, na Av. Marochal Floriano, 168

4? andar - Centro - Rio de Janeiro, «ti dias úteis das 09:00 ás 16:00
horas, podendo ser adquiridas "rvodiante o pagaTvonto, n3a rea-ncolsável
de CrS360.000,00 (Trezentos e sessenta -nil cruzeiros).
N4o serSo ad-nitidos consórcios de E-npreBas.

Suporintondôncia do Construção

EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N« Cl 01/92 P.M.S.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA AÇÃO SOCIAL
SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO

PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO - PROSEGE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DA SERRA

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
A Prefeitura Municipal da Serra — PM.S torna públ.co qu>- ònir
10 00 horas do dia 05 de janeiro de 1993. na Praça Dr Pedro Feu ::
Rosa. 01 — Centro — Serra/ES. o presidente da Comiss.io d-
Licitação receberá os Documentos de Habilitação e Proposta par,j
execução de obras de Implantação do Sistema de Esgotamento
Sana.. ;o da Serra — ES
Lote I: Implantação de 11 270m de tubulação e 1 800 iigacóes
domiciliares incluindo Rede Coletora e Estação de Tratamento 
Poderão participar deste certame licitatóno. empresas brasileiras e
estrangeiras que sejam originárias dos países-membros do B.ííicct "
Interamericano de Desenvolvimento — BID
As obras objeto deste Edital correrão à conta dos recursos tio
Programa de Ação Social em Saneamento PROSLGE no, ,
Ministério da Ação Social — MAS o qual è parcuín ente
financiado com recursos do Contrato de Empréstimo 62,1
OC-BR. celebrado entre o BID e o Governo do Biasil
sos do Orçamento Geral da Umão e Contrapartida Fir m •• ra
correspondente da Prefeitura Municipal do Serra conforr «
lei/resolução orçamentária n° 1 568/91 de 03/1 ?/9i
A documentação completa do Edital poderá ser adqu r da ' Prac a
Dr Pedro Feu Rosa. 01 — Centro — Serra/ES. a par'r (ia pnmf n
pubhcacáo deste aviso, no horèno comercial até 10 (cie?) címs
anteriores ao da apresentação dos Documentos e Proposta'-; med :tr»
te o pagamento de CrS 2.000 000,00 t J< - m.-ihòes d», c neiros)
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O navegador celeste
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O satélite ERS-1 detecta icebergs. mede a altura das ondas e a direção dos ventos e localiza áreas poluídas As
informações de interesse para os navegantes são captadas por uma antena e retransmitidas às embarcações

O navegador celeste
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Terminal 
químico polui 

a Baía de Santos

¦ Multinacional norueguesa Stolt-Nielsen despejou, em silêncio, resíduos perigosos sem tratamento no mar nos últimos dez anos

Fotos de Eduardo Carvalho
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Durante os últimos dez anos, o
estuário de Santos (SP) recebeu
uma carga de poluição química ig-
norada por qualquer registro oíi-
ciai. Neste período, os 31 supertan-
ques do terminal tia multinacional
Stoll-Nielscn — com capacidade
para 4" milhões de litros — lança-
ram diariamente, entre lavagens e
vazamentos, resíduos de 16 produ-
los tóxicos sem tratamento no mar
de Santos. O fato só veio a tona
após denúncia de um ex-assessor da
presidência da empresa, Eduardo
Carvalho, já confirmada pela Ce-
tesb (Companhia Estadual de Tee-
nologia e Saneamento Ambiental
cie São Paulo).

"A Stolt-Nielsen tem até a pró-
\ima segunda-feira para apresentar
o projeto de uma estação de trata-
monto para todo o terminal", avisa
o superintendente da Cetesb em
Santos. Jefferson Martins. O desça-
so da multinacional norueguesa
com o meio ambiente foi compro-
vado por vistorias da prefeitura de
Santos. "O mais grave é que um
vazamento no estuário acaba con-
laminando a Baía de Santos, leva-
do pela maré", atesta Nélson Mar-
ques Filho, chefe do departamento
de Meio Ambiente da prefeitura.
Segundo ele. as sete praias da baía
chegam a receber 5011 mil pessoas
em dia de feriado."O diretor da Stolt, Jau Dolver,
ridicularizava recomendações sobre
cuidados ambientais", afirma
Eduardo Carvalho, que trabalhou
na empresa de maio de 91 a agosto
de '>2 Entre suas denúncias mais
impressionantes esta a autorizaçao
de Dolver para o despejo de 10 mil
toneladas de metanol puro na rede
de águas pluviais do bairro de Ale-
nioa. onde fica o terminal.

Provas — Carvalho tem a có-
pia de um documento assinado pelo
químico da empresa Bcrnard Do-
naud. confirmando a autorização.
"("heguei a presenciar o descarte de
|n toneladas de metanol", conta o
c\-assessor. Ele diz que, próximo
ao terminal, a calha pluvial através-
sa uma favela da região.

O superintendente da Cetesb
disse ser impossível estimar a quan-
tidude de venenos como ácidos los-
fónco e anidrico e solventes de naf-
ia derramados no estuário de
Santos desde 1W2. Segundo ele, a
Stolt deverá gastar cerca de USS
1.3 milhão para tornar suas instala-
çòes seguras (a contaminação atin-
ge lambem o solo e o ar).

No Ministério Público, o caso já
deflagrou um inquérito policial."Sc as exigências técnicas não fo-
rem atendidas pela empresa, entra-
remos também com uma ação civil
pública", afirma Hamilton Alonso
Jr.. Curador de Meio Ambiente de
Santos. Alonso não revela, mas o
pedido da ação provavelmente será
a interdição do terminal da Stoll.

Carvalho denunciou também
vazamentos do produto tóxico ar-
col. tia empresa Arco Química, e do
solvente corrosivo butil cellosolve,
da Union Carbide, também cliente
da Stolt. Ele afirma que a Compa-
nhia Brasileira de Estireno retirou
seus produtos do terminal da Stolt
por falta de segurança.

1 azamentos de toneis corroídos contaminaram o interior do terminal, enquanto os resíduos tóxicos gerados na lavagem dos tanques eram lançados na rede pluvialLuiz Luddi Henrique Rutfrtlo
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O diretor da Stolt no Brasil. Jan Dolver, foi acusado de negligência por ex-assessor

Empresa vai tentar se enquadrar

"j A poluição invisível do terminal da Stolt-
, Nielson provavelmente chegou ás praias jJ da baia de Santos, carregada pela maro

Tiroteio nos bastidores

SANTOS. SI' — A Cetesb está
vencendo a guerra contra a Stolt
Terminais (Santos) Ltda — subsi-
diária da multinacional norueguesa
Stolt-Nielsen — uma das empresas
que mais poluíam as águas do por-
to de Santos. Depois de uma série
de sete multas, a Stolt parece ter
resolvido se enquadrar. Realizou
uma reforma em seu terminal e não
tem lançado poluentes no meio am-
biente. No entanto, ainda não trata
seus efluentes e está adotando uma
solução provisória, depositando
seus resíduos num tanque cuja ca-
pacidade se esgotará em breve.

A empresa foi multada por lan-
çar ácido acético e resíduos de lava-
gem de tanque em galeria de águas
pluviais, por estar fabricando em
suas instalações o produto químico
Issol 38 sem licença de instalação e
funcionamento, entre outras irregu-
laridades. As instalações do ternu-
nal também estavam em péssimo
estado. "Até saco plástico de lixo

era usado na vedação de válvulas
de pressão de tanques com produ-
tos químicos", conta Jellerson
Martins, superintendente da Cetesb
em Santos.

Os tanques de produtos quimi-
cos (soda, ácidos e álcoois. entre
outros), com 11 metros de altura,
estavam enferrujados e havia vaza-
mentos e emanação de gases infla-
màveis. As passarelas entre os lan-
ques. por onde passavam
trabalhadores a mais de 10 metros
de altura, estavam enferrujadas
com risco de desabamento. Por is-
so. a Fundacentro, ligada ao minis-
terio do Trabalho, deu prazo até o
dia 1" de outubro para a sua troca.
A Stolt cumpriu a determinação.

Para pagar as sete multas da
Cetesb, a Stoll desembolsou pouco
mais de CrS 9 milhões, o que para
uma empresa que opera lX) navios e
fatura USS 700 milhões por ano
não significa muito. "Às vezes, pa-

Gotulto Viianpva

ECODICAS

O cantor Milton Nascimento vai
ser uma espécie de eeo-embaixador
do Brasil nos EUA, onde fará
shows em 25 cidades promovendo o
turismo ecológico brasileiro.

Km novembro, a Universidade
I cderal Rural de Pernambuco
( l I R PE) abre inscrições para curso
de especialização em Ecologia Htf-
mana. destinado a agrônomos, sani-
taristas, biólo»os e outros profissio-
nais. Entidades como a Associação
Pernambucana de Defesa da Natu-
re/a (Aspan) e a Sociedade Nordes-
tina de Ecologia (SNE) oferecem
cursos de Educação Ambiental para
lideranças comunitárias. A CPRH,
estatal responsável pelo controle da
poluição no estado, também vai rea-
tivar serviço equivalente para profes-
sores e estudantes.

A UnB abriu inscrições para um
doutorado especial em ecologia que
começa a funcionar em 1993.
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Q Metade do corte e abate indiscriminado de matas e florestas no
Terceiro Mundo ocorre na America Latina, onde as principais razoes
são a comercialização de madeira e a utilização dos terrenos para
pecuária ou construção. Um dos piores predadores é o Brasil, onde <>
processo começou no século XVI. Sa África cimo milhões e icm mil
lk i hires lá foram arrasados, i ousando po'<n :a e aumentando a misi i tu.

ra as grandes empresas é mais van-
tajoso ficar pagando multas do que
investir em controle de poluição",
diz Jefferson Martins.

Privilégio — Para a direção da
empresa, multas não são "privilé-

gio" da Stolt. "Outros terminais
também já foram multados", diz
Jan Tore Dolven, diretor da Stolt
no Brasil e gerente geral do lermi-
nal de Santos. "Nos 

próximos 12
meses vamos investir cerca de USS

I milhão em controle de poluição",
promete.

[\*sde que a Cetesb proibiu que
a empresa lançasse os seus efluentes
no meio ambiente, a Stolt está de-
positando-os dentro do próprio ter-
minai, num tanque com capacidade
para um milhão de litros. E uma
solução provisória, e a empresa já
enviou vários pedidos á Cetesb pa-
ra transportar o material para algu-
ma outra empresa que lenha condi-
çòes de tratá-lo.

África rejeita lixo

A Organização da Unidade
Africana (OUA) condenou, em
Nairóbi. a intenção de empresas
italianas e suíças depositarem seus
resíduos industriais na Somália.
Recentemente, foram assinados
acordos entre as empresas e o go-
verno somali. que receberia o lixo
tóxico em troca de USS 80 milhões.
Em um comunicado, a OUA ressal-
tou que essa prática viola os acor-
dos internacionais sobre o tema.

Terras ala<ía<liças
Peritos latino-americanos reuni-

ram-se em Caracas para elaborar
um programa de conservação e uso
racional das regiões de terras alaga-
diças, tomando como base a Con-
vençào Inlergovernamental assina-
da em 1971 por países da região
neotrópieu. cujo objetivo e .« prote-

desse ecossistema, tonsulet.ulo

As denúncias do jornalista
Eduardo Carvalho contra o braço
brasileiro da multinacional Stolt-
Nielsen revelaram um mar de po-
luição provocado pela empresa no
estuário de Santos (SP). O episódio
foi antecedido, no entanto, por ce-
nus insólitas nos bastidores da cú-
pula da empresa, onde o denun-
ciante era assessor da presidência.

Segundo depoimento do jorna-
lista ao Ministério Público de São
Paulo, o diretor da Stolt no Brasil,
Jan Dolver. reagiu da seguinte for-
ma quando Carvalho tentou con-
vencè-lo de não atirar 10 mil tone-
ladas de metanol no mar: "Sei 

que.
como você é jornalista, existe nesta
operação um conflito de interesses
de sua parte, mas seja bem-vindo
ao mundo dos negócios. Com o
tempo você se acostuma."

No depoimento. Carvalho rc-
produz uma das ameaças que Dol-
ven teria lhe dirigido quando insis-
tia nos cuidados ambientais: "Se

você der demonstrações á Cetesb (o

órgão ambiental de São Paulo) das
irregularidades que estão ocorieii-
do aqui. você será demitido." Nesta
fase, o jornalista chegou .i elaborar
um memorando interno, niostran-
do a Dolven que as irregularidades
eram flagrantes e poderiam ser des-
cobertas pela Cetesb a qualquer
momento

Jan Dolven afirma que não se
recorda ti.- ler dito a frase sobre o
metanol, e assegura que nunca deu
ordem para este tipo de descarga de
produtos. Quanto a ameaça, diz
que estava suspeitando que Carva-
lho queria jogar a Cetesb contra a
Stolt Sua versão da frase e outra:
"Se você disser a Cetesb que eu não
a respeito e que não me importo
com o meio ambiente. \ocè Será
demitido."

1 duardo Carvalho afirma ter
várias das conversas gravadas para
mostrar a Justiça, onde está próces-
sando o diretor da Siolt por crimes
ambientais.

AGENDA

:.i;s prt

Hoje, 5/1 O
B Saúde, Desenvolvimento e l'o-
vos Indígenas, palestras de Anas-
tácio Morgado (Fiocruz) e José
Carlos Bom Meihy (USP) sobre
as causas do suicídio entre os in-
dios kaiowà. No auditório do
Museu do índio, ás I8h30. Infor-
inações: 2(>6-2659 e 286-0399

Seminário Estratégia quanutati-
\íi aplicada ti analise das bacias.
Centro de Produção Universidade
do Estado do RJ (Cepuerj). Infor-
inações e inscrições: 264-8143 e
284-8322 ir. 2417 c 2507). Ate sexta

4" Seminário Internacional e l
Congresso Brasileiro sobre l rans-
fcréncia de Tecnologia, no Hotel
Nacional. Informações: 242-9733
ou 242-4618. Ate sexta

II Simpósio \c»bre Din nu lm-
hiental. na UERJ — implicações
jurídicas da Ru'-'>2. l!wiu>\s
CrS 30 000.00 (estudantes) e ( rv

i ihmi.iHi (pr>>Bsion.tisi IhI.t-
m isòes. no Cepueri ?s4-s *2."'
<r 2~<") \te se\ta

Exposição / /"- de lã íleseitliiin-
d" 11 natureza, da artista KJara
Geszti. no lardim Botânico. Até
quarta

1 0/1 o
Passeio ao Parque Nacional de

Itatiaia. Realização: Espaço Livre
\venturas Informações; 242-

8460. Até 12 10
l Campeonato Infantil na

Ilha Cirande — acampamento,
passeios de barco, caminhadas,
cxploi ações, com cuias especia-
li/ados Realização- l aauà, In-
formações: 232-2029 Ate 12 10
B Passeio ao Parque Nacional de
Itatiaia \i Livre — I urismo
Lcologieo lr.ionnaçòes: 20S-
:o2'» Ate 12 lo

Próximo semana
Seminário ! tituião /'• -

Intua dt Ri !ir*»s \,Mirais, na
I I R I lnioim 'v -es 2M-S143
D ;2 !ty !<)
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\Klk DE SOUZA

rock é uma monarquia
estável há quase 40 anos,
cujo rei morto não foi •»-

)posto. 1:1 vis Aaron Presley
35-1977), passados 15 anos
sua morte oficial (legiões de
astiiuiistas do mito acreditam
lenda de que ele ainda estaria

). continua comandando
massa cie compradores de

discos que já ultrapassou o bi-
Ihào de unidades ao redor do

aneta. Nem Frank Sinatra,
Beatles, nem Rolling Sto-

e muito menos Madonna ou
Michael Jackson chegaram per-

. Esta multidão vai receber
orços com a edição da caixa
vis: lhe kinx of rock'n'roll

7V/í• complete 50 masiers (BMG/
riola). com cinco CDs que re-
puniam a melhor fase de sua

carreira, o período que vai até
l)5N. quando serviu no exército

; americano na Alemanha — c
| disseram que voltou lobotomi-
¦- zado. O escritório nacional da

BMCi encomendou a primeira
L leva de 1.500 caixas importadas

da matriz. Cada uma sai a C rS
4(>3 mil. uma tijolada pouco me-
nor do que uni salário mínimo
tia finada era Collor.

\ explicação dessa idolatria
transcende regras de marketing,
bate o sociologuès. Aquele cara-
de-bebè caipira, cie roupas espa-
Ihafatosas. que adorava o rhythm
ií hlnes e rebolava como um pos-
sesso tomado pelo ritmo, era
uma espécie de Cavalo de I róia
das metades segregadas.da Ame-
rica niiuiirihisiii. A porção dioni-
siaca afro-amcricana tomava um
ariano apolineo. violentava seu
registro de tenor na direção do
lalsete e do requebro dissonante
e transformava seu canto num
uivo tribal. O grito de garra do
rocknroll — ttóhopehtbopelü-
bem/vim — feria a estetica do
americano médio na pele negra e
no bigodinho nmtp do autor Lit-
tle Richard. mas passava de con-
trabando na garganta daquele
icone de cara limpa, topete revol-
lo e costelelas de ex-motorista de
caminhão.

Sam Philips, dono de um pe-
queno estúdio, ficou impressio-
nado com aquele rapaz de 18
anos que o procurou para gra-
var um acetato no verão de
pis.'', "lira a pessoa mais intro-
vertida jamais usta no estúdio",
lembra. Para deixá-lo á vonta-
de. uma estrelinha de rádio local
perguntou ao novato que tipo
de música ele cantava e com
quem se parecia. 

"Canto todas e
não me pareço com ninguém",
devolveu um profético ülvis. na
época trabalhando como moto-
rista de caminhão. I'le daria o
disco de presente de aniversário
para a mãe. a enfermeira
Gladys. casada com Vernon.
uni empregado numa firma de
pintura. I)e um lado, gravou
\/i liappiness e. de outro, That s

u lirn yoitr lieartaelies hegin (ra-
ridades também incluídas no
caixote).

So no ano seguinte. lilvis rece-
beria o convite para gravar 110
selo de Philips. Sim Records. ao
iado do guitarrista Scotty Moore
e do baixista Bill Black. I udo
corria frouxo na balada / love
vou beaiu.se. quando, no interva-
lo para uma Coca-Cola. o trio
começou a improvisar puxado
por Elvis numa versão demonía-
ca de Tliut s allriglit. l:l\ is bran-
dia a voz com tal suingue que ate
as paredes do estúdio tremeram.
Philips percebeu que unha algo
revolucionário nas mãos. "Ficou

ótimo, mas vamos ser banidos da
cidade", tremeu Scotty. Pouco
depois, / fbrgot i<> remember to
forget projetaria o cantor nacio-

1 nalmente.
Elvis tornou-se grande de-

mais para a Sun Records (seu
.,. passe foi vendido pela fortuna

de USS 35 mil para a RCA).
estourou os limites regionais do
cotmtry & wesiern e explodiu a
indústria cultural da época, com
seu rock-atitude. Dos óbvios El-
vis Costelo e Tortelvis (do
Dread Zeppelim) a Lennon.
Jaggcr. Michael Jackson, AxI
Rose e Kurt Cobh.nm. todo-,
devem alguma coisa ao lilvis
Pivsle\ desta primeira fase. bem
antes ilc ele se tornai uma can
i, itura de si niesino

0 
aos movimentos culturais es-
pontâneos, não linha uma uni-
dade estética rigorosa. Basta
dizer que Elvis estabeleceu seu
reinado empunhando nada
mais que um violão. Recorreu
a piunadas acústicas e loi as-
sessorado, eventualmente, por
uma dupla de acordeons, alem
de baixo (também acústico),
guitarra, e só depois de algum
tempo, bateria. Na viagem pc-
lo quinteto de CDs /'lie kingpl
rock 11 roll há de tudo: ibo-wnp
(apoio vocal: lhe Jordanai-
rés), baladas (lambadas no
cotmtry (incluída a célebre ver-
são trotado em câmara de eco
de lilue limou, da dupla Rod-
gers e Hart). gospcl. rhythm it
bhtes e até rock 11 roll. lsso7.?cm
contar uma entrevista com o
cantor (no quarto C'D). em se-
lembro de 1l)5S. Respeitoso
com os jornalistas, ele calcula
sua correspondência em 15 mil
cartas por semana, elogia o
exército ("sempre é bom
aprender alguma coisa ). ad-
mite sua inexperiência em \ia-
gens ("só conheço Honolulu )
e brinca que gostaria de chegar
a Paris, "para conhecer a Bri-
gitie Bardol". Di/. que já cole-
ciona 25 discos de ouro, e ga-
rante que, 

"se o rock acabar
— na época ainda se duvidava
de sua durabilidade — preten-
dia ficar com o cinema.

O idolo rebelde dá a pri-
meira amansada (ceriamente
a conselho de seú matreiro
empresário "Coronel" lom
Parker) gravando bits nalali-
nos (White diria tuna. SUcjn
iiigltl. Ilere comes S anta
Clatts) em 1957 e mergulha
nos sopros dixie na trilha do
filme King t reole. em janeiro
do ano seguinte. Salpicada de
faixas inéditas e takcs alterna-
tivos. a seleção enlileira cias-
sicos atemporais. Dos devas-
t a d o 1 c s I n 1 11 I r u 11 i.
IleartbreaL liotcl. Ilomul t/og.
Dou t bc cruel. Bine \11eJe
.slioes. I !i<>i o Honutit, Loitg
lit11 Stilly. III shook up.
I.aud 1. ntiss ( líiiuly. Shake.
ruiile and roll Rit ii up aos
acariciantes Love me tender. I
witnt vou I itccd vou. I love
vou. I rue love. Loving yúi(, I
love \'oii /•<•( (/» m e I ryii": to
get vou Presles abriu o cami-
nho das pedras (rolantes) se-
guintes. ( I .S.)

AU FOYF.RÜ
C'EST LA QUE J AI APPRIS À
BIEN PARLER LE FRANÇAJS!

rÃõNPt"vM)|
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227-9000
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Bienal de Artes Plaslicas ..»...-..2
Hqroseopo —.,.—,.2
Quadrinhos «-2
Zónmo 3
Roteiro de cinema, tealro e shows— 4eS
Os lilmes da TV S
Exposição de Manabu Wabe ...«.6
Obras de Fayga Ostrower em Moscou6
Disco de Paulo Moura e Raphael Rabelio.—.6

'Se 
o rock

acabar eu vou

fazer cinema'

Não pode ser vendido separadamente

E concorra a 2 passagens Rio/Paris/Rio, com estada nos

hotéis da Rede Relais <Sc Chateauxr no Vale do Loire.

Promoção válida até o dia IO/IO.

çto— 
KEIAÍS &

CHATEAUX

O melhor shopping do decoração o design.
Av. Ataulfo de Paivar 27O - Leblon
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Recital de Katia Ricciarelli

Ocaso de um soprano majestoso
-A- Sérgio Moraes"^

M AURO TRINDADE

público ilo Rio de Janeiro — que
há liois anos não assiste a uma ópera
— compareceu em peso à apresentação

da cantora Katia Ricciarclli, um so-
prano italiano de 46 anos e sólida car-
reira profissional que inciui recitas em
todos os grandes teatros do mundo c
divòrsas gravações cm CD. Nem os
altos preços cobrados na sexta-feira
passada afastaram os mclómanos do
Teatro Municipal.

A primeira parte da noite foi intei-
ramente dedicada a Rossini. A orques-
tra da casa, dirigida por Henrique Mo-
relenbaum, começou com a abertura
de O assédio de Corinto. Seguiu-se a
ária Guisto ciclo, da mesma ópera. Voz
muito clara, conhecimento técnico c
uma preocupante planura interpretati-
va. Propositadamente, Ricciarclli pre-
feriu evitar os arroubos da escola ita-
liana de canto e realizar um pálido
Rossini. com discreta coloratura.

Nova abertura (La ga::a ladra) c
nova ária (Di piacer mi bata il cor), da
personagem Ninetta, levada sem pai-
xão. Encerrou a primeira parte com o
Bel raggio Lusinghier, de Semiramide.
As (rompas sofreram na abertura da
mesma ópera c a orquestra chegou a
embolar nos últimos compassos. Ne-
nhum demérito: neste ano a Sinfônica
do Teatro Municipal tocou muito pou-
co e teve apenas um ensaio com este

Katia Ricciarclli não fez uma boa apresentação

repertório. O violinista Walter Hack
lembrou a alguns ouvintes que não
eram permitidas gravações ao vivo.

Depois do intervalo, as grandes
árias. Tosca quase tropeça no Vis si
d'arte, pela distância entre cantora e
orquestra. Um desencontro quase fatal
em Puccini e sua orquestração col can-
to, isto é, numa linha melódica unisso-
na á voz. O intermezzo de Manon La-s-
caut foi o melhor momento da
orquestra. Muito consciente de suas
limitações, Katia Ricciarelli fugiu dos
agudos c explorou bastante o centro de

Sérgio Moraes*
sua voz. Experiente,
deixou Ebben nc andro
lontano, de Catalani,
para o final, onde exi-
biu ao máximo seu do-
mínio na região média
do registro soprano, t
o que pode oferecer de
melhor.

Apesar da enxurra-
da de aplausos, Ric-
ciarelli sabia que não
havia sido uma gran-
de apresentação. Ga-
rantiu a noite com
quatro números ex-
tras. Primeiro, a
grande ária de Liú
(Turandot), seu maior
papel. Depois, a po-
pularissima O mio
bahhino caro (Gianni

Schicchí) e, Un bel di vedremo (Sfada-
me Bu(terjly). Todas de Puccini. Fi-
nalmente, repetiu Turandot com gla-
mour. De todos os instrumentos, a
voz é o mais frágil á passagem do
tempo. Hoje, Katia Ricciarelli é inca-
paz de sustentar agudos cm piatiissi-
mo. Somente se possuísse uma técni-
ca excepcional teria se resguardado
dos anos, mas seu ocaso majestoso
ainda é capaz de agradar nosso pú-
blico sedento de ópera. O spalla
Giancarlo Pareschi esgrimiu o arco
em belos contracantos.

"Suporte" 
é

tema da

Bienal de 94

s

ROBERTO COMODO

ÃO PAULO — A 22* edição da
Bienal Internacional de São Paulo, mar-
cada para acontecer cm outubro de
1994, já tem uma definição estética e um
regulamento, anunciados pelo critico de
arte Nelson Aguilar, 46 anos. curador-
geral da Fundação Bienal. A mutação
da arte contemporânea, a partir da ex-
plosão do seu suporte na década de 60
pelos eventos de multimídia, será o te-
ma da próxima Bienal paulista. "A
mostra deverá refletir sobre esta mu-
dança no estatuto da obra de arte, fa-
zendo a distinção entre o moderno c o

Cotações: • ruim ? regular ? ? bom ? ? ? ótimo ? ? ? ? excelente Nelson Aguilar: curador-gcral

contemporâneo", di/. Aguilar, recém-in-
dicado pelo ministério das Relações Ex--
teriores, para ser também o curador da
delegação brasileira á Bienal de Veneza,
em junho de 1993.

Auxiliado por uma assessoria de ar-
te — composta pelo cenógrafo I lélio
Eichbaucr. o historiador Luiz César
Marques Filho, a antropóloga Maria
Manuela Carneiro da Cunha e o ar-
quiteto Paulo Mendes da Rocha —, o
curador da 22" Bienal de São Paulo
escolherá pessoalmente os artistas bra-
sileiros que participarão do evento pau-
lista. Os artistas estrangeiros serão indi-
cados pelos curadores de cada pais.
num máximo de três por delegação.

Para se ater ao tema da 22' Bienal,
que é o alargamento das fronteiras
artísticas a partir da expansão do su-
porte da obra de arte, Nelson Aguilar
irá sugerir aos curadores estrangeiros a
inclusão nas representações de pelo
menos um artista que desde os anos 60
venha renovando suas formas de ex-
pressão. Aguilar lembra que a inter-
venção artística no corpo e na paisa-
gem — com o surgimento dos
liappenings, das instalações, da bodv e
land art, do video e da mídias eletróni-
cas — assinalaram uma nova abran-
gência da obra de arte, que repercute
nos próprios suportes tradicionais, nas
telas e esculturas, numa constante re-
novaçâo criativa. Na tentativa de tra-
zer a arte de ponta das atuais vanguar-
das, o curador da 22" Bienal visitou a
recente Documenta de Kassel, na Ale-
manha, onde começou a contatar cor-
respondentes internacionais da Bienal
paulista.

I HORÓSCOPO Carlos Magno

ARIES • 21/3 a 20/4
Temperamento criti-
co e reservado so-
bretudo ao se sentir
alvo de critica ou curiosidade dentro do um
ambiente pouco conhecido Mesmo assim é
inviável perder a esportiva ou absorver
mais tensão do que o normal

TOURO • 21/4 a 20/5
Peça do volta o que
ó seu Subitamente
vocô podo mostrar
um lado que nem sempre ô perceptível,
mas a vivôncla de dilomas Importantes 6
capaz de exteriorizar sontimontos o impul-
sos guardados a sete chaves.

GÊMEOS* 21/5 a 20/6
O trtgono que Sol —
2o doe. — Saturno —
idom — o Mercúrio
— 3o decanato — envia para o sou signo
auxilia o gemlniano a colocar seus compro-
mlssos om dia e ainda rolormular correta-
monto suas pretensões

\MSL

CÂNCER • 21/6 a 21/7
Um belo o quonto trl-
gono do Vônus — in-
lluenciando com
mais Intonsidado o coração o o atoto dos
nativos do 3° docanato - favoroce a suporá-
çáo do problomas cotidianos ou ligados ao
casamento Demais NSo so inibam

LEÀO • 22/7 a 22/8
O loonino esta mu-
dando a olhos vistos
opressionadoa
mergulhar profundamente na origem dos
seus problemas o Inadequações Nào deixe
que este momento o torne trio, calculista ou
revanchista Revisão geral

í 1

VIRGEM • 23/8 a 22/9
Apesar das rebarbas
causadas por uma
polômica e inquie-
tanto quadratura Sol-Marte, a Lua om
Aquário estimula a sua originalldndo o a
capacidade do elevar o nlvol da sua por-
cepçfto atotiva o Intelectual. Inovo.

LIBRA • 23/9 a 22/10
Espontaneidado e
nocossidndo do
transcender a rotina

j»»3

e so relacionar com mais llbordado. impre-
vislbílidado o movimento A monto fervilha
do pensamontoa o posBlbilidados por isto
seleciono molhor o quo lazor.

ESCORPIÃO • 23/10 a 21/11
So voe6 acroditar
piamonto numa coi-
sa. soja ola positiva
ou nogatlva, ndo so surpreenda so osto
prossâgio so transformar om realidade O
que importa ó nflo porder muito tompo com
suposições desgastamos Faça

I CRUZADAS
CARLOS DA SILVA
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SAGITÁRIO « 22/11 a 21/12
£ possivel so unir
em grupos onde há
um verdadeiro res-
peito ás idólas e á individualidado do cada
um Ho|e tudo acontece muito rápido o é
vital desacelerar um pouco a sua ansioda-
do para podor lucrar Acasos

CAPRICÓRNIO • 22/12 a 20/1
Capricornianos de to-
do o mundo, espe
cialmente aquoles do
4 a 15/1 vivem um momento capital do trans-
formação pessoal onde tudo mereço ser re-
visitado com uma nova consciência Roslstlr
à mudança ô perder raras chances

AQUÁRIO • 21/1 a 19/2
A Lua baila por
Aquário do hoie atô
o moio da tardo dos-
ta quarta-foira favorocondo a aquisição do
oxperlôncias e coisas quo reforcem a sua
momórla o o sou sontido do individualida-
de Inspiração para se renovar.

PEIXES • 20/2 a 20/3
Nom todos improvis-
tos sào transtornos
Você poderá consta-
tar isto nesta fase onde seus impulsos
emocionais o sous dosoios de mudança
parecem atrair sltuaçõos externas quo pro-
vocam uma reavaliação dos sous atos.

1 QUADRINHOS

GARFIELD JIM DAVIS AS COBRAS VERÍSSIMO
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HORIZONTAIS — 1 — do^viodc» do caminho da rr»orftl
ou da juütrça, 10 — aprownRáo quanto a poss<vol dano.
p«riQo ou malogro. 1 ^ — pessoa digna d»?sse nome
com iodos os prodicados quo um ser humano deve
possuir. 12 — assentadas, ausadas, estratificadas 14de maneira nenhuma, ,io contrario. 15 — figura «'m
forma do cfesconu?, formada por dois arcos do c»rcuk>
que se coriam. om pl.mo ou om uma eslora, poquon.i
peça de ouro quo contem a hóstia consagrada dentro da
custódia; 16 — pa com quo se levanta a torra escavada,
ou quo sorvo para qualquer ohra do sapacJcr trabaihq
oculto, ardiloso, para enfraquecer ou destruir a obra.
posição, autoridade etc do outrom. 18 — tmqua d.io-moana falada na regiáo de Acra 19 — decurso volver
no tempo. 23 — dotalicto. 24 compio*o do ruaçôes
psiconsomaticas quo forma um todo unitAno om c«»da
indivíduo, conjunto de reprosontaçôor. o sensações as-
sociadas. l<gadas ao nosso corpo. ?í> — ligados com
arroatas as partes fondidas dos mastros. 28 — uma das
primeiras manifoRtaçôes teatrais do Japao originada
no soe XIII. sob a forma de dramas hncos representa-
dos duranto funçòes religiosas nos festivais «mtoistas.
29 — espécie do enguia: 30 — peça comprida do arado
e da charrua. a qual so liga o conjunto das peçasdesses instrumentos, o a qual. também. s«'io atroiados_
os animais do tração. 32 — linhas ou superfícies con
c«>ntricas quo so produ/em numa massa fluida quandoum dos pontos dostn recebeu um impulso unhas paraleias que formam uma serie do curvas alternativamente
côncavas o convexas, 33 — gui/os feitos com fruto si»co
do poqui, quo. em OoiAs o Mato Grosso, danç.innos doMoçambique us.im amarrados ao tornozelo
VERTICAIS — 1 — pwturbaçao mental dosarranjo,
desordem. 2 — colocar aquém da posiç.'io atua' ter
idéias contrarias ao progresso. 3 - acantonada. aquar
teiada. 4 — tampem náo. 5 — camada sup<»r'or da
crosta terrestre, de 50 a 100*m do espessura forma
da sobretudo do rochas do natureza granitica. ricas em
silício o alumínio. Ü — culto do ongom |eje daomeana
praticado nas Aritilhas. pnncipalmonfe no Haiti o quetom semelhanças com o nosso candomblé. / — insultar
com vaia, apupar. 8 a partir de. depois 9 o
conjunto das partos de uma construção quo se destinam
a resistir a cargas (p1 ). 13 - medida do afastamento-
entro duas retas que tém um ponto comum aquilo quese vé através da lente da cAmara. i í - carência
congênita de orelhas 20 — qrando chaiupa do t po
internacional umeo. dotada do quiiha de ferro fundi-
do. uma vela grande Marconi o uma buiarruna. 21 — no
logo da péla, buraco onde a caída da bota acarreta a
desclassificação do jogador, repartiçAo que n<io da
andamento aos negócios. 22 — forma arcaica da torce»-
ra pessoa do singular do presente do indicativo do
vorpo ser, 26 — cada um dos serus imaginados pelos
gnósticos para preenchor a distância entre o Deus pai e

Deus filho o entre o Deus filho o os hom»»ns. qua quer
das grandes divisòes do tempo geoiôg«co. 21 — mstru
mento musical de cordas caucas«ano com cai*a de
ressonância pmforme tocado por fr»cç«1o. 31 — figura
artificial presente em alguns escudos sempre ro
oresentada do meta» e como elemento falante Colabo-
ração do Prof. PEDRO DEMO — CEC — Brasília.

CORRESPONDÊNCIA
NILSOM RAMOS DOS REIS cru/adista charatíista)Florianópolis — Estamos encaminhando ao presiilnil,. do CÍRCULO ENlOMlSTICO CARIOCA i sua
carta, na quai so'»cita informaçíK's a respeito de suafiliação O CEC merece a sua ajuda Nosso abra
ÇO

CHARADA EM TERNO POR SÍLABAS
A moça SEM UMA DAS MÁOS scfr«»u urv* ataque.

abomtnAve* ja que RECUSARA o asse<l(0 do homem»
DESEOUfUBRADO

CELkY — CEC — Tljuca
CHARADAS METAMORFOSEADAS (troca de uma

letra)
Não se pode t«»r CONDE SCENDi'NO A co^ Guetti

e*»r»quíw:e á custa C** PECULATO >
ARQOS — CEC — Brasília

O terremoto to* t&o TERRÍVEL qu«? chegou a Aí lKíIR*"toda a população da cniade S<8>
VICENTE — CEC — SAo Francisco d» Paula (MG) .
CRIAR charadas asvm como decifra as ePA^SATTMPO t)

OI PAULA — CEC — Al*m Paf»íba
de atmosf»*r

DNGTEPNA .1 Sf"(5 Este 'ongo pe^wj*r»*ce mas também i
agricultura 6<31

CHICO SILVA — MHmròi
SOLUÇÔtS DO MUMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS a/»-»u'«» u' '#'3 Or
VERTICAIS — a'cm41 .

! abo*-
em da

a

|i|f
M o tnA
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A novela USP-Saramago

ROBBRTO COMODO

i
U AO PAULO — O departa-
mento de História da Uni ver-
sidade de São Paulo convocou
a imprensa para tentar esclare-
cer uma série de equívocos e
desentendimentos envolvendo
a participação do escritor por-
tuguês José Saramago no con-
gresso América 92: raízes c
trajetórias, organizado pela
l :SP em agosto, e níV evento A
experiência il<> século, promo-
vido na mesma época pela se-
cretaria da Cultura de Porto
\legre. com as presenças, en-

ire outros conferencistas, do
ensaísta americano I nineis

1 iikuyaina, autor do !i\ro O
fim da lustòria.

O imhroglio
todo começou
q u a n ti o . d e
volta a Portu-
gal. José Sara-
mago desço-
h i i u q u e
I ukuyamu ti-
nha recebido
um cache de
l SS 4 mil pela
sua palestra no
seminário de
Porto Alegre,
e "este 

portu-
guês saiu com
o exato dinheiro com que ti-
ilha entrado", como frisou
numa carta de protesto a l er-
nando Schuller. secretário de
Cultura de Porto Alegre.
Schuller aumentou a confu-
são pondo a culpa no profes-
sor José Carlos Sebe, coorde-
n a d o r - g e r a 1 d o e v e n l o
promovido pela USP. Segun-
do Schuller, Sebe dizia que o
cachê de Saramago para vir
ao ^Brasil era de USS 10 mil
(valor que depois baixou para
US$ 1.800) — e que, portan-
to. para Saramago falar em
Por'to Alegre era preciso que a
secretaria de Cultura desem-
bolsasse o dinheiro.

"Isso é um absurdo porque
nenhum dos ISO convidados

V 

f

tio Congresso América 92. a
maioria deles estrangeiros, re-
cebeu cachê algum, tendo par-
ticipado como cooperação cul-
tural", diz a historiadora
Anita Novinskv. da USP, pre-
sidente do Congresso. O que
de fato aconteceu, segundo
ela. é que Saramago foi pri-
meiro contactado pela USP
para participar do seu evento.
Em seguida, foi feito um acor-
do com a secretaria de Cultura
de Porto Alegre — interessada
também na presença de Sara-
mago —, que se comprometeu
a pagar USS 1.800 de custeio
pela vinda de oito professores
gaúchos ao América 92. Essa
quantia também serviria para
ajudar a cobrir as despesas

Carla r.o com a estada
do escritor Jo-
sé Saramago
em São Paulo,
bancada pela
USP. já que
sua passagem
aérea foi pa-
trocinada pelo
jornal O Esta-
do de S. Pauto.

"O 
que pre-

cisa ser esclare-
cido é que o
Congresso
América 9 2
n à o recebeu

até agora nenhum centavo da
secretaria de Cultura de Porto
Alegre por qualquer despesa,
seja as dos professores gaú-
chos ou as de Saramago".
acrescenta o professor Sebe.
Pie lembra ainda que o Amêri-
ca 92 não tinha nenhuma rela-
ção com o seminário gaúcho,
do qual Saramago também
participou. 

"O evento da USP
foi realizado com patrocínios
públicos e de entidades priva-
das, e toda a contabilidade está
a disposição para exame", diz
Sebe. indignado com a confu-
são criada, em que passou co-
mo autor de um calote dado ao
escritor português José Sara-
mago (leia texto ao lado).

José Scintmngc>;polêmica
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A resposta

do professor
JOSÉ CA RI.os siü *

OSÈ Saramago, escritor fie-
cionista, abstrai-se da realida-
de. üsta é a conclusão que se
pode tirar depois da noticia
publicada pelo JB no dia 25
último. Ao se referir a mim
afirmando que teria solicitado
da secretaria da Cultura da
prefeitura de Porto Alegre a
quantia de USS 10 mil para lhe
pagar cachê (cachê aliás que
jamais lhe foi mencionado,
nem a ele nem aos demais con-
vidados estrangeiros que vie-
ram de livre e espontânea von-
tade participar de um evento
cultural), seria de se esperar
que o escritor desse as fontes:
quem lhe disse tal coisa? Pro-
vas existem? Por que não exibi-
Ias? Fatos ou intrigas? Talvez
publicamente seja viável en-
tender o que se passa posto
que não lhe aprouva responder
aos dois telefonemas feitos pa-
ra esclarecer a atitude absolu-
lamente infundada daquela se-
cretaria (que usou a boa
vontade do congresso Améri-
ca 92 para parasitar parte do
seu I experiência do século).

Uma critica adicional deve
ser feita ao formato da notícia
do JB, que sequer deu ampli-
tude para a defesa de pessoas
envolvidas. I sta atitude além
ile condenável espelha um jor-
nalismo superado e pouco de-
mocrático. Além do mais. não
tendo nenhum pedido escrito
do escritor e desconhecendo a
teia que justificou o referido
fax seria impossível supor
quais seus reclamos. Afirmo
outrossim que contrariamente
tio que foi dito nunca recebe-
mos pedido oficial para lhe es-
crever nada.

De qualquer forma garanto
que o acordo feito com a pre-
feitura de Porto Alegre visava
a quantia de USS 1.800, jamais
enviados, e que nunca nin-
guém falou de outro valor.
Como outras colaborações, es-
ta quantia destinava-se á efeti-
vação do nosso congresso, que
trouxe daquele estado oito
professores para participar do
evento. As muitas despesas de
promoção do encontro, que le-
vou cerca de mil pessoas para
aplaudir o escritor, foram altas
e advieram de colaboradores.
Foram cerca de 50 as entida-
des que ajudaram a promover
o sucesso deste congresso de
cunho estritamente cultural.

Finalmente, em se tratan-
do de um escritor, como al-
guém que leu sua obra devo
registrar um certo eonstran-
gimento ao ter que admitir o
colapso repentino de seu esti-
Io. Seria interessante que Sa-
ramago soubesse que meus
dentes são verdadeiros e são
os mesmos que tinha quando
promovi o convite para vir e
quando o anunciei para rece-
ber o carinho de tantos que o
aclamaram, inclusive da co-
munidade acadêmica tão in-
justamente ofendida pelo in-
tranqüilo escritor.
* Josó Carlos Sobe 6 profcíssor da USP e
organizou o congrosso América 02
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Centro Cultural
Banco do Brasil

apresenta
"Do Clássico ao
Contemporâneo"

I'*

6 de Outubro às
12:30 e 18:30 h

TRIO BRASILEIRO
Gilberto Tinetti piano

Erich Lehninger violino
Watson Clis violoncelo

Pode ser
• Avaliação de uma ra-
posa felpuda, mineira,
com largo trânsito na vi-
da política do pais:— Quem entende de Mi-
nas e de Itamar sabe
muito bem que uma eoi-
sa é o ministério do vice-
presidente da República
em exercício: outra,
muito diferente, será o
ministério do presidente
Itamar Franco.

Entrave
A poderosa editora fran-

cesa Albin Michel quer pu-
blicar Sagarana, de Gui-
muràes Rosa.

Só não pôde dar o sinal
verde para a tradução por-
que está tendo problemas
com um dos herdeiros.

Para variar, grana.

Trupe
A Transbrasil já pro-

gramou um vôo extra pa-
ra hoje na rota Recife-
Brasília.

Um grupo de peruam-
bucanos ilustres tomará
de assalto a capital para
a posse do boêmio fíusta-
vo Krause no ministério
da Fazenda.

Visita guiada
0 diretor do MAM, Mar-

cos Lontra, está cheio de
novidades.

A primeira delas porá
em execução nesta quln-
ta-feira, ás 18 horas: ele
mesmo será o gula de uma
visitação erítiea á exposi-
çâo do pintor Luiz Aquila.

Km seguida, haverá de-
bate com a presença do ar-
lista.

Em tempo: tudo intei-
ramente grátis.

Solução
• De um famoso jorna-
lista juiz for ano, já opa-
varado com a imagem de
seu torrão natal e o de-
sempenho do presidente
Itamar Franco:
—São tem nada. não.
Qualquer coisa, a gente
requero outra cidada-
n ia.

Protegido
A inconfidência vazou de

nin dos íntimos do prexiden-
te licenciado Fernando Col-
lor.

Nos últimos dois meses,
ele vinha usando diaria-
mente uni colete de ai,-'» de
fabricação alemã.

Óbito

Zózimo

Roberto Valença

Nelson Chammacom a mulher Silvia Pfeifer, a cunhada Laia
e Paulo Niemeyer Filho em noite de jantar no Slieraton

Fúria
Nfto convidem para a mesma mesa — pelo

menos por enquanto — o governador Leonel
Brlzola e o presidente da Riotur, Trajano
Ribeiro, um doe coordenadores da campanha
de Cidinha Campos.

No dia das eleições, Brizola, sem saber
ainda que seu arqui-desafeto César Maia
passaria Cidinha nas urnas, fez ácidas cri ti-
cas ao trabalho de Trajano.

¦ ¦ ¦,

Fala, presidente!
V 0 pronunciamento que não fez à nação no dia
cm que assumiu o cargo, o presidente Itamar
Franco fará hoje.

Elo discursará durante a cerimônia de posse de
parte de seu ministério.

a ¦ a

Encontro
O presidente da Associação de Bancos

Internacionais. Henrique Meirellcs, en-
contra-se hoje em Belo Horizonte com o
ex-ministro Aureliano Chores, levado pe-
Io empresária Luiz Príncipe.

.Vo encontro. Meirellcs dirá a Aurelia-
no que os banqueiros internacionais es-
tão propensos a dar apoio ao governo de
Itamar Franco.
9 l)i'sde que todos sentem a mesa paru
conversa r.

b a o
Pé na estrada

Convidado pelo senador Darcy Ribeiro para
projetar a Üniversidade de Campos, o arquiteto
Oscar Niemeyer visitam hoje o local.

Chegará á cidade de carro.
Sua ojoriza a viagens aéreas foz com que

ele recusasse o convite de Darcy para que
voasse, ao lado do governador Brizola, no
helicóptero do governo.

ta ¦ b

Brig-ada
A OEA elaborou um projeto que será

entregue em breve ao governo brasileiro.
/I idéia e criar um único exército para

toda u América do Sul.
Segundo o estudo, os custos seriam ri,du-

sidas em 90",,. * *• #
íiesta saber o que pensam disso os millui-

res de generais que mandaram e desmanda-
ram no continente durante anos 11 fio.

Paulo Jabur

Açq*O
***«>, poMUn,

As coisas mio andam
mesmo boas para o casal
Col lor.

Na última sexta-feira,
faleceram 14 earpas do la-
go artificial da Casa da
Dlnda.

O encarregado bobeou e
deu pilo para os peixes —
que morreram entalados.

Cutucada
• Em encontro que
teve com 40
empresários,
sexta-feira, na
Federação de
Comércio Varejista, o
deputado César Maia
alfinetou o presidente
Itamar Franco:

— Não entendi
nada. O Jamil
Haddad é uma pessoa
maravilhosa, mas não
passa de um
ortopedista da Tiju-
eu.

Sugestão
• Amigo da coluna. Rei-
naldo Paes Barreto, faz.
eua sugestão ao presidente
Itamar Franco:
— Já que estamos passar)-
do o Brasil a limpo, por
que não chamar o ministé-
rio da Fazenda de ministé-
rio das Finanças como em
todos os países do mundo?
A designação Fazenda
vem do tempo do Brasil
Colônia, mais preci*amen-
te do governador Tome de
Souza, quando se guarda-
va os liavcres nas fazen-
das. O tenno não pode M-r
mais defasado

Por escrito
• A secretaria Sandra
Fernandes de Oliveira,
que ao lado do motorista
Eriberto França lavou a
alma dos brasileiros, es-
tá escrevendo um livro
no qual contara tudo o
que riu e ouviu.
o Titulo: Operação Uru-
ir uai.

¦ m m

Difícil
a Caso o candidato Co-
sar Maia chegue mesmo
ao 2" turno — conforme
apontavam os números
do TRE até as ultimas
horas de ontem — será
difícil ele obter o apoio
dos brizolistas na dispu-
ta com Benedita da Sil-
va.
• Os dirigentes pedotis-
tas trabalham com duas
hipóteses: ou Brizola
apoia Bené ostensiva-
mente ou esquiva-se e
deixa que seus seguido-
res façam a opção pelo
voto em branco.

.Vaivém
Por enquanto, o presi-

dente Itamar Franco tem
agendada apenas uma via-
fictn.

Ele deverá ir á Argenti-
na, em dezembro, para a
reunião do grupo do Rio —
a mesma que realizou-se
ano passado em Cartagena.

Será?
® o ii 11 imo boato que
corre em Brasília dá. con-
ta de que o presidente
Fernando Collor levou a
faixa presidencial para a
Casa da Dinda.

No cinetninha do Rio Atlântica, as
atrizes Alcione Mazzeo e Isis de

Oliveira

RODA-VIVA

Tuca e .José Zobaran reuniram amigo* no
sábado para uma feijoada cívica que entrou
pela madrugada.

Maribel 1'ortinari. atualmente assessora de
Comunicação do Teatro Municipal, está quase
terminando seu terceiro livro sobre dança —
este focalizando a situação do balé no Brasil.

A clínica Med-Río Check-up recebeu o titulo
de membro da Academia de Ciências de Nova
York.

O restaurante (juadrifoglio (atTé, seguindo o
exemplo dos melhores restaurantes de Nova
Yorkin está anunciando descontos de 2(1% em
seus jau tares até as 21 horas.

Mesa de dois no jantar de sábado do Mistura
Fina reunia os economistas Eduardo Modlano e
Luiz Corrêa do Lago.

Anua Maria Tornaghi esta organizando o
grupo de cariocas que irá. dia 21. ao jantar It I
do Leopoldo, em São Paulo, cm beneficio das
crianças aidéticas.

A Eriffc Louis Vuitton está funcionando .-m
Brasília com uma representação comercia!

O professor Paulo Alonso está acumulando a
chefia do departamento de comunicação social
com a diretoria acadêmica da Faculdade da
Cidade.

Anita Bernstein volta, a partir >!•' !i.t h
responder pela gerência de r«'!av<vJ pul !u ¦!•>
Sheraton.

Quarta-feira vai ao ar a exposição do primei-
ro aniversário do palácio dos leilões,

O cineasta Iv.in Ca!• 1<isí'. a «•••»*,
«et: a*uvw.uioi m fr-st.i r,. R> •!.« 1 >?»•! i

K assinado por Lueilía Borges •> elocia
do (iecoi do novo restaurante do 4wke\

Decidido
» Mais um escritor sill-a-
merteano está pronto para
enfrentas as u > "i/.v
• fíubi iel (!c i cia Min -
que.: a> <•*<//u o d
tar ti presidem ia do < 'o-
Ifimbtti ¦ •'! d h i:' da uno
(/uc rern.

Foia
• O presidente da ( onfo-
dera^ao Brasileira de \ ô-
lei. Carlos \rthiir \uz-
mavi, pediu demissão na
sexta-Icira do cargo de di-
retor-exeeutivo da candi-
dattira de Brasília ás olim-
piadas ilo ano 21)0(1,
invocando a roerência
® O i^esio repercutiu bem
cm Itrasilia.
O Má quem defenda que
todo inundo deveria lazer
o mesmo inclusive o depu-
lado Paulo Octávio.

Na Dinda
e O casal Co!!<<!' cle Me!
In ii.io j'.: -¦ saliei po! 1
11< a . m' em

Uni dos aminos tju«» mi-
tem t ••!• ti 'nou pa' a a Inn
da |>U V 111 ti" p: eslden ' .¦
t'ollor • |• ('It er.'a 'Ml
m.ido 11in: i.iri! i'. n t- ¦!¦¦
dlcado .qx'Tias a minha de-
fesa

O presidente licen* iado
dis.-B (jue preferla :: ar ao
largo das apui.i(,6es niuni
l ip us

¦ ¦ ¦ ^

Alivio
>.s <>sful,-tros })i/f r*U4Uxltt

to. estiia Ja'hades < om in*
suirnte Itama* Fttitu o
© Par utna stmplrs race M
lit site fevt'wiru, a ctida liois
nics-fs, < ex-ministro Muni

i ri i ! ita ra u •'u: •• , !:da
que limitava os wpass*'* do
/. '. / )!.S a > , f> Cf ITIJK.
• • 'om a ( anjuvâo do vn
l*\ichment » mmisf(*rtn <! i
fj .11. et.Ut 1,(7 • -í ;i»

• 1,1 ! d.

I mi \ I tirin linrriitilln

5
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I ESTRÉIA
BOB ROBERTS (Bob Roberts). do Tim Robbrns
Com Tim Robbrns. Giancarlo Esposito Ray Wtso
e Gora Vidal Estação Paissandu (Ru* Senador
Verttuairo. 35 - 265 4653) IBh. 18h. 20h. 22h
Star Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 502/C —
256 4588). Rio Sul (Rua Merqués de Sio Vi-
cenle. 52 —274 4632) 14h. 16h. 18h. 20h. 22h
A/t Casashoppmg 3 (Av Alvorada. Via 11. 2.150

325 0746) de 2- a 6*. As 16h. 18h. 20h. 22h
Sáb o dom . a partir das 14h Bruni-Ti/uca (Rua
Conde de Bonfim. 370 — 254-8975). Club Cine-
ma-f (Rua Coronel Moreira César. 211/153 —
Nnorói): 15h, 17h. 19h. 21h (12anos)

Comedia satírica sobre música, política e meios de
comunicação. na história de um cantor que con-
corre ao Senado e faz de sua campanha uma
verdadeira turnê de pop star EUA/1992

BRINCANDO NOS CAMPOS DO SENHOR
(At play in lhe fie/ds of lhe Lord). de Hector
Babenco Com Tom Berenger, John Lithgow.
Daryl Hannah e Aidan Qumn Roxy 2 (Av Copa-
cabano. 945 — 236 6245) 14h30. 17h40.
20h50. Palácio-J (Rua do Passeio. 40 — 240-
6541). Tijucê-2 (Rua Conde de Bonfim. 422 —
264 5246) 14h. 17h10. 20h20 (12 anos)

Dois aventureiros americanos, quatro missionários
o uma tribo do índios entram em conflito, quando
suas diferenças culturais e idéias fanáticas cho
cam se na Amazônia Baseado no livro de Peter
Matthiessen EUA/1991

UMA EQUIPE MUITO ESPECIAL (A league Jl
lhe ir own), de Penny Marshall Com Tom Hanks,
Geena Davts. Lon Petty e Madonna Art-Copaca-
bana (Av Copacabana. 759 — 235-4895). Art-
Fashion Mal/ 2 (Estrada da Gávea. 899 — 322-
1258). Star Ipanema (Rua Visconde do Pirají.
371 — 521-4690) 15h. 17h20, 19h40. 22h
Art Casashoppiog 2 (Av Alvorada. Via 11. 2 150
— 325 0746). Att Ti/uca (Rua Conde do Bonlim.
406 — 254 9578). Art-Madurara 1 (Shopping
Conter de Madureira — 390 1827) de 7* a 6". às
16h20. 18h40. 21 h Síib o dom . a partir das 14h
Pathe (Praça Marechal Floriano. 45 — 220
3135). Paiatodos (Rua Arquias Cordeiro. 350 —
281-3628) 14h. 16h15, 18h30. 20h45 Windsor
(Rua Coronel Moreira César 26 — 717 6289 —
Niterói) 14h. 16h20. 18h40. 21h (Livre)

Comédia Enquanto os jogadores do beisebol luta
vam na guerra, um grupo do mulheres decidiu
formar um time para jogar cm todo o pais e não
deixar desaparecer o esporte nacional EUA/
1992

AS VEZES ELES VOLTAM (Sometimes thcy
come back), de Tom McLoughin. Com Tim Ma
theson. Brooke Adams e Robert Rusler Palacio-2
(Rua do Passeio. 40 — 240 6541) 13h40.
16h30, 1 7h20, I9h10. 21h Sio Luh 2 (Rua do
Catete. 307 — 285 2296). Niterói (Rua Vtscondo
do Rio Branco. 375 — 719 9322) 14h10. 16h
17h50. 19h40 21h30 Madureira-1 (Rua Dagmar
da Fonseca 54 — 450 1 338) Ilha Plara 1 (Av
Maestro Paulo o Silva. 400/158). Art-Meter (Rua
Silva Rabelo. 20 — 249 4544) 15h30. I 7h20.
19h10. 21 h (14 anos)

Professor é suspeito da morto de dois adolescentes
o descobre que as ameaças que rondam sua vida e
o de sua família estão ligadas a fatos e crimes
ocorridos no passado Basoado no livro do Ste
phen Kmg EUA/1991

CONTINUAÇÃO

AMOR E SEDUÇÃO (Ju Dou) do Zhdng Yimou
Com Gong U, Li Bao Tian Li Woi e Zhang Yi
Estaçio Cinema t (Av Prado Júnior, 281 —
541 2189) 16h. 1 7h50. 19h40 21h30 Ait-Fus
hron Mall J (Estrada da Gavea. 899 — 322
1258) 16h.18h.20h.22h (Livre)

A trftgica história de uma garota comprada por um
homem rico para lhe dar um filho, mas que acaba
engravidando de um sobrinho do seu amo Chi-
na/1990

O JOGADOR (The player). de Robert Altman
Com Tim Robbrns. Greta Scacchi. Whoopi Gold-
bctfí e Fred Ward «oiy-1 (Av Copacabana 945
— 236 6245). Sio Luii 1 (Rua do Calota. 307 —
285 2236) 14h30. 16h50. 19h10. 21h30 Barra
1 (Av das Américas. 4 666 — 325 6487). Cario•
ca (Rua Conde de Bonfim. 338 — 228-8178).
Center (Rua Coronel Moreira César 265 — 711 -
6909) 14h. 16h20. 18h40. 21 h (12 anos)

Produtor de cinema sente se ameaçado em sua
carreira e mata o roteinsta que está prestes a ser
contratado pelo estúdio, mas precisa impedir que
o crime prejudique os interesses da empresa Pré-
mio de melhor direção e ator (Tim Robbins) em
Cannes EUA/1992

UMA NOITE SOBRE A TERRA (Night on
earth). de Jim Jarmusch Com Winona Ryder.
Geno RovvlBnds. Giancarlo Esposilo e Armm
Muller St8hl Estação Botafogo/Sala 1 (Rua Vo-
luntânos da Pátria. 88 — 537-1112) 15h. 1 7h20
19h40. 22h (Livre)

Cinco comédias breves que aconter.om numa mes-
ma noite, em diferentes cidades do planeta reu-
nindo sempre um motorista do tám o um passa-
geiro EUA/1991

UM DIA PARA NAO ESQUECER (Auiourdhui
peut-étre). de Joan-Louis Bertucelli Com Giu
liotta Masma, Jean Benguigui o Eva Darlan Esta•
çio Botafogo/Sala 2 (Rua Voluntários da Pálna.
88 — 537 1112) 17h. 19h,21h (Livre)

Mulher de 70 anos vondo a casa onde sempre
viveu o organiza uma festa do despedida, mas
entre os convidados não está a pessoa mais ospe-
rada: o filho que ela nào vô há 15 anos França/
1991

SEM LIMITE PARA VINGAR (Ricochct). de
Russel Mulcohy Com Demel Washington. John
Lithgow e Ice T Odeon (Praça Mahatma Gandht.

— 220 3835) 13h40. 15h30 1 7h20. 19h10.
21 h Central (Rua Visconde do Rio Branco, 455
— 717 0367 — Niolrôi) 14h10. 16h. 17h50.
19h40. 21 h30 Maduteua-3 (Rua Joio Vicente.
15 — 593 2146) 15h30. 17h20 19M0. 21 h
Campo Grande (Rua Campo Grande. 880 -
394 4452) 1 5h. 1 7h. 19h, 21 h (14 anos)

Psicopata passa sete anos proso e. depois do armar
um plano em que sü faz passar por morto, prepara
uma cruel armadilha para destruir o policial que o
prendeu EUA/1991

LANTERNAS VERMELHAS (Dallong denglong
gaogao gua) de Zhang Yimou Com Gong L« Ma
Jmgwu e He Caifei Roxy 3 (Av Copacabana.
945 — 236 6245) 15h. 17h10. 19h20. 21h30
Ti/uca-t (Rua Conde do Bonfim, 422 — 264
5246) 14h30. 16h40. 1bh50. 21 h (Livro)

Garota de 19 anos aceita sor a quarta esposa de um
poderoso latifundiário, mas envolvo se numa trá
gica e longa luta travada entre as outras esposas
polo poder e riqueza do marido China/1991

DE SALTO ALTO (Tacones le/anos). de Pedro
Almodôvar Com Victona Abril. Mansa Paredes.
Miguel Bosé o Eva Silva Veneza (Av Pasteur,
184 — 295 8349) 15h, 17h10. 19h20, 21h30
(14 anos)

Famosa cantora abandona a filha aos treze anos e
quando se reencontram, a filha esta casada com o
e* amante da mãe. mas ele aparece morto e as
duas passam a ser suspeitas do crime Melhor
diretor musica e atriz (Mansa Paredes) no Festi
vai do Gramado Espanha/1992

OTHELLO (Qlhsüsi. do Orson VVelles Com Or
son Welles, Michael Mac Liammoir. Suzanne
CloutM?/ o Fay Compton Estação Botafogo/Sala 3
(Rua Voluntários da Pátria. 88 — 637-1112)
16h40. 18h20. 20h. 21h40 Art Fashion Mall 3
(Estrada da Gávea. 899 — 322 1258) 22h10
(Livte)

Tragédia clássica sobre o ciúme do mouro Othello
que. instigado por seu conselheiro lago, mata a
própria mulher Desdémona Cópia restaurada da
versão de Welles para a obra do Shakespoare
Palma do ouro em Cannes EUA/ltália/1952

JOGOS PATRIÓTICOS (Pauiol gamei), de
Phillip Noyce Com Harnson Ford. Anne Archer.
Patnck Bergin o Sean Bean Metro Boavista (Rua
do Passeio 62 — 240-1291) 13h30. 15h30.
17h30 19h30. 21h30 Condor Copacabana (Rua
Figueiredo Magalhães. 286 — 255 2610). Largo
do Machado 1 (Largo do Machado. 29 — 205-
6842) 14h. 16h. 18h. 20h. 22h Leblon t (Av
Ataulfo de Paiva. 391 — 239-5048): 15h. 1 7h10.
19h20, 21h30 Barra 3 (Av das Américas. 4 666
— 325 6487). America (Rua Conde do Bonfim.
334 — 264 4246). Morte Shopping 2 (Av Su
burbana. 5 474 — 592 9430). Icarai (Praia de
Icarai. 161 - 717 0120) 14h30, 16h40. 18h50.
21h. (12 anos)

Ex agente da CIA de férias na Inglaterra, impede
um atentando á família real e sua própria família
passa a ser o alvo de um grupo terrorista interna
ctonal Basoado no livro dc Tom Clancy EUA/
1992

UMA MULHER INDECENTE (The indecent
vvoman). do Ben Verbong Com José Way. Huub
Stapel o Coen van Vri|bergue de Coningh Art-
Fashion Mall 4 (Estrada da Gávea. 899 — 322
1258) 16h10. 18h10. 20h10. 22H10 Art Casas
hoppmg 1 (Av Alvorada. Via 11. 2.150 — 325-
0746) do 2* a 6*. ás 1 7h. 19h. 21 h Sáb e dom .
a partir das 15h. Largo do Machado 2 (Largo do
Machado 29 — 205 6842) 14h30. 16h20
18h10 20h. 21 h50 Art Madureira 2 (Shopping
Conter do Madureira — 390 1827)' 15h. 17h.
19h. 21 h (18 anos)

Casal de amantes inicia um jogo erótico onde a
regra é satisfazer apenas seus próprios desejos,
mas o jogo se complica quando ele começa a
invadir a vida familiar da mulher Holanda/1991

MEDITERRÂNEO (Mediterrâneo), de Gabnele
Salvatores Com Diego Abatantuono. Cláudio Bi-
gagli Giuseppo Cedorna e Cláudio Bis»o Copa
cabana (Av Copacabana. 801 — 255 0953). Le-
blon 2 (Av Ataulfo de Paiva. 391 — 239-5048)
Barra 2 (Av das Américas, 4 666 — 325 6487)
14h50, 16h30, 18h10. 19h50 2lh30 Ilha Plara
2 (Av Maestro Paulo e Silva. 400/148). Norte
Shopping 1 (Av Suburbana 5 474 — 592
9430) 14h20. 16h. 17h40. 19H20. 21h (12
anos)

Oito sold.idos italianos são enviados para uma ilha
grega mas. quando o navio afunda o perdem o
rádio, decidem ficar com os prazeres da ilha, sem
se importar com os horroros da guerra Oscar de
molhor filme estrangeiro Itália/1991

ALIEN 3 (Ahen 3). de David Fincher Com Si
gourney Weaver, Charles S Dutton. Charles Dan
co e Paul McGonn Madureira 2 (Rua Dagmar da
Fonseca 54 — 450 1338) 14h30 16h40
18h50 21 h Niterói Shopping 2 (Rua da Concei
çâo 188/324 — 717 9665). Star Sio Gonçalo
(Rua Dr Nilo Poçanha. 56/70 — 713 4048)
15h. 1 7h, 19h, 21 h (14 anos)

Numa comunidade sem tecnologia avançada e
onde vivom violentos criminosos a oficial Ripley
ch»»ga para impor a ordem, mas continua a ser
perseguida pe'o torrrvel monstro EUA/1991

MATADOR (Matador), do Ped'0 Almodín/ar
Com Assumpta Serna. Antomo Bandoras Nacho
Mortine? o Eva Cobo Art Fa\hion Mall3 (Lstrada
da Gàvon. 899 - 322 1258) I6h10. 18h10
20hl0 (18 ano»)

Aprendiz de toureiro confessa ter cometido uma
séne de cnmos e 6 defendido por uma advogada
que mantém uma estranha e mórbida rolaçAo com
seu instrutor, um famoso toureiro que abandonou
as aronas depo«s de um acidente Lspanha/1986

SOLDADO UNIVERSAL (Unherttl soldter) de
Roiand Emmerich Com Jean-Claudo Van Dam
me. Dolph Lundgien AJIy Walkor e Ed 0 Roas
Ricamar (Av Copacabana. 360 - 237 9932) de
2-a 6* As 15h30 17h30 19h30 21h30 SAb e
dom. n partir das 17h30 Olana (Rua Uranos
1 474 230 2666) 15h30. 1 7h20. 19h10. 21 h
(14 anos)

Projeto secroto do governo transforma soldado*
em máquinas invencíveis de guerra, mas alguns
escapam ao controle o se rebelam contra sous
criadores EUA/1992

A BELA E A FERA (Beauty and lhe heast)
desenho animado de Gary Trousdale e K»rk Wise
Produçáo dos Estúdios Walt Disney Ricamar (Av
Copacabana. 360 — 237 9932) sáb e dom. ás
14h20 15h50 (Livre)

Em troca da liberdade do pai, bola jovem aco«ta
ficar prisioneira do assustador dono de um caste
Io, na verdade um príncipe encantado, que só o
verdadeiro amor poderia salvar Oscar de melhor
canção original o trilha original EUA/1991

INSTINTO SELVAGEM (Basic mstmct) de Paul
Verhoeven Com Michael Douglas Sharon Stone
George Dzundza o Jeanno Tnpplohorn Opera 1
(Praia de Botafogo 340 — 652 4945) 16h50
19h10. 21h10 Lagoa Dnve In (Av Borges de
Medfiros. 1 426 2 74 7999) 20h 22h (18
anos)

Aperto de você

1SHOPPINGS
ART-CASASHOPPING 1 (222 lugares) Uma
mulher indecente de 2* a 6*. ás 17h. 19h 21 h
Sftb e dom . a partir das 15h (18 anos)

ART CASASHOPPING 2 (667 lugares) - Uma
equipe muito especial de 2* a 6'. ás 16h20,
18h40. 21h Sáb o dom. a partir das 14h (Li
vro)

ART CASASHOPPING 3 (470 lugares) Bob
Roberts de 2* a 6*. ás 17h. 19h 21 h Sáb o
dom , a partir das 15h (12 anos)

ART FASHION MALL 1 (164 lugares) — Amor
o sedução 16h. 18h. 20h. 22h (Livre)

ART FASHION MALL 2 (356 lugares) Uma
equipe muito especial 15h 17h20. 19h40. 22h
(Livre)

ART FASHION MALL 3 (325 lugares) Mata-
dor 16h10 18h10. 20h10 (18 anos) Othello
22h10 (Livro)

ART FASHfON MALL 4 (192 lugares) — Uma
mulher indecente 16h1Ü, 18h10. 20hl0. 22h10
{18 anos)

BARRA 1 (258 lugares) — O jogador 14h.
16h20, 18h40. 21 h (12anos)

BARRA-2 (264 lugares) — Mediterrâneo 14h50
16h30. 18h10. 19h50. 21h30 (12ano»)

BARRA-3 (415 lugares) — Jogos patrióticos
14h30 16h40. 18h50, 21h (12anos)

ILHA PLAZA 1 (255 lugares) — As vaies eles
voltam 15h30. 17h20. 19h10. 21 h (14 anos)

ILHA PLAZA 2 (255 lugares) — Mediterrâneo
14h20 16h. 1 7h40. 19h20 21 h (12 anos)

NORTE SHOPPING 1 (240 lugares) — Mediter
rineo 14h20. 16h. 17M0 19h20. 21h (12
anos)

NORTE SHOPPING 2 (240 lugares) — Jogos
ptüiútrcot 14h30. 16h40 18h50. 21 h (12
imos)

RIO-SUL (460 lugares) — Bob Roberts 14h
18h 20h 22h (12 ano»)

¦ COPACABANA
ART-COPACABANA (836 lugares) — Uma
eQO'pa muito esp*c**t 15h, 17h20 19h40 22h
(Üvre)

CONDOR COPACABANA (1 043 lugares)
Jogos patrióticos 14tv 16h. 18h. 20h, 22h (12
•no»)

COPACABANA (712 kjgares) — Mednerrineo
14h50 1Sh30 IWilO. 19f<50 21h30 (12«nos)

ESTAÇÃO CINEMA-1 (403 K»g»«<s) — Amor e
tedu-çéo 16h 17h50 19h40 21h30 (Livre)

NOVO JÔ1A (96 l*ígaTe») — A v*ay*m do Capitão
Tornaefc 16h. 1^30 21h (Ltvrti)

RICAMAR (600 - 4 r a fera s*b

dom ás 14h20 15h50 (Livro) Soldado uni-
versaI do 2* a 6' ás 15h30. 17h30. 19h30.
21h30 Sab o dom, a partir das 17h30 (14
anos)

ROXY 1 (400 lugares) O /ogador 14h30
16h50. 19h10. 21h30 (12 anos)

ROXY 2 (400 lugares) — Brincando nos campos
do Senhor 14h30, 1 7h40 20h50 (1 2 anos)

ROXY 3 (300 lugares) — Lanternas vermelhas
15h, 1 7h10, 19h20. 21h30 iLivro)

STAR COPACABANA (411 lugart-s) Bob
Hoberts 14h.16h.18h.20h.22h (12 anos)

STUDlO COPACABANA (402 lugares) — 4
glória de meu pai 15h30. 1 7h30. 19h30. 21h30
(Livre)

IPANEMA/LEBLON
CÂNDIDO MENDES (99 lugares) Peter Pan

14h (Livre) Frankte & Johnny 16h30. 18h4ü.
20h50 (Livre)

CINECLUBE LAURA ALV1M (77 lugares) ~ V«
a programação em Mostra

LAGOA DRIVE-IN (300 carros) - Instinto sei
vagem 20h. 22h (18 anos)

LEBLON 1 (714 lugares) Jogos patrióticos
15h 17h10 19h20 21h30 (12 anos)

LEBLON 2 ( 300 lugares) — Meditenineo
141)50 16h30. 18h10. 19ti50. 21h30 (12 anos)

STAR-IPANEMA (412 lugares) — Uma equipe
muito especial 15h 1 7h20. 19h40. 22h (Livre)

1 BOTAFOGO
BOTAFOGO (967 lugares) — Citase profundo e

Tai/a Rae erótica safada & gulosa 14h30.
17h10. 19h50 (18 anos)

ESTAÇÃO BOTAFOGO.SALA 1 (304 lugares)
Uma noite sobre a terra 15h 17h20. 19h40

22h (L«vre)
ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 2 (49 lugares)

Um dia pa'ê nào esqiiecer 17h. 19h. 21 h
(Livre)

ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 3 (86 lugares)
Othello 16M0 18h20 20h 21M0 (Lrvre)

OPERA 1 (765 lugares) — Instinto selvagem
16h50 19h10. 21h10 (18 anos)

VENEZA (795 lugares) — De salto alto I5h.
17H10 19^20 21h30 (14 anos)

ICATETE FLAMENGO'
ESTAÇÃO MUSEU DA REPUBLICA (89 luga
res) — Cinema Patadrso 16^ 18hl0 20^20
(Lrvr#)

ESTAÇÃO PAISSANDU 1450 Bub
Roberts 16h, 18h 20h 22h (12 ar\m)

LARGO DO MACHADO 1 (835 lugares)
Jogos patrióticos 14h. 16h 18h, 20h. 22h (12
anos)

LARGO DO MACHADO 2 (419 lugares) - Uma
mulher indecente 14h30. 16h20. 18fi10. 20h
21h50 (18 anos)

SAO LUIZ 1 1455 lugares) — 0 /ogador 14h30
16h50 19h10 21 h30 (12 anos)

SAO LUIZ 2 (499 lugares) — As vezes eles vol•
iam I4b10. 16h 17li50 19h40. 21h30 (14
anos)

I CENTRO
METRQ BOAVISTA (952 lugares) — Jogos pa
moucos 13h30. 15h30. 17h30. 19h30 21h30
(12 anos) Cópia em 70 mm

ODEON (951 lugares) - Sem limite para vingar
13h40 15h30 17h20, 19h10 21h (14 anos)

PALÁCIO 1 (1 001 lugares) — Brincando nos
campos do Senhor 14h. 17h10. 20h20 (12
anos)

PALACIO-2 (304 lugares) — As vetes eles vof
tam 13h40 15h30. 17h20 19h10. 21h (14
anos)

PATHÊ (671 lugares) — Uma equipe mudo espe
ciai 14h 16h15. 18h30. 20h45 (Livre)

REX (1 098 lugares) — Colocaçóes sexuais e
Amber Lynn — A prostituta erótica de 2* a 6*. ás
13h 16h10 19h15 Sèb e dom. as 14h30
17h40 19h (18 anos)

VITÓRIA (1 231 lugares) — Se«o explicito em
alta voltagem de 2' a 6*. as 13h30. 14h50.
16h10 17h30 18h50, 20h10. 21h30 Sab e
dorr^ a partir das 14h50 (18 anos)

ITIJUCA
AMÉRICA (956 lugare») — Jogos patrióticos

14h30. 16h40. 18h50. 21 h (12 anos)
ART TIJUCA (1 475 lugares) — Uma equipe
muito especial de 2* a 6\ ás 16h20. 18n40. 21 h
Sèb e dom . a partir das 14h. (Livre)

BRUNI TIJUCA (459 lugar») - Bob fíoberts
16»v 17h, 19b. 21H (12 ano»)

CARIOCA (1 119 lugares) — 0 /ogador 14h
16h20. 18h40. 21 h (12 ano»)

TIJUCA-1 («30 lugares) — Lanternas vermelhai
14h30 16b40. 18h50, 21 h. (Lrvre)

TIJUCA 2 (391 lugar»») — Brincando noi cam
pos do Senhor 14h 17h 10. 20h20 (12 anos)

TIJUCA PALACE 1 (464 luoa.es) — A pequena
xetem sáb e dom . às *4h. 16h30 (L^vre) Frisos
da guerra 17h. 19h, 21 h (12 anos)

I MÊIF.R
ART MÊIER ;845 lugares) — As vtzes eles *ol

t*m 15h30 1 7h20 19H1Q 2lh (14 aro*»
BRUNI MÊIER (420 ¦ - he*a •' n
denote 15h 10 17h30 I9h50 (18 anos) Tra

balhando por amor 16h20 18h40 21 h (18
anos)
PARATODOS (830 lugares) — Uma equipe mui

to especial 14h. 16h15 18h30 20h45 (Livre)

I OLARIA
OLARIA (887 lugares) Soldado universal

15h30 17h20. 19hl0 21h (14,mos)

H MADUREIRA;

JACAREPAGUÁ
ART-MADUREIRA 1 (1 025 lugares) — Uma
equipe muito especial do 2* a 6* ás 16h20
18h40. 21h Sab e dom. a partir das 14h (Li
vre)

ART MADUREIRA 2 (288 lugares) Uma mu
lher indecente 1 5h, 1 7h. 19h. 21 h (18 anos)

MADUREIRA 1 (586 lugares) As vetes eles
voltam 15h30. 1 7h20. 19h10, 21 h (14 anos)

MADUREIRA 2 (739 lugares) Ahen 3 14h30
16h40. 18h50 21 h (14 anos)

MADUREIRA-3 (480 lugares) Sem limite para
vingar 15h30. 17h20 19h10 21h (14,inos)

I CAMPOGRANDE
CAMPO GRANDE (I 300 lugares) Sem limite
para vingar 15h. 1 7h. 19h 21 h (14 Anos)

I NITERÓI
ARTE-UFF (528 lugares) — Ver a programaçãoem Mostra
CENTER (315 lugares) — O jogador 14h 16h20.18h40. 21 h (12 anos)
CENTRAL (807 lugar^) — Sem limite para vm-
gar 14h10, 18b. 17h50. 19h40 21h30 (14anos),

CLUB CINEMA-1 (201 lugares) — Bob Roberts15b. 17h. 19h, 21 h (12 anos)
ICARAI (852 lugare») — Jogos patrióticos14h30,18M0. 18h50. 21h (Uaoos)
NITERÓI (1 398 lugares) As vezes eles voJtam14h10 16h 17h50. 19h40. 21h30 (14 anos)
NITERÓI SHOPPING 1 (100 lugares) Doidapor seio orat 15b 10 18h20. 17h30 18h40.19h50. 21 h (18 anos)
NITERÓI SHOPPING 2 (132 lugares) — Alren J15h 1 7h, 19h, 21 h (14 anos)
WINDSOR (501 lugares) — Urtvt equipe muito
especial 14h. 16H20 18h40 2^h (L^vre)

BSÃOGONÇALO
STAR SAO GONÇAIO .i «• l

15h 1 7h. i9h D* f'4 ênm}

A noite dc São Lourenço. dc Puolo c Vittorio Taviani, no Art-UFF, em Niterói

Dototive da polícia investiga o assassinato do um
e* astro de rock e tem um caso com uma das
suspoitas. uma mulher bisseiual que o envolvo
numa trema psicológica e sensual EUA/1992

A VIAGEM DO CAPITÃO TORNADO (II viag-
gio di Capitan Fracassa) de Ettoro Scola Com
Ornella Mutti. Masstmo Troisi. Vincent Porez e
Emanuello Bfrart Novo Jóia (Av Copacabana
680) 16b. 18h30. 21 h (Livre)

0 herdeiro de uma família nobre e falida abandona
castolo de seus ancestrais para acompanhar um

grupo de atores itinerantes a caminho da corto do
roí. em Paris Quinta versão cinematográfica do
romance de Théophilo Gautior Itália/França/
1990

REAPRESENTAÇÀO

PETER PAN (Peter Pan) desonbo animado de
Hamilton Luske e Clvde C jronimi Produção dos
Estúdios Walt Disney Cindido Mendes (Rua
Joana Angélica. 63 — 267 7295) 14h Ate do
mingo (Livre).

Trãs crianças embarcam numa sãrie de aventuras
junto com o monmo Peter Pon que vive na Torra
do Nunca e se recusa a crescer Baseado na
história de S»r James Barno EUA/1953

A GLORIA DE MEU PAI (Ia gloirn de mon
pere), de Yves Robert Com Philippo Caubere

Nathalie Roussel. Didier Pain e Thérèse Liotard
Studio Copacabana (Rua Raul Pompéia. 102 —
247 8900) 15h30 17h30. 19h30, 21h30 (Li
vro)

Lembranças da infância de um menino, no século
XIX. suas férias na montanha, suas relações com
os pais e suas primeiras decepções Baseado na
obra do Mareei Pagnol França/1990

CINEMA PARADISO (Cinema Paradiso). de
Giuseppo Tornatore Com Philippe Noirot, Jac-
ques Pornn, Salvatore Cascio o Mano Loonardi
Estação Museu da Republica (Rua do Catete. 153

245 5477) 16h. 18h10 20h20 A16 quarla
(Livre)

A morte de um projecionista de cinema, num vila
rejo da Sicilia. traz velhas recordaçòos a um bem
sucedido cineasta Oscar do melhor filmo estran-
geiro Itália/1989

FRANKIE & JOHNNY (franhe i Johnny). (le
Garry Marshall Com Al Pacino. Michelle Pfeiffer,
Hector Ehzondo e N^than Lane Cândido Mendes
(Rua Joana Angélica. 63 — 267-7295) 16h30
18h40 20h50 (Livro)

Cozinheiro e garçonete trabalham |untos numa
lanchonete o apesar da resistência dela. ele insis
te na idéia romântica de que foram feitos um para
o outro EUA/1991

A PEQUENA SEREIA (The little mermaid). dose
nho animado de John Musker o Ron Clements

1
Produçáo de Walt Disney Ti/uca-Palace 1 (4
Conde de Bonfim. 214 — 228 4610) sãfcl
dom . ás 14h. 15h30 (Livre).

Sereia apaixona-se por um príncipe e pede ajudl
bruxa do mar para trans.'rfm6 Ia em mulher 0«|
de melhor trilha sonora e i.ulhor cançao Eli
1989 í

f
FILHOS DA GUERRA (Europa. Cuiopa) de I
mosíkd Holland Com Mmr.o Holschneidef. Jl
Delpy, Delphine Forest e André Wilrns Ti/iÀ
Palace 1 (Rua Conde d-í Bonfim. 214 — 2l
4610) 1 7h. 19h 21 h (12 anos)

Adolescente judeu durante a 2' Guerra, sof
passar por alomáo para sobreviver .) persegui!
nazista Basoado em fatos reais França/Alea
nha/1990

-fMB— 1 ¦ '¦— ¦ . in

I MOSTRA

ON THE ROAD PÊ NA ESTRADA Hoja
noite de Sao Lourenço iLa notte di San Larena
de Paolo e Vittorio Taviani Com Omero Antoni
t> Marqarita Lozano o Cláudio Bigagli Arte Ü
(Rua Miguel do Frias. 9 717 8080 Nit»W
1 7h20 19h10, 21 h (14 anos)

Durante a guerra, a aldeia de San Martmo. |Toscana, enfronta os invasores alemães usari
apenas como armas a solidariedade entio os hal
tantos o a vontade de viver Itália/1982

ASSINATURAS JORNAL DO BRASIL R io SHS-4 *2 I

s TEATRO

RIO CAPITAL DELÍRIO 1i!-lo e dueçar) de
Roney Villela o Chnstian Machado Com Letioo
SpiHor Marcelo Farta o outros Teatro Galeria
Rua Senador Vergueiro. 93 (22b 8846) 2* e 3*
As 21 h Cr» 20 000

CINCO PERSONAGENS CADA UM FALA DE
SI Te*tos e canções de Loo Masllah Direção
de Dudu Sandroni Com André Matos Claudia
Puget o outros Participação de Nico N-co
laiewsky Espaço Cultural Sérgio Porto Rua Hu
mana. 163 (266 0896) 2- o 3*. á» 21h Cr»
15 000 Até 1 3 de outubro

ESPERANDO GODOFREDO/16 ANOS DE
POIS - De Biaulio Tavares Direção d« Lu^z
Armando Queiroz Com Yeda Dantas Carlos Ar
ruda o Silvio Pozzato Teatro Cândido Mendes.
Rua Joana Angélica. 63 (267 7295) Dom as
21h30. 2* e 3- 4s 21 h Cri 15 000 e CrS 1 2 000
(classe) Até 6 de outubro

^ RÁDIO

i FM ESTÉREO 99,7 MHz
Noticiário — De f>ora em hora
1 • classe As 6h
Informo JB - A» 8h. 1 2h, 1 7hb0 e 24h
Jó Soares jam session — As 18h
20 horas Reprodução digital (CDs e DATs)
Pues que D*os de Fernández de Madrvd (Mus?ca
Reservata ADD • 4 34). Concerto para violão,
de Villa Lobos (John Williams ADD 18 54),
Fantarra para o homem comum, de Aarnn Co
pland (OS Detroit. Dorati DDD 3 19) S+gun
do Livro de imagem C tochas § tra ver s les feuilles.
tt Ia lune descend sur le temph qui fut e Poissons
dor. de Debussy (Arrau ADD 16 04) Abertura
da Opera Ia Gazza Ladra de Rossmt (Op Roma
Sevafin AAD 1052). Oumteto em Sr brmol.
pata clarinete a cordas. op 34 de Cad M#»1* von
Weber (Dangam, Tr»o Parrs. Hur«4 ADD
23 48) Suite n* 1 em Dó maror. de Bach (OC
Stuttgert Munchmgec DDD 19 46) Sonata rf
59. em Mi bemof de Havdn (Ranki ADD
18 16); 0 Quebranoret t>aile< em dois atos de
Tchaihowsàv (Royal Ptt»l. Prevm DDD 45 35 e
42 13). Improviso em Lá bemol. op 90 4 de
Schube*t (Morowit/ DDD - 7 48). Surfe rr» 1
pata pequena orquestra, de Strawinsky (OS Dal
ias. Mata DDD 4 30)

Mestres da mus»c« — As 24h

CAPITÃES DE AREIA D.- Jor(]u
Adaptação o direção d»? Rolwrto
Jonas Torres. André Gonçalves o outros
Vannucci Rua Marques il»* Sao Vicente
(274 7246) 2' ás 2th 3' 4* «» 6- as 1 7h
20 000 o CrS 15 000 (classe) Promoção as
quem levar agasalhos tem CrS 5 000 dr da
Ingressos a donnc'io pelo tel 222 6956
çáo 2h30

O TIRO QUE MUDOU A HISTORIA De
Eduardo Novaes e Aderbal Freue Filho
de Aderbal Freire-Filho Com Othon Basto».
mingos do Olivoirj» e atores do Centro de
çao do Espetáculo Museu da Republica.
Catete, 153 (225 4302) Reservas pelo tel
2650 De 2- a 4- As 19h .. 2''' Cr»
Ingressos a domicilio pelo tel 222

BEIJO DE HUMOR (TEATRO A- Tuxto e interpretação de Raul 0'Ofmo
de Irent1 Ravacho Telefone para contato
8990 Duração 1h

T»és historias que acontecem num consultor
psicanah&e onde o analista è a platéia

GIULIO DRAGHI Rec tal do p»amsta
grama t^bras de Beethoven. Bach
és I8h30 Seta S*<tn+y Mffler Rua
AJç^jr» B0 (297 0116) Entrada franca

CORO DE cAmara PRO arte —
de Carlos Alberto F<gue>redo No proar,
Serru>e< &arbw. C^arfaw Iveis. A Gmastera
12h30 Raei Gafi>r>ete Português de
Ul de Camões, 30 f'Ntrsda franca

VÍDEO
7ARZUELA ESPANHOLA E-ib.çao
cancion dei olvido de Jr»se Serrano, com
Sa:ii«nero e Josefma Cubano Hoje, as 1
AudUOtió Munfo Miranda Av Rio Branca,
8 .mdar Entrada tranca

vídeo Opera Exitwíod»*«•«.
ray Mnsterson e R gby Hoje ás 16h, no
clube Mecedónie Rua do Catete. 311 1
Irada franca

MOSTRA ATLANTIC BEATLES 30—''EubtçAo de videoclips promocionais n
De 2* a 6* das 1 2h és. 22h, no Palaao do
Rua do Catete. 153 Entrada franca Ato di
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kAtia de marco - Tapetes «irtosanais em
ronu Centro Cultural Paschoal Carlos Magno.
Campo do SAo Bento — Niterói De 2' a 6*. das
10h As 16h SAb . das 10h30 As 16h30 Dom . das
10hAs14h Atédorningo

REGINALDO COUT1NHO — Pinturas Galeria
Europa. Av AtlAnt»ca. 3 056 De 2* a sAb das
17h As 22h Até dia 14

">V 

TELEVISÃO

Educativa
Canal 2

T©l 292-0012
EkaouçAo do hinonacionalTelacurso 2m grauC da manhi lofermetlvo. entr»vis •
ta« a prestação deserviço*Qiub glub Dese-nhosCanta conto Jo-
90* educativosRe Tlrn Bum In-fantilMostra. «quais
qoa opronde Edu-cativoEranca aiptasiAtualidades fran-

8h15 o8h30 O

9h30 O
10b o
10b30 O
11b O

11h30 O

12h O
12h30 O
14b o

14b 30 O16b o16b 30 o
16h o

18h30 D
18h46O19b16 O
19h55O

20b25 O
20b30 o

21b o
22b
22ti30 o

23h

cmaiRoda Brasil — Tar-daVestibsilendo 92CursoInglée como naAmérica. Aula dainglêsNós na escolaCanta contoRa tim bum. Infan-tilSam censura. De-batas. Com LúciaLamaSais a meia Espor-teQlub glubUm salto pare ofuturo. EducativoRetrospectiva dovideo independen-teJornal do Con-
grassoRetrospectiva dovideo independen-taCurto circuito.VariedadesRoda Brnsil —
NoiteFanrine Debatescom Marcelo Pai-vsEspecial Brasil S/AOh o Execuçêo do hinonacional

Globo
Canal 4

Tel 529-2857
6h30 o7h o7h30 O8h
9h30 O
12h40 O12K45 O13h o13h25o

14h46 O

16h46 O

17h40 O

18h o
18h55 O
19h46o20h o20h30 'j
21b 30 3

23h30 OOh30 o1b o

Telecurso 2® grauBom dia BrasilBom dis RioShow do Mallandro InfantilXou da Xuxa in-fantil
Qlob esporteRJ TV. NoticiárioJornal hoieVaie a pana ver danovo Repriae danovela Va/e tudoSoa* A o da tarda.Filma: O morohor+yoSessAo aventuraSeriado: Poíhsâo
Wgo Episódio:Segunda chanceEscolinha do pro-fessor Raimundo.HumorísticoDespedida de sol-teiro. NovelaDeus nos acuda.NovelaRJ TV — 2- ediçãoJornal nacionalDa corpo a almaNovelaTala quente. Eli-me: Minha no/v a éuma «ttraterrastreEree *a*x feetivelJornal da GloboSetsAo comédiaFilme: Queimandotudo

Canal 6
Tol 2&S0033

Th c. Espaço rural7h30 O Brasil. NoticiArio¦ h c Dudalegria Seisàoanimada

9h < Dudalegna. S.ajjicespaciallOh 1 Dudalegria. Sei nosuper hefôn12b 1 Maekman Seriado
japonês12h30 Manchete eaoorti-va13b < Ediçlo da tarde13h30 o Tamenbo famíliaSeriado14h 1 Almanaque Verte-

18b o 1
1»»> O
19b o 119h30 O "
20b 20q20b26 O

Clube da criançaInfantilMArcia PeltierEntrev retasJornal locelTudo ou nada No-velaNew York NewsEconomia? Faleoom o Tamer20h30 O Jornel da Manche-te21h30 j D. Beija. Novela22h30 Clodovil abre o jo-go. Entrevistas23h46 Noite e dia Noti-ciArio e entrevi*tas0b30 O Perfil. Entrevistascom Otávio Me*
quita

Bandeirantes
Canal 7

Tel.- 542-2132
5h30 O7h o7b30 D
8h O
10h30O
11b o
11h56 D
12h
12b30 o13b16 O13h45 D14h45 D16H1SO
18h
19b o19b06 O19b» o
20b 30 o

22b30 o23h30 D23h46 D
0h45 O
1h15 O
3h15 o

Igreja da graçaRealideda ruralBandeirantes in-ternacionalDia a dia. Jornalis-ticoCozinhe maravi-Ibosa de OféliaFlash Entrevistascom Amaury Jr.Vamos falar comDeusAcontece Noti-ciArioEsporte totalEsporte total RioGente do RioKlkoSilvia Popovic. En-(revistasAmerican gladia-tors. SeriadoAgrojornalJornal do RioJornal Bandeiron-tesFaixa nobre do es
porte Jogo: Amen-ca X BotafogoEspecialJornal da noiteFlash. EntrevistasCom Amaury Jr.Bandeirente* in-ternacionalVídeo clube Filme Via Lie teaVamos falar comDeus

Rede OM
Canal 9

Tel 580-1536'
•h o6h30 o
6h45 O7h o8h40 O9b o
lOh o11h30o
12h o
12h30 O12h60o
13h o
14h17h
18b18b16 O
19h19h46 o20h46 o

Vinde a CristoPosso crer noamanhACoisas da vidaIgreja da graçaToday EntrevistasPontos do Rio En-trevistasRio mulherSala de visitas EntravistasFala Rio. NotictA-noOM esporteCliperama Musi-calCaravana do amor.VariedadesMulheras0 magnata Nove

21 h4523h1523h30

IaOM esporteCadete nacionalNoticiArio policialJornal da OMManuela. NovelaO regresso da nitranha dama NovelaSegunda aspecialJornal da OMImprensa na TV

0fc3G
Circuito mqht andday Filme

SBT
Canal 11
Te' 580-0313

7h30 Agenda Entrevistas com Leda Nm
gle9h c SessAo desenho10h16 Show MaravilhaInfantil12h16 O Chapolin Serisdoinfantil12h45 Chaves Sanadoinfantil13h15 ' Cinema em casa14b66 AmbtcAo NoveUmextcar.a15h30 A estranha damnNovala mencana18h15 Picapau D«senhos16h30 O Chaves17h o Programa livraDabates com SAr
gio Groisman18b c.1 Roletrando CicaPrograma da premios18h30 o Aqui agora Jornallstico19h45 O TJ Brastl20h30 Chispita. Novelamextcena21b A fera. Novela mexicana21b45 ;; TopAito Novelavenezuelana22h30 ) Hebe por elas Debates23h30 "• J0rn.1l do SBT23b45 J6 Soeras on*e <nmeia Entrevistos1h < Jornal do SBT

TVRio

TVMO
Canal 13
Tol 502-4610

7h30 O daspertar da fA9h ( SassAo dasenho10h30 DiArio da mulher11h45 j Chef LancelottiCulinAria12h Rio em noticias13h Kliptonita Musi¬cal14h30 ContratemposSeriado15h30 D Olha quem untofalondo Seriado16h Murphy BrownSeriado16h30 SessAo bang bringFtlme: 0 sabre e ,1flecha18f>30 Informe Rio19h Jornal da Record20 h Assassinato pornscrito. Sariodo21b Brasilia ao vivoNoticiArio21h30 Tompo quantaSoriado22h30 3 Florida on line In-formatlvo23h30 25* Hora Dubatns1b Palavra da vida

IWTV

13h3014b
10b1516b30

21h3022b22b30
23b23h1 523b301 b1 h1 5

Canal24UHF
Tol 221

ZuA MTV. Clipesnovos
O CEP MTVMTV pix Clipetmais executados
O 3 em 1
O Gas total Clipesde rock pesadoO Disk MTV especiei Parada de sucessos
Q MTV no ar NoticiArioMngamax ClipesclAsstcosCEP MTVMegamaxPonto /ero LançamantosMTV no ArCIAssicos MTVFúria metal3 em 1Vídeos Clipes

I OS FILMES

IMPEACH MARTE Colagens d»? Gilberto
Trancoso Ra/Ao Soc/ttl Rua Visconde de PirajA.
5B0/sutíSolo De 2* a sAb. das 10b As 19h Atír
sexta

O SABRE E A FLECHA
TV Rio — 16h30

Forte apache (Last of tlic co-
manches) Direção: André ite
Tolh. Com BroJcrick Crawfbrtl.
fíiirbiira Ifalc, Uyoyd Hridgi",.
Produção americana <A /V5-.
Cor I!i-l minutos). Sobreviveu-
tes de um ataque indígena se
refugiam numa munsüo .ihan-
donuda. Vivendo momentos de
grande tensão, eles aguardam
que o socorro chegue sob a for-
ma da cavalaria. l:. ela. como
sempre, tarda mas não falha *

O MOINHO NEGRO
TV Globo— I4H45

Seqüestro (The black windniill
Direção: Dou Diegel. Com Mi-
chael Caine, DonalJ Pleasence.
Produção americana de 197-1
Cor (106 minutos). O filho de
um agente que investiga o con-
trabundo internacional de ar-
mas é seqüestrado. Pela devolu-
ç â o do m e n i 11 o , os
seqüestradores pedem milhares
de libras, pagas sob a forma de
diamantes brutos. Por causa
disto, a policia desconfia que o
próprio pai é o mandante. Siegel
já fe/ melhor. *

MINHA NOIVA É lM V
EXTRATERRESTRE

TV Globo — 21 h30
Contatos imediatos (,\f y stepmn-
ther is i/n a/ien) Direção: Ri-
chard Benjamin. Com Kim Ba-
singer. Dan Aykroyd. Produção
americana de 1988. Cor cv.» mi-
nulos). Cientista viúvo, que in-
vestiga sinais de vida cm outras
galáxias, causa um acidente no
espaço, trazendo para a Terra
uma criatura que assume a for-
ma de kim Basingcr, orientada
por um monstrengo que ela
sempre carrega na bolsa A co-
media tem bons momentos, mas
sempre deixa a impressão vlc
que já vimos a história cm ou-
tros filmes de Basingcr * *

EXPOSIÇÃO

QUEIMANDO TUDO
TV Globo —II)

Atrás da ena Cp in \moke
/> 1 re ç ã o /. o u I dl cr. Con:
Cheech llariu. lominv ('liony.¦
Produção americano de I97ft
Cor ' H(i minutos i. Dois )n\ciii
roqueiros caem na estrada cm
busca de aventura, novas c.\pe-
ricncias e de otras iosilan nnn
Para os apreciadores, não muit"
exigentes, da conubis. *

M A LÁCI EA
I V Bandeirantes I h45

Clássico l.tl veie I,;, h e Dli i
ção Luís Hurim l (Um I.uurcni
J'er:ie/I. Delplune Seyriç. \li-
chel Piccoli Produção trances1
</(• Cor ( lliii minutos:
Dois homens, meio vagabun-
dos, meio peregrinos, se dírigen
de Paris a Santiago de Compos-
tela. na I spanha Para a/arar
sua jornada, sc deparam com
toda uma série de personagens
violentos e bizarros, vivendo
aventuras misteriosas, eróticas e
mesmo sobrenaturais Mas sem-
pre com a determinada obstina-
ção de chegar ao seu destino
Um Bunuel genial. Como sem-
pre. Legendado ? * * *

^T)IS~ ¦*>**Pint urn do Luiz Aquila, cm cxposir;ao iui Escola dc Artcs Visuais
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O guitarrista Chiudh Zoli

Esculturas

de um alemão

Performance na

Laura Alvim com

obras em madeira

BUrAUNSCHWEIG. Hanno-
ver. Jerusalém, Istambul, Seul,
Kasscl, Barcelona, Rio do Janei-
ro, Boston e São Francisco. O
artista plástico alemão Peter
Martens executa hoje a etapa
carioca de um roteiro artístico
que começou ano passado em
sua terra natal e termina cm
meados desse mês nos Estados
Unidos. Martens faz uma per-
formánce única, às 20h, na Casa
de Cultura Laura Alvim (Aveni-
da Vieira Souto, 176, Ipanema,
telefone: 267-1647), utilizando
blocos de madeira clara corta-
dos em ângulos exatos. Ele par-
te de três caixas formadas por
18l) pedaços de madeira, em
quatro tamanhos diferentes. Os
pedaços vão ganhar novos en-
caixes. novas formas, fechadas c
abertas, tudo executado sem ne-
nhuma coreografia pré-estabe-
lecida.

Em cada parada da jornada
performática traçada por Mar-

tens surgem esculturas difercn-
tes. cm pequenos formatos."Desenvolvo novas formas de
encaixe a cada apresentação. A
idéia é colocar as caixas sempre
em comunhão. Mas vem tudo
espontaneamente, eu não pro-
gramo nada", diz o artista piás-
tico. O título da performance é
intrincado: A fecundação do es-
pirito construtivo (em alemão,
parece até pior: Die befruchtung
des konstruktircn geisies). Mar-
tens tenta explicar: "A idéia ina-
cabada, fragmentada e defor-
mada — que já por Miche-
langelo e Rodin ameaçava a
perda da idéia acabada —, será
transformada por mim num
movimento, do qual o pólo de
invenção e destruição da idéia é
muito claro como meio de reco-
nhecimento usado." Claro?

A madeira é sempre o único
material utilizado pelo alemão
Peter Martens em suas obras
efêmeras. "Não sei o motivo
que me leva a trabalhar com a
madeira. Comecei a lidar com
esse material e agora o trabalho
vai sozinho", diz. Martens sc
apresenta ainda no dia 12 em
Boston, c 110 diu 16. em São
Francisco.

Galena Cláudio Bcrnardrs. Rua Gerx»fal Dionisio.
53 De 2- a 6*. das 11 b ,1» 19h Até du» 30

DE A A Z — fotofl'afias de Eldef Santana e
poesias de Ma*co Lobào Biblioteca Pública do
Rio de Janorro Av Presidente Vargas. 1.261 De
2» a 6'. das 9b16 As 20b AM dia 31.

PROJETO QUATRO QUADROS — E*po«.çAo
de quatro otxas de d<ferente« amsta« Gahtra
Cándnto Mondas. Rua Joana Angélica. 63 Dianamento da» 14h A meia noite Até 31 de janeirode 1993

VIU A MAURINA.'GALERIA CLÁUDIO BER.
NARDES — Acervo co'n pinturas de Rubem
Gerfchman Adriano d« Arjuino e Ângelo de Aqui
no. etcultura& de Fran/ Weitwnan e Edgar Duvivief. cerâmica* de Frid* Dourian e gravuras de
Edgaf Fon<w»ca e Ped'o A/rvfdo Vrlla Maurma.
Rua Gene**) Dionisio. 53 De 2* a 6*. das 11h As19b EipostçAo perm,»i>ente

va de trabulbos foito» por crianças Solar Grand
/ran dc Monhgny. Rua Marquês de SAo Vicente,
226 De 2* a 6*. das 9b As 19b Até dia 1 7

JOGOS OLÍMPICOS — S«tos Museu dot Cs
porlt>s. Rua Professo» Eur*co Rabelo (entrada pelo
portAo 18 do MnrecanA) De 2* a 6*. das 9b As
17h Até dia 19

ISABELLA CABRAL — Fotograf es Crne Arte
UFF. Rua Miguel de Fnas. 9 — Niterdx De 2* a
6*. das 9b As 16h Até d«a 25

COLETIVA — Pinturas de 25 artistas Espaço
Cultural Mortus. Rua Francisco Otaviano 96/3"
andar Diariamente, das 1 2b As 24b Atè dia 29

NEY CARDOSO — Pinturas Galeria do Banco
do Brasil, Av Rio Branco. 142 De 2* a 6*, das
10b As 16b30 Até d* 30

MARIA CRISTINA FALCÀO E HILDA MARIADE FARIA GOES — M6ve»s de vime e alumínio

ENSAIO FOTOGRÁFICO — Tnib.ilhos lio
Eduardo Ro'y e Walmor de Oliveira Torre de
Babel. Rua Visconde de PirajA, 126/A Diário-
mente, das 20h às 3b da manhà Até domingo

GORKI KERN Eletrografias Centro Cultural
Cândido Mendes. Rua Joena Angélica. 63 De 2*
a 6-'. das 15b As 21b SAb. das 16b As 20b Até
d.a 13

IMPRIMINDO A FAMA — Fotografias de leo
nardo Avef«»a Livraria Bookmakers. Rua Marquês
de São Vicente. 7 De 2* a sAb das 9h As 22hAté dia 1 7

MARIA LEONOR DÊCOURT - GiavuiO'; Golr-ria Macunaima. Rua México, esquina com Rua
Araújo Porto Alegro De 2* a 6'. das 10b As 18bAté dia 22

MARCOS RUCK — Pinturas Galeria Espaço Al
tematrvo. Rua Araújo Pono Alegre. 80 De 2* a
6*. das lOh ás 18h Al* dui 22

ORIGAMI: A ARTE DE DOBRAR PAPEIS —
Coletiva com trabalhos de 13 artistas do Rio. SAoPaulo e Brasília Galerias Sérgio Milhei e Rodrigo
M F. de Andrade. Rua Araújo Porto Alegre, 80De 2* a 6". das 10b As 18b Até dia 22

LUIZ AQUILA — Desenhos e gravuras Escola deArtes Visuais. Rua Jardim BotAnico. 414 Do 2' a6*. das 10b As 19b SAb e dom . das 10b As 17bAté dia 25
2" SALÃO AS ARTES DO ARQUITETO - Pinturas. gravuras e desenhos de 1 3 arquitetos Insti-
tuto de Arquitetos do Brasil. Rua do Pinheiro. 10
De 2* a 5*. das 10b As 22h Inauguraç-Ao. hoje. às
20h Al* dia 15

MOSTRA ATLANTIC - BEATLES 30 ANOS— Capas de discos, fotografias o objetos rarosPalácio do Cateto. Rua do Catete. 1 53 Do 2* a6*. das 12h As 22b Inauguração ho/e Até dia 11
RECEBA O CIRCO DE BRAÇOS ABERTOS —
Fotos o cartazes sobre a história do circo Norte
Shopping, Av Suburbana. 5 474 Diariamente,das 10b As 22b Inauguração hoje Até dia 17

JOÃO SEMCRARO — Pinturas Clube de Enge-nharia Av Rio Branco. 124/19° andar De 2* a6*, das 1 3h as 19b Até quarta
TRÊS ARTISTAS LIGADOS AO METAL —
Jóias <U> Bel Gasparian pinturas de Luoana Rennó e objetos do decoração de Roberto UngererRomildo Silva Filho Arquitetura e Design AvAtaulfo de Paiva. 1 36/204 De 2* a 6\ das 9h As19b SAb . das 9h és 13h Até quinta

O UNIVERSO EM FOCO — Imagens do sistemasolar o das galAxias Ministério da Minetaçáo. AvPaíteur. 404/2' andai Do 2* a 6'. dos 9h ii 1 7hAté sexta
MONIKHA DE LESSA BARRETO - PmluiasPequena Galeria do Centro Cultural CindidoMondes, Rua da Assembléia. 10 De 2* a 6'. das11 h ás 19h Ate sexta
SEBASTIÃO RODRIGUES — Pinturas Idea Ga-teria de Arte. Av Ataulfo de Paiva. 270/301 D*»2* a 6*. das 10h As 22h SAb . das lOh As 18h Até
sAbado

FESTIVAL PRIMAVERA - Coletrva de pinturas,esculturas cefAmicas e ikebanas Plaia Shopping.
Rua XV de Novembro. 8 — Niterói De 2* a sAb .
das 10h As 22h Dom. das 12h As 22h Até
sAbado

CASA DA FLOR — UMA ARQUITETURA DE
SONHOS Textos e fotos de Amélia Zaluar
Capela Ecumênica da UERJ Rua SAo Francisco
Xavier, 624 De 2* a 6". das 9h ás 21 h Ato dia
16

AEROMODELISMO Avióe» de guerra, planadores, jatos e helicópteros Ilha Plaia Shopping.
Av Maestro Paulo e Silva. 400 De 2* a sáb . das10h ás 22h Dom , das 12h as 22b Até dia 1 7

RE DESCOBRINDO O MUNDO III — UMA
EXPERIÊNCIA ATRAVÉS DA ARTE Colou

1 BAR
ENTREVISTANDO A AUDIÊNCIA Aprewntaçio d» Scarl»! Mtxxi Ho»» Carlos
fyvsKMtnt* t»g<Hi»l UHC 2'. .>< 2?h30 torrede Babe* Rua Visconde de Pk^a. 128 A (26791360 Couvert * contumaçAo a Cri 10 000

P1CCADILLY — Todas m 2#s a pde 21K30.show com os »4unos da e^coía lncone«*t Av Ga!San Martm, 1211 (269 7608) Caurerl a Cr»8000
MADRUGADA Cho»mho com o grupo Águaòe Mor.noa TodM « 2*n • part* <Vi 22*30Cou*e*I a Cr* 5 000 Rua Sorocaba. 308 (286C097)
QUINTETO GUANABARA ;• Mf,contra» C*"ocat Rua da C40* sobrado(262 4011} C»f 5 000
AUfXANDWA VICIO DA RUA De dom a3* *i 22* 30 Vn*cnjs Ri>a V:n«ou* tV Mo*a«s 39«267 675 7) Cowmt a Cri 20 000

GUILHERME ARANTES — 2« e 3'. As 23h
Ja/rmama Av Rainha Eli/abeth. 769 (2272447) Couverl a Cri 30 000 e consumaçAo a CrS15 000 Até 6 de outubro

SANDRA DE SA — 2* a 3*. As 21 h Teatro da
UFF. Rua Miguel da Fria». 9 (717 8060 I 441)
CrS 25 000

MUSICA NA PRAÇA — Com Cláudo Zoli 2" ti19h Ifha Pia/a Shopping. Praça da Alimentação
Rua Maestro Pauto Silva. 400 Entrada franca

CANÇÃO DE AMOR/UMA HOMENAGEM A
EUZETH CARDOSO - Com Áurea Marins.
Mansa Gata Mansa. Ze/é Gon/aga e o p«arvsta ZéMaria 2* a 3* As 19h Teatro RrvaJ, Rua Álvaro
Alvtm. 33 (532 4192) CrS 20 000 Ingressos a
dornrcilro pelo tel 222 6956 Até 27 de outubro

B
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Alaor Filho

Pioneiros

da 

'telinha

TVE exibe a partir de

hoje uma retrospectiva

de vídeo independente

ftí OM algumas idéias na cabeça e uma
¦ 1 Sony na mão, artistas plásticos c
V produtores brasileiros renovaram a

televisão brasileira e descobriram um no-
vo e sofisticado instrumento de arte c
comunicação: o videocassete. A TVE vai
exibir — a partir de hoje, às 20h — a
Retrospectiva Atlantic do vídeo indepen-
dente: a trajetória da produção brasileira.
Produzido pelo Centro Cultural Cândido
Mendes (CCCC). a mostra abrange a cria-
çào no setor do início dos anos 70 até os
dias de hoje. A retrospectiva tem cinco
programas onde serão apresentados vi-
dçQs de variadas tendências, técnicas e
equipamentos. A apresentação é da atriz
Cjssa Guimarães c foram incluídos depoi-
mentos de profissionais do setor como
Walter Salles Jr.. Sandra
Kogut, Marcelo Tas e
Walter Clark."È a primeira vez que
se faz um inventário des-
te tipo. O programa divi-
de a produção indepen-
denté em duas fases
distintas. A primeira vai
de 1971 até 1977 e a se-
gunda do final da década
de 70 aos mais recentes
trabalhos", explica Cân-
dido José Mendes de Al-
meida, diretor do Centro
Cultural Cândido Mcn-
des, criador da série.

Segundo ele, os primei-
ros aparelhos de video que
chegaram aqui eram fim-
damentalmente utilizados
por artistas plásticos.'Eles tinham baixa resolu-
c-ão e imagem em preto e
branco. Além disso, eram
muito pesados", descreve.
Õ programa de hoje —
Pioneiros — traz para a
tclmha raras imagens cap-
gfidas por José Roberto
Aguilar. Regina Vater.
Ànna Bella Geiger. Letícia
parente e Fernando Coc-
ihiarale, entre outros.

"Estes artistas da pri-
meira fase são seguidos
por uma outra turma que
passou a usar o vídeo co-
1|> um fim. Era uma gen-
èi vinda do jornalismo que
começou a surgir nos
grandes.- festivais. Grupos
inteiros saíram dos festi-
vais direto para a TV. I oi
o caso da Olhar Eletrôni-
ÍÉ Em 1983. depois de apresentar um vídeo
nurfí festival, ela recebeu um convite para
trabalhar com a TV Gazeta", lembra Cãn-
dido Mendes.

Muito do que há de mais avançado nas
grandes emissoras de televisão apareceu
graças à inventividade desta geração. "A

vanguarda televisiva e resultado direto das
experiências daqueles rideo-makers. Séries

como Programa legal. Os netos do Amaral
e Armação ilimitada absorveram o tipo de
corte c mesmo a forma de humor das
produções independentes", observa o di-
retor do CCCC, autor do livro O que é
video'.'.

O desenvolvimento do parque indus-
trial do vídeo e o aumento na disponibili-
dade do aluguel de equipamentos levou a
criação de vídeo no Brasil a uma nova
fase. "A figura do produtor dos anos 90 é
diferente de cinco ou dez anos atrás. Hoje
o produtor é mais um articulador que um
proprietário. Seu trabalho é o de dar via-
bilidade econômica á uma produção. Ele
não precisa mais fazer grandes investi-
mentos em equipamento, porque lia apa-
relhos de última geração para serem loca-
dos. Não precisa ter equipe, porque há
ótimos profissionais no mercado. E exis-
tem várias emissoras interessadas na pro-
dução independente. Um bom exemplo é
o minisséric O sorriso do lagarto, da TV-
PI lis".

Cândido Mendes observa que a pro-
dução independente sempre estará al-
guns passos à frente do que é exibido nos

O premindo Parabolic people de Sandra Kogut

Üakti. dc Ester Santos, esta no programa de hoje

grandes canais dc televisão. "E um tubo
de ensaio que tem oxigenado o que ve-
mos na TV".
S8 Retrospectiva Atlantic do video inde-
pendente: .-I trajetória da produção brasi-
leira. Na TVE, sempre às 20h. Hoje, Os
pioneiros. Amanhã, Ficção. Quarta-feira,
Jornalismo e documentário. Quinta-feira,

I ideo experimental. Sexta-feira, f esti-
vais e mercados.

Suingue e 
gafieira

T.

I \RIk Dl SOt / \

UDO começou num memorável
cncontro promovido pela Rádio JB
FM. em junho do ano passado. O cia-
rinete de Paulo Moura e o violão dc
Raphacl Rabello juntaram notas no
antigo Mistura Up de Ipanema, numa
trilha de duetos que escalou de.Gente
humilde a Samba do avião. Petcr Klam.
do selo Caju Music. gostou do diálogo
instrumental de "Paulo clarinete" e
"Raphacl violão" e resolveu registrá-lo
num CD, que não ficará confinado ao
mercado brasileiro. A partir dc janeiro,
um contrato com a etiqueta Fantasy,
de Berkcley. garantirá a distribuição
do disco nos Estados Unidos ao lado
dc cinco outros títulos da Caju; de
Baden Powell e Luis Borifá a Nonato
Luiz c Túlio Mourào. Dois irmãos, o
disco de Paulo e Raphacl. teve o reper-
tórío decidido no estúdio. "Os arr.m-
jos para clarinete e violão foram feitos
na hora, com algumas idas de Paulo ao
piano para pequenas demonstrações
seguidas de rabiscos no papel. O rumo
ia sendo traçado na direção que aten-
dii/aos dois. enquanto a melodia fiu-
luava leve. intercalada por solos". des-
creve Klam

A atemporalidade do cardapio. que
mistura samba dé gafieira, choro, sam-
ba canção e moderrtidades descendeu-
tes da bossa nova e do tropicalismo
tem a ver com o currículo, perdão,
eclético de ambos. O enciclopédico
Paulo tem formação erudita, partici-
pou do lado jazzístico da bossa nova.
anima domingueiras dançantes no Cir-
co Voador, comanda o Ociladocê na
fronteira afro. além de tocar tamborim
c concorrer ao samba enredo na Impe-
ratriz Lcopoldinense. Raphacl ficou
conhecido ainda garoto no grupo de
choro Os Carioquinhas, titular dc um
violão 7 cordas que o credenciava co-
mo sucessor do mestre Horondino Sil-
va, o Dino. com quem ele gravou um
duo para a mesma Caju Music. Abriu
o leque como solista (de Radamés
Gnatalli c Garoto a um recente disco
dedicado à obra de Tom Jobim) e
acompanhante (de Ney Matogrosso a
Nelson Gonçalves), a ponto de tornar-
se referencia obrigatória de violão vir-
tuose. capaz de terçar cordas com o
flamcnco supremo. Paco de Lúcia.

O que mais surpreende em Dois ir-
oKie\ (vistos de costas na foto da capa.
empunhando respectivas matalota-
;.:cns a caminho do mar. ele-, lembram
o rccoitc unifico da dupla dc monos

j 
I

A pintora Favsa Ostrower taz retrospectiva de sua obra na Rússia e conquista ii Ltutca

Sucesso em Moscou

A

M ARiLIA MARTINS

artista plaslica l"ayga Ostrower cs-
lá rindo .i toa. Ela acaba dc receber um
telegrama do Itamaraty com noticias
sobre a retrospectiva de sua obra. em
cartaz na Galeria Tratiakova, um en-
dereço dispuiadissimo em Moscou.
São 120 trabalhos que percorrem 44
anos de carreira. Os russos estão tendo
acesso, pela primeira vez desde a revo-
Iução bolchevique. á trajetória dc uma
artista latinoamericana. \ mostra in-
clui gravuras cm metal e madeira, dc-
senhos a nanquim e cravou, pinturas

em tecido e esboços, que se distribuem
pelas várias lascs da artista, desde os
primeiros trabalhos figurativos, pas-
sando por suas gravuras com forte in-
lluéncia expressionista. até chegar aos
seus trabalhos abstratos.

I ayga não vai a Moscou, mas leve
oportunidade de presenciar a inaugura-
çào desta mesma mostra em Helsinque,
na Finlândia, e ficou impressionada
com a desinformação dos artistas da-
quclc pais sobre os rumos da arte com-
temporánea no Ocidente. "ITes ficaram
muito impressionados em perceber que
uma gravurista que. como cies. tinha

Prazer de 
pintar

iniciado sua carreira sob lorte infiuén-,
cia do expressionismo poderia ter um
percurso coerente e chegar a um abstra-
cioriismo lirico. desdramatizado. que
para eles corresponde ao oposto das
expectativas que tinham", comenta
I ayga. Cor conta das criticas elogiosas
na imprensa e na televisão russa — ela
foi personagem do lelcjornal l estia, o
mais assistido da Rússia I ayga ja
acertou a próxima parada de seu itine-
ràrio pelo Leste Europeu: a Polonia
"I malmente a I uropa do Leste come-
ça a perceber que o Brasil não se resu-
me a futebol, carnaval e bananas."

José CaHos Brasil
1
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ÃO PAULO — Um dos principais
representantes do abstracíonismo brasi-
leiro, aos 68 anos o pintor Manabu Ma-
be resolveu lazer uma viagem ao começo
de sua arte. Ha seis anos sem expor no
Brasil. Mabe. que tem uma obra muito
cotada no Japão e nos Estados Unidos,
mostra no Museu da Casa Brasileira, em
São Paulo, Reencontros, exposição onde
resgata seus primeiros trabalhos, ainda
figurativos, realizados a partir da década
de 40 e pouco conhecidos do público.
Com 41 quadros inéditos, 33 deles figu-
ralivos. a mostra apresenta ainda oito
grandes telas abstratas, algumas recen-
ies. marcando o trajeto do artista entre
as emoções do passado e a vibração da
fase atual.

i com certo acanhamenio que expo-
nho estes trabalhos ao público. Peço
apenas que apreciem a paixão do jovem
que, sem talento especial, pintava com
grande ardor . confcssa com modeslia o
pintor no catálogo da exposição, pairo-
cinada pelo Llovds Bank. Autodidata.

Manabu Mabe nasceu na cidade de ku-
mamoto. no Japão, vindo com a família
para o Brasil cm ll)34. com 10 anos de
idade, frabalhando na lavoura de ca lê.
sua familia se instalou em Lins, 110 inte-
ru<r de São Paulo. Aos In anos, Mabe
começou a aproveitar as folgas na lavou-
ra para pintar.

A partir de seu primeiro óleo. Mamão.
de 1l>4>. Mabe não parou nuus seu apren-
dizadocom tintas e pincéis. Mabe partici-
pou cm 1^50 do Salão Nacional dc Aric,
no Rio. Três anos depois, suas tendências
abstratas já começavam a aparecer, como
no óleo Paisagem do Leblon. junto com o
reconhecimento dos críticos. Lm 195".
Manabu Mabe mudou-se para São Paulo
disposto a transformar o liobhv em pro-
fissão. "Na época, eu já procurava com
entusiamo o abstracíonismo. mas precisa-
\ .1 ficar no figurativisino para minha sub-
sisténcia". lembra Mabe. que chegou .1
pintar gravatas e vendê-las nu rua para
sobreviver. Mas a consagrução veio logo.
em 1959. com seis grandes prêmios, entre
eles os das Bienais de São Paulo e Paris.

Com sua obra valorizada no exterior,
a 11111 preço médio de 1 !SS 60 mil por

Ma na bu Ma be: a bstracic uiisnn >

quadro. Manabu Mabe mantém 110 atelie
em su.i casa 110 bairro iK> .labaquara, ein
São Paulo, no meio de uni niagnificio
jardim japonês, e outro em Nova Iorque,
uma produção limitada dc 10 telas poi
ano Viajando freqüentemente para o Jíi-
pão e listados Unidos c so expondo n<>
externo -- sua última individual. em
|99|, foi em 1'aiis Manabu Mabe di/
que hoje pinta por puro prazer

Marco Anònto Re*ondt»
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O clarinete de Paulo Moura delineia a melodia em Dois Irmãos
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da Gávea) é o exercício harmônico de
duas individualidades acostumadas ao
centro dos spots. Na maioria das faixas
é o clarinete quem delineia a melodia,
enquanto o violão costura a travessia
entre o tema e o solo. A dupla dc afins
Rondo (de Paulo Vanzolini) e Sampa
(de Caetano) abre o desfile alinhavada
por rodopios dc clarineta e um violão
que segue o risco do bordado. Chorou-
do baixinho (de Abel Ferreira), decom-
põe-se até a polca. enquanto Doniing"
no Orfeâo Português, do próprio Paulo
Moura tem ginga dc pares entrelaça-
do-, et mu rajadas de violão rebatidas
pelo sopro linco do clarinete

O onírico Violão vudio (Baden Po-
well Paulo César Pinheiro) ganha uma
citação de Corçovado tio jobiniano Ra-
phael. Morena boca de ouro trafega
com desenvoltura entre o samba e o
choro. Clássico da dupla Pixinguinha e
Benedito Lacerda, IX<>. dc tão veloz,
entra no terreno da sincronicidade. I
quase mcdiúnica a linha de passe entre
clarinete e violão, ao contrário da im-
pressionista I.uiza (Jobim), meditada
cm camra lenta. O final rola entre o
suingue e sua versão cabocla, a galiei-
ra. em Um ihorinlto em Aldeio, de Se-
verino Arauio. maestro da anfiA 1 a
baiara. piat<> sob medida para um duo
que v ale por uma orque-n i

Rabello costura
temas e solos

Josemar Fofran
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Dias foi o herói do título

a Sào Januário teve domingo movimentado para ver o Vasco ganhar invicto, pela sétima vez, a Taça Guanabara com empate

Jose RooeMo Sefra
(,ll MAR I I RIU IR \

Teve gente que chorou de emoção. Teve
genie que brigou por prazer. Teve gente que

nào brigou, nem chorou. Enfim, teve futebol on-
tem a tardo, cm São Januário. Ou melhor, teve
uma partida decisiva. O Vasco empatou em i a I
com o Flamengo e é o campeão invicto da Taça
Guanabara, primeiro turno do Campeonato Esta-
d uai. Uma conquista ofuscada pelos desmandos de
insanos dirigentes mas incontestável sob o ponto
de \ ista técnico. Afinal, o Vasco não perdeu uma
partida sequer. F. um time que nào perde...

Na primeira Taça Guanabara da Era Maracanã
sem Maracanã, o Vasco fez onze jogos, venceu
Sete. empatou quatro, marcou 17 gojse levou dois.
Uma boa performance. Tudo bem: disputou todos
os clássicos em Sào Januário. Mas não foi isso que
garantiu o titulo, até porque o time do complicado
técnico Joel Santana empatou com Fluminense,
Bangu e Flamengo e venceu apenas o Botafogo. A
vantagem foi uso correto da velha receita que
ensina nào perder pontos para os times pequenos
— o Vasco só perdeu um. E quem nào perde...

A sétima Taça Guanabara conquistada pelo
Vasco jamais poderá ser esquecida pelo torcedor
que ama seu clube e venera seus ídolos. Nela.
Roberto mostrou o quanto é burra a unanimidade
que o empurrava para fora de campo. Aceitou ser
mais um no elenco, correu, caiu. suou. fez gols e
mostrou o quanto poderia ter sido útil ao clube
que o criou e o projetou no início dos anos 70.
Tudo. como se já não tivesse para si o título de
maior jogador da história do Vasco. Tudo. apenas
por um final digno.

\ apática atuação de ontem, num confronto
decisivo (para ele) com o Flamengo, seu maior

rival, não tira do Vasco os méritos de uma bela
conquista. Mas impede que o mais otimista dos
vascaínos possa dar a seu time o título de favorito
ao titulo estadual.

Sc existe a tão agradecida justiça divina, foi ela

que tirou do Flamengo a vitória que provocaria
uma partida extra para decidir o título. Mais solto
e melhor distribuído em campo, o time de Júnior
segurou os donos da casa no primeiro tempo e
surpreendeu no segundo. Marcou um gol de falta
aos lOm. num chute forte de Rogério, e quase
comprova a máxima de que 

"se deixar o Flamengo
chegar ás finais, o troféu fica na Gávea". Graças
ao despojado Carlos Alberto Dias. que entrara no
minuto anterior, o Vasco empatou a partida aos
30m, num arremate com a canela.

O gol fez explodir o velho estádio de Sào Januá-
rio. A festa começou ali. Teve gente que chorou de
emoção. Teve gente que brigou por prazer. Teve
gente que não brigou, nem chorou. Enfim, teve
festa. O Vasco é o campeão invicto desta abando-
nada (pelo público e dirigentes) Taça Guanabara.
O resto já é mais uma história do futebol carioca.

Flamengo

Gilmar; Cláudio, Júnior Baiano. Wilson Gottnrdo (LuisAntòNio), Rogòrio e Piá; Júnior. Fnbinho o Zinho. PauloNunos o Gaúcho T6cnico Cnrlinhos

Vasco
Carlos Germano; Winck. Tinho, Jorgo Luis o Cóssio. Luisi-
nho. Leandro (Carlos Alborto Dias) o William; Edmundo o
Rwbiirtg IVnidit). Ttemco; Jool Suntnna.
Local Silo Januano, Renda CfS ?5» 980 000 00. Púbiico 1 \ 72?
pagantes Juiz Sérgio Custiano; Ool* Segurxío tempo Rogério aos
10m e Carlos Alborto Dias aos 30m Cartões amaretot Jun»or
Baiano. Fabmho. Júnior. Jorgt» Luis. Luisinho. Carlos Alberto Dias.
Roberto e Edmundo

Evandro Teixeira

\'a primeira ic: cm que foi ao ataque, Carlos Alberto Dias (E) /cr o gol do empate e tio titulo

Quem tem mais título

Flamengo

11

Vasco

7

9

Fluminense Botafogo América

* HriTEffirirt v <•!

Hi *- -" ^ " . -vjsk"
.dL. h*-. , .f,^A BlIiBMOT

Roberto emocionado ofereceu o titulo da faca Guanabara ao pequeno Rodrigo Dinamite, seu filho

Julio Cesar Fabinho vence etapa 

]

que ra a per ^ . do Mundial de surfs . 
•• 

A0 zagueiro brasileiro Julio ~ .. * :•§ i a JQK -4^w ' 
£»"

«Xc*ar. do Juvcntus. qucbrou ;> .0 Parailxmo r^bio Gouvm tnom o Mara f f ». fgp- JBgr 
. f

x i na vil ma dc seu time So- !&£§&BBk Pro. na praia de Hebara. no Japao. pela oitava J | f . W.aTw 'WKtik J_.
"¦brc o Napoh. por 3 a 1 A roda- 4*V aajia^ MundWde SuHeJ:le rcctbeu pi^io f LyMSmM

da do (umpeonuto Ilaliano ^>S .> mil e pjm>u a V do ranking, km • ^ 
\r.

oS*™ 
Ipay. 

V«w K-to. fcCafoo >cttx.» ¦¦ J 
" 

^

Emerson fica em . • •. 1 Fluminense empata do f 4" 
' ^ 

jR 'I' 
_£

s^timo na Indy • 2 a 2 em Volta Redonda | 

^ ^ ^ ^ 

'

Júlio César
quebra a perna

0 zagueiro brasileiro Júlio
C ésar, do Juventus. quebrou a
perna na vitória de seu time siv

" bre o Napoti. fH)r 3 a 2. A roda-
da do Campeonato Italiano leve
4i< gols em nove partidas, novo
recorde. O lider Milan goleou a
Piorentina por 7 a 3. (Página 4)

Emerson fica em
sétimo na Indy

Bobby Rahal venceu ontem
emNazareth. penúltima prova
do Campeonato da F Inds
Émerson, em sétimo, ficou fora
da disputa pelo título (Pag. 7)

Ricardo Serpa

  'ii í iiiiiii iü tiíÉi^iinimMr^rTfíiirsHfthysifciiWHiiim m i iiii^PFriíriiüiiiíi . um...
Dadà Figueiredo Joi J° na penúltima etapa do circuito estadual

Fabinho vence etapa
do Mundial de surfe

O paraibano Fábio Gou\-eia venceu o Marui
Pro. na praia de Hebara. no Japão, pela oitava
etapa do Mundial de Surfe. Ele recebeu prêmio {
UsS 25 mil e passou a 6" do ranking. Em
Ipanema. Vítor Ribas, de Cabo I rio, venceu a ;
penúltima etapa do Circuito Estadual
(Página 5)

Fluminense empata de
2 a 2 em Volta Redonda

Em sua despedida da Taça Guanabara, o Flu-
minense empatou com o Volta Redonda em 2 a 2,
no estádio Raulino de Oliveira. Com o resultado.
os tricolores ficaram cm quarto lugar
i Pagina 4) I './i>ncr, do Fluminense, e Denihoit lutaram muito

1

rM

<^d 1 0L



scuunda-feiru. 5 10 l>2 ESPORTES JORNAL DO BRASIL

A estrela de Dias brilha em São Januário:

a Depois de escapar da torcida, que quase rasgou seu uniforme, jogador agradeceu a Roberto o passe para o gol<- J cr Joào Cerqueira
rr\< \ \R() I)A l < )S I \ 1 SILV \

Nssiin que terminou o jogo, os
ü cedores invadiram o gramado de

1 i > Januário p.ira abraçar e carre-
'r nos hraços Carlos Alberto

i >ias. autor do gol que deu o titulo
;; i \ icio da Taça Gunabara ao Vas-
t. x Antes que lhe rasgassem o tini-

! jrme. conseguiu se desvencilhar e
v >rrcr em direção a Roberto Dina-
i:itc: "Obrigado, Bob", disse Dias,
. gradecendo o passe de cabeça para

toque que encobriu o goleiro Ciil-
: :.ir. "Obrigado a você", respon-
iiçu Roberto, sorrindo.

Depois, Bismarck e Jorge Luis
!'7eram questão de cumprimentar o
predestinado meia. "Estrela ò isso

t". gabou-se Dias, que entrara em
.impo (no lugar de Leandro) dois
iinutos antes de marcar o gol. Em
na primeira jogada, driblou Júnior
e maneira desconcertante e sofreu
ilta. A torcida, que exigira em co-

õ sua entrada, teve a certeza de
vjue o Vasco iria buscar o empate.

"Ninguém 
gosta de llcar de fora

de uma decisão. Entrei num mo-
mento difícil, mas soube levar o
time à frente c segurar a bola quan-
do necessário", contou Dias. Ele
lembrou o gol perdido contra o
Bangu, no finalzinho da partida de
quarta-feira, que já poderia ter da-
do o titulo ao Vasco. "Estava vol-
tando de uma contusão no joelho,
não fui bem no lance e o chute
bateu na perna do goleiro. Mas
desta vez eu fiz", exultou o jogador
que, em toda a competição, jogou
apenas 106 minutos com a camisa
do \ asco,

Carlos Alberto Dias quuse não
pôde participar da volta olímpica.
Torcedores, repórteres e a briga
dentro do campo não permitiram
que a festa fosse completa. Ele re-
cordou várias vezes a sorte que dá
contra o Flamengo— "sempre faço
gol neles" - e outro gol que valeu
titulo - "por coincidência contra o
Vasco, no bicumpeonató do Bota-
fogo. em 90".

A 
'fuzarca' 

de Roberto

Roberto Dinamite, a outra es-
ela da noite, foi o mais festejado
o vestiário. Ainda molhado, toa-
ia enrolada na cintura, recebeu
braço do presidente Antônio Soa-

íjs Calçada, que o levou para pu-
ar o coro ao lado de outros diri-
entes vascaínos: "Casaca, casaca,
turma é boa. è mesmo da fuzar-

aí!"
Para Roberto, o titulo teve um

abor especial. Criticado por se re-
. usar a abandonar o futebol, mos-

ou que pode ser útil aos 38 anos.
Sem falar no gosto de conquistar a
faça Guanabara cm São Januário,
mstamente em cima do maior rival.

"É muito bom vencer o Flumen-
go". disse o veterano artilheiro,
que. cm 1055 partidas disputadas
pelo Vasco, já marcou 732 gols.

Não adiantou o choro de vários
torcedores. A camisa 10 do ídolo já
tinha um dono antes mesmo de Ro-
berto entrar em campo: o técnico
Joel Santana. "Ê um presente por
ele ter acreditado em mim", cxpli-
cou o eandilato a vereador que tem
contrato até janeiro de 93. "Depois,

eu paro. Mas dedicação á política
não quer dizer que vou me afastar
do Vasco. Tenho planos, quem sa-
be até virar técnico'.' (A.C.S)

Eviinilrp TctnOirq

Liliane. (E), ao lailo de Lueiana e Alexandra, quase chorou

A emoção de Liliane

Roberto recebeu o troféu 110
meio do campo e o levou em dire-
çào ás tribunas. Ali. o ergueu co-
mo se alguém pudesse quantificar
.1 intensidade de seus sentimentos.
De pé. nas cadeiras sociais. Lilia-
ne Marins, sua mulher, não sabia
*>c o a plaudia 011 soltava toda a
sua emoção. "Ele 

queria muito
conquistar mais um título pelo
Vasco e ter um final de carreira
digno", explicou.

-Liliane assistiu a partida ao la-
do de Luciana, filha mais velha de
Robefto, e de Alexandra, sobri-

nha. Manteve os olhos atentos à
partida e só permitiu mudá-los de
direção para ver os minutos que
restavam. "Ele 

passou por mo-
mentos difíceis mas jamais se de-
sestimulou. Nem quando ficou 110
banco de reservas. Acreditava que
11111 dia voltaria a ser titular".

Para ela. a alegria do jogador
talvez possa ser comparada com a
que sentiu no nascimento de Ro-
drigo, seu primeiro filho homem.
"Ele fez questão de registrá-lo co-
1110 Rodrigo Dinamite,

mÊwmmrn'

_UJ,., ^_i.,,,,,,, fii üfcvt foãgiKay t: ,su ........
Sem ritma, Roberto (B) foi anulado por Gotardo, ntas sim e.xpericni ia /oi útil

Joel, 11111 campeão sofrido
JosA Roborto Sorra

OLDI M VRIO TOUCit ISHO

Joel 
ficou alegre com o titulo. Não se

queixa das vaias que recebeu durante
a campanha e muito menos de ser chama-
do de burro em algumas ocasiões. l)i/
que faz parte da profissão. Aceita calado
e confessa que a melhor resposta è sempre
um titulo de campeão.

O técnico lembra a sua fase 11a Arábia
Saudita, quando o príncipe Abdul. dono
do time, entrou no vestiário exigindo a
escalação de um determinado jogador.
Joel não aceitou. Só que o Al Nasscr foi a
Meca e perdeu o jogo. O desgaste emo-
cional levou Joel para o hospital.

Foi uma fase difícil para o treinador.
O time estava 11a liderança e acabou via'-
campeão. A briga com o príncipe tumul-
tuou toda equipe. Só que Joel manteve
sua decisão. Mais tarde deixou o clube. A
pedido da torcida retornou na temporada
seguinte. Uniu o grupo. Foi a Meca e
voltou campeão nacional

Joel recorda os seus nove anos na
Arábia Saudita para justificar o seu mo-
do tranqüilo de enfrentar os desafios da
vida de técnico. "Às vezes pensam que
estou aceitando as ofensas por medo. Sei
me conter, mas por dentro o sangue ferve.
O que interessa é que nimguém faz a
minha cabeça", explica.

Ontem Joel reuniu os jogadores do
Vasco para a preleção e lembrou a sua
passagem 11a Arábia. Encerrou confian-

lçm&m
Joel di: que Taça apaga as magoas

do na conquista da Taça Guanabara.
Joel lembra que mesmo sem ter sido
uma grande estrela no futebol, sempre
se destacou.

O importante é que no fim do jogo a
torcida o aplaudiu. Recebeu emociona-
do a homenagem pelo titulo. "Futebol è
assim. No meio da semana um torcedor
chegou junto a grade e cuspiu no meu
rosto quando entrava no vestiário.
Agora mudou. A Faça alegra qualquer
torcedor. O importante è saber conviver
com tudo isso. 11a alegria e na tristeza",
acrescenta o campeão invicto.

Gilmar ?? — Seguro, elástico e participativo.
Cláudio ?* — Boa estréia. Poderia ter ousado
mais.
Júnior Baiano — Jogou de libero. Alternou
bons e maus momentos.
Wilson Gotardo ?* — Firme, procurou não dar
espaços a Roberto.
Luís Antônio ? — Entrou no lugar de Gotardo mas
não fez muito.
Rogério ??? — O melhor do time. Ganhou todas
as divididas com classe, sem violência, e foi premia-
do com um gol de falta.
Piá ? — Não foi o lateral ousado de outras ve/es.
Apareceu pouco.
Fabinho ?? — Tentou levar o time a frente mas
não teve espaços.
Júnior ?? — Bem marcado, criou poucas jogadas
de ataque.
Zinho *? — Tocou bola 110 meio-campo e ajudou
11a marcação. Só.
Paulo Nunes • — Completamente anulado.
Gaúcho • — Idem.

>-.... vasco ¦;'

Carlos Germano ?? — Não loi muito exigido, mas,
mesmo assim, exibiu as virtudes que lhe deram o
titulo de goleiro menos vazado da competição.
Luís Carlos Winck ? — Limitou-se a defender e
atacou poucas vezes.
Tinho ?? — Ganhou as divididas com Gaúcho Foi
o bastante.
Jorge Luís ?* — Dominou o setor e tentou ser útil
ao ataque.
Cássio *? — Sem ter a quem marcar, poderia ter
atacado mais.
Luisinho ?? — Muita luta. fechou o meio e não deu
espaços a Júnior
Leandro" *? — Teve niuito trabalho com o meio...
campo adversário. Cansou.
Bismarck ? — Apagado, loi facilmente dominado.
\\ illiain • — Completamente fora de forma.
Edmundo * — Fez uma ou duas boas jogadas e só.
Roberto ? — Mesmo sem ritmo, ajudou com a
experiência. Disputou palmo a palmo com Júnior a
fraqueza do árbitro.

Cotações • ruim * razoável ?* bom ?** muito
bom excelente

Tinha até utíiijio» o

11a hora da Yasaca"
A vitória na Taça Guanabara deu ao \ asco mais

um torcedor, o norte-americano Ronald Wood Ro-
nald chegou a São Januário sem saber qual era o
Vasco ou Flamengo. Nascido em Houston. passou a
se interessar pelo esporte com a chegada de Pele aos
Estados Unidos. Funcionário de uma empresa de
petróleo do Texas, chegou ao Rio para um estágio.
Aproveitou a amizade com o tricolor Rogério Grilo,
para passar um domingo num campo de futebol.

"O meu sonho era sentir o ambiente dentro de um
estádio 110 pais do futebol. Estou achando maravilho-
so. O barulho da torcida é impressionante", comenta-
va na cadeira especial localizada na social do Vasco.
Por achar que a Copa de 94 será sucesso em seu pais.
di/ que está querendo aprender tudo do futebol "Ate

mesmo como torcer." O norte-americano vibrava
pelos dois times. De repente, o Vasto empata e o
estádio v ira uma grande festa. No fim do jogo. slil'
gritando Vasco. Vasco. (0.7 j

Josô Rotx*Mo Serra

ood não sahia quem era I asco 011 Flamengo

CAMPEONATO ESTADUAL

•' C.:.. 11 f.^a '91

F.zio e o artllheiro do T<n,o

Artilheiros
10 gol* — Ê210 (Fluminense)
7 goto - Bismarck (Vasco)

goto - Vôgner (Fluminense)
5 gol» - Roberto (Vasco), Paulo Nu-
nes e Gaúcho (Flamengo)
4 goto — Serginho (América), Luibi-
nho v Berg (Americano), Júlio César
(Flamengo). William (Madureira)
3 gol* — Adliio e Leonardo (Améri-
ca-TR), Luisinho e Dionlsio (Bangu),
Bujica e Vivinho (Botafogo). Júnior
(Flamengo)
2 goto — Gilson e Pião (Bangu).
André e Marcelo (Botalogo). Rogeri-
nho e Paulo Cé*ar (Campo Grande).
Zinho. Rogério e Wilson Gotardo
(Flamengo), Bobô e Cosmo (Fluml-nenso). índio (Itaperuna), Zé Cario* a
Kldoka (Madureira). Valtinho (VoltaRedonda)

gol — Josenilton. Álvaro. Edénll-
son, Vandick e Sandro (América-RJ),
Marcelo, Serginho e Rogério (Amérl-
ca-TR). Jean, Cuia. Peiinca e Viana
(Americano), Januário. Maciel, Jair e
Jalr 8ouza (Bangu). Jélerson Dou-
glas e Rogério (Botafogo), Marco Arv-
tônio e Ronaldo Falcão (Campo
Grande). Júnior Baiano. Luís Antônio
e Marquinho (Flamengo). Maldonado
(Fluminense). CarlSo. Chico. Bidu,
André. Frankltn e João Eusébio (Ita-
peruna), Ernanl (Madureira). Edmuiv
do. Wlnek. Valdir. Cario* Alberto
Dias o Tinho (Vasco)

Público e renda
Apesar do recorde de público e
renda no campeonato, ontem em
Sâo Januário, o borderô regls-
trou apenas 11 722 pagantes,
com arrecadação de CrS
15 870 000 00 prejudicada pelo
derrame de ingressos lalsos

Classificação

¦¦¦^DDBOBKE
1° Vasco 18 11 4—17 2
2° Fiamengo 16 11 26 10

Bangu 16 11 14 7
4° Fluminense 14 11 21 11

Madureira 14 11 11
6° Botafogo 13 10 12 8
7° Volta Redonda 11 12
8" Amferica-TR 10 10 14
9° Americano 11 12 18
10° Campo Grando 11 21

Am6rica-RJ 11 18
Itaperuna 11 20

Resultados
Flamengo 1 * 1 Vasco

Voita Redonda 2x2 Fluminense

Amèrica-RJ 1 * 2 Bangu

Americano 3*0 Madureira

Itaperuna 1 x 0 Campo Grande

O fato da rodada

O gol de Carlos Alberto Dias garantiu ao Vasco o titulo da
Taça Guanabara e salvou o time de São Januário de perder a
invencibilidade no competição. Foi excelente a campanha do
campeão, com sete \ itórias e quatro empates, 17 gols a favor e
apenas dois contra. O Vasco terminou com IN pontos, dois a
mais que o Flamengo, o segundo colocado.
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Pancadaria no fim da festa

¦ Briga de torcida com PM quase vira tragédia num dia em que o clima era hostil
,  ——  _______________ João Corquoira

MM ROCEZAR PEREIRA
Terminado o jogo, os torcedores

do Flamengo demonstravam con-
formismo com o resultado e satisfa-
ção com a atuação do time. Aplau-
diram a saida dos jogadores e
gritaram 

"Mengo". Mesmo assim,
estiveram próximos de uma tragé-
dia. Colocados no setor das arqui-
bancada vizinho às sociais de São
Januário, eles passaram momentos
de perigo a partir do instante em
que o policial militar identificado
como Marcelino começou a bater
em quem aparecia à sua frente.
Houve correria, por pouco pessoas
não foram imprensadas na grade
que separa a torcida do campo e o
tumulto sc espalhou pelas ruas pró-
ximas. Várias cadeiras foram que-
bradas pelos flamenguistas.

A confusão começou quando al-
guns homens do Grupamento Es-
pecial de Policiamento nos Estádios
(Gepe) se aproximaram de inte-
grantes da Raça Rubro-Negra,
abafando um início de tumulto.
Naquele momento, o PM Marceli-
no preferiu não deter ninguém. Se-
gurando uma bandeira do Flamen-
go que tomara das mãos de um dos
componentes da facção, ele come-
çou a utilizar o mastro, feito com
eaniço de pesca, para espancar o
pequeno grupo da Raça e as pes-
soas que estavam por perto. Houve
muita correria, outros torcedores
reagiram e gente que sequer è de
torcida organizada correu assusta-
da em direção à grade.

O Comandante do Gepe. Major
Siqueira adiantou que o PM respon-
sável pelo inicio da confusão deverá
ser punido com denteçào. O chefe do
policiamento disse que a atitude cor-
reta do soldado Marcelino seria pren-
der os torcedores que estavam provo-
cando problemas, evitando agressões.
A confusão com integrantes da Raça
Rubro-Negra acabou despertando
componentes da Torcida Jovem do
Flamengo, que também brigaram
com a PM. Alguns pularam a grade e
quase brigaram com rivais da Força
Jovem do Vasco, que festejavam no
gramado. No final, a polícia teve que
agir com rigor para conter nibro-ne-
gros que fizeram até um corredor po-
lonês, por onde passavam, e eram
espancados, os vascainos que saiam
de São Januário.

O símbolo exibido pela Roça é um estimulo à violência e o Major Siqueira promete providencias
Paulo Niçololla

mamlaram de volta para a arquibancada torcedores que invadiram o gramado

A odisséia de quem

quer apenas torcer

ALVARÍ) DA COSTA E SILVA
Os dois nada tinham a ver com a

vandalismo das torcidas organiza-
das de Vasco c Flamengo. O vascai-
no Marcelo Sá Souza e o flamen-
guista Patrick Pereira Souza, pai e
filho, chegaram cedo a São Januá-
rio. uniformizados e dispostos a ver
o jogo e a torcer pelos seus times.
Na mais santa paz.

O comerciante Marcelo, de tra-
dicional família lusitana, tem em
casa "copo. 

prato, toalha, tudo do
Vasco". Mas Patrick, de nove anos,
apesar de toda influência, saiu ru-
bro-negro. "O 

que posso fazer? Vi-
vo brigando com ele, mas na boa,
sem obrigá-lo a mudar de opi-
mão".

Se bem que Patrick não parece
muito certo de sua torcida. Seu jo-
gador preferido é {Edmundo. "Meu

pai só me leva a jogo do Vasco. Por
isso. quase não conheço o time do
Flamengo. Venho porque gosto de
futebol, e o pai me paga sorvete,
refrigerante, cachorro-quente".

Os marmanjos Reman e Rober-
to vieram por motivos bem diferen-
tes. Uma hora e meia antes do iní-
cio da partida, eles foram presos
com 38 canhotos de ingressos. A
segurança do estádio descobriu que
os dois estavam repassando os bi-
lhe tes para torcedores rubro-ne-
gros. Depois de muita conversa
com o representante da Federação
de Futebol do Rio, David Lima. a
dupla foi levada para fora do está-
dio. "Não 

podemos prendê-los por-
que não havia flagrante", explicou
um segurança.

Já Samuel Viana fez valer seus
direitos até apanhar. Torcedor do
f lamengo, mas sócio do Vasco, ele
comprou um ingresso das cadeiras
especiais no valor de CrS 50 mil. E
queria porque queria assistir ao jo-
gos das sociais, vestido com a cami-
sa rubra-negra. Sua teimosia e co-
ragem durou até o gol de Rogério,
aos 10 minutos do segundo tempo.
Quis comemorar, levou tapas e
pontapés, teve a camisa rasgada e
saiu escoltado pela PM.

Evandro Tc.'
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Antes, durante e depois do jogo. a torcida do Vasco fez a festa com a conquista da Taça Guanabara

Campeões mirins ficam 
'descamisados9

0 Vasco também foi campeão
mirim. As crianças se exibiram na
preliminar e ficaram em campo pa-
ra ver os profissionais, seus idolos
de perto. Tiraram fotos com Ro-
berto. Edmundo. Wink. Luisinho e
Bismarck. Meninos de no máximo
12 anos tiveram em São Januário
um domingo inesquecível.

Quando o jogo começou, senta-
ram na lateral do campo. \ cada
lance vibravam como se estivessem
jogando. Stéfano. um habilidoso
atacante, mora em ( ampo Gran-

de. Chegou cedo com o pai. O
sonho é chegar um dia a ser craque
do Vasco ou da seleção. Alegre,
descontraído, brincou o jogo intei-
ro. Anderson. zagueiro, está a ca-
minho do juvenil. Mora cm Tere-
sópolis. Mesmo asssim não falta a
nenhum treino.

As histórias de cada menino
campeão são semelhantes às de Ste-
fano e Anderson. Fa/em tudo pelo
futebol, infelizmente ate faltam a-,
aula.s sem di/er nada .tu clube Para

eles, a bola está acima de tudo. O
diretor Alleu procura ajudar os me-
ninos. O técnico Luisinho cuida de-
les com carinho.

Ontem receberam faixas de cam-
peão. Deram volta olímpica. La-
mentaram não haver taça como
prêmio para dar a volta olímpica
no estádio. Pior foi no fim. Pediram
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Critérios e caprichos

Critério 
não c uma coisa

usual cm nosso fute-
boi. principalmente quan-
do se trata de arbitragem.
No meio da semana, no jo-
go Flamengo X America-
no. o jogador Marquinho
foi expulso com 15 minutos
de jogo pelo árbitro Pedro
Carlos Bregalda. Marqui-
nho havia cometido uma
falta feia com dois minutos
de jogo e, pouco depois, o
árbitro interpretou um lan-
ce seu como mão na bola e
o expulsou, antes mesmo
que o jogo esquentasse.

Pois ontem, no jogo Fia-
mengo X Vasco, os dois
times cometeram 42 faltas
no primeiro tempo e nin-
guém foi expulso. A média
de quase uma falta por mi-
nuto torna inútil qualquer
discussão sobre a violência.
A mera repetição exigia
que o árbitro tomasse uma
providência enérgica con-
tra os dois times.

Pelo menos Júnior Baia-
no. Gaúcho. Luisinho, Bis-
mark e Edmundo deveriam
ter sido expulsos, por troca
de socos, cotoveladas e
pontapés, alem de reclama-
çòes e empurrões no árbi-
tro. Sérgio Cristiano. po-
rém, resolveu levar o jogo
sem qualquer medida mais
enérgica, de olho, talvez,
na arbitragem de futuros
clássicos.

E a federação, seguindo
seus estranhos critérios, há
de recompensá-lo com jo-
gos em que possa ter boa
participação nas rendas.

¦
Estranhos, também, são

os critérios do técnico Joel
Santana. File tirou William

e colocou Valdir exatamen-
te quando seu time perdia o
meio de campo e o jogo,
deixando o Flamengo mais
à vontade para tocar a bola
e criar situações de gol.

Quando ele percebeu
que fizera a troca errada,
resolveu tirar Leandro e
colocar Dias, na tentativa
de reorganizar seu meio de
campo, nesta altura inteira-
mente desmantelado.

E como a sorte não tem
critério, em seu primeiro
lance Dias empatou o jogo
e deu o titulo ao Vasco,
apesar de a bola ter resva-
lado em seu pé na hora do
chute.

Positivamente, os capri-
chos da sorte são mais for-
tes que os critérios técnicos.

B
O Vasco fez uma campa-

nha na medida exata para
ganhar a Taça Guanabara.
O time só jogou bem al-
guns minutos, em alguns
jogos, mas foi o suficiente
para chegar com folga no
momento decisivo.

Jogou a conta do chá
contra o Bangu, empatou e
repetiu a dose contra o Fia-
mengo, o bastante para ga-
nhar o turno e ir à final.

E um vencedor típico
dos tempos de crise.

Antes que eu esqueça, os
clubes se reúnem hoje para
debater a tabela do segun-
do turno, que terá nada
mais nada menos que 14
clubes.

Provávelmcnte sem Ma-
racanâ.

¦
O que é que o Botafogo

vai fazer em Três Rios. ho-
je a noite?

Júnior só lamenta as

oportunidades 
perdidas

Apesar das previsíveis lamen-
laçòes pelos gols perdidos — "Ti-
vemos chance de definir o jogo e
eles. que chutaram só duas bolas
no gol. acabaram empatando",
repetia Júnior —. o Flamengo
considerou razoável a colocação
final do lime na Taça Guanabara.
A apenas dois pontos do Vasco,
os rubro-negros apostam na pos-
sibilidade de chegar á final do
Campeonato pela pontuação ge-
ral. caso não vençam o segundo
turno. A partir de quarta-feira, o
time passa a disputar duas com-
petições ao mesmo tempo, es-
treando na Supcrcopa com o (írê-
mio. em Porto Alegre.

O Flamengo não vai estabele-
cer prioridade, tentando, ao mes-
mo tempo, o titulo dos Campeões
Sulamericanos e a classificação
para a decisão do Estadual. "Es-
tamos brigando pelo bicampeo-
nato do Rio de Janeiro e a Super-
copa seria uma conquista inédita.
Só valerá a pena colocar uma
competição em primeiro plano se
estivermos mal em outra", racio-
ema Júnior. O capitão do time
rubro-negro lembrou os pontos
perdidos para América — empate
em Três Rios — e Bangu — der-
rota no Estádio Proletário. "I o-
ram esses resultados que deram

ao Vasco a vantagem do empaie
O Flamengo tem que abrir >>
olho", alertou.

Autor ilo gol que poderia adiai
a decisão da laça Guanabara.
Rogério gostou ilo esquema com
três zagueiros. "Pena 

que na uni-
ca bola em que os atacantes do
Vasco levaram a melhor saiu o gol
de empate . destacou () técnico
Cadinhos, por sua \e/. preferiu
evitar entrevistas, e saiu mais ee-
do.( M.Cl'.)

'Cartola' tenta
impedir o jogo

representante do Fia-
mengo na Federação. Hei-
cio Fontes, insistiu ate mo-
iiientos antes do |ogo
tentando impedu Mia reali-
/ação 0 carinhi chegou a
encaminhar um pedido .10
arbitro Sérgio ( i stino. sem
sucesso Durante a semana.

lek io I ontes e o v ice-pic-
sidente de futebol. Paulo
Dantas, ameaçara:;! levai o
clássico para Niterói •, a*, a-
baram não tend< I.pa-
ra mantei esta posi,. 10 ate
o final
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Fluminense 
joga 

mal e

se despede com empate
SL JL

VOLTA REDONDA. RJ — 0 Flu-
minense empatou em 2 a 2 com o
Volta Redonda ontem, no Estádio
Raulino de Oliveira, em Volta Re-
donda. Com este resultado, o tricô-
lor não conseguiu chegar aos 15
pontos desejados na ultima rodada
tia Taça Guanabara — já que acre-
ditava na vitória diante do adversa-
rio — e continua sem vencer na
competição há cinco partidas. O
Volta Redonda passou a somar no-
ve pontos.

Desfalcado de cinco titulares —
Ézio. Vica e Pires suspensos pelo
terceiro cartão amarelo, e Zé Teo-
doro e Bobó contundidos —. o Flu-
minense errou mais do que acertou.
O Volta Redonda também não
apresentou bom rendimento e o
gol. marcado por Dao, de cabeça,
aos 42m do primeiro tempo. foi. na
verdade, o único lance concreto de
ataque do time da casa.

O Fluminense voltou modifica-
do para o segundo tempo, com
Sandro no lugar de Luis Marcelo e
Cosme no de Paulo Alexandre, e
conseguiu empatar aos 23m com
gol do próprio Cosme.

Vagner, de cabeça, ampliou o
placar aos 40m. A alegria dos tricô-
lores durou apenas dois minutos.
Fernando empatou o marcador fal-
tando três minutos para terminar a
partida.

O Fluminense, que começou
nuiito bem no campeonato, não
manteve a regularidade e terminou
a Taça Guanabara em quarto lu-
gar. mas se o Botafogo derrotar o
América de Três Rios hoje, passará
para quinto lugar.

O tricolor teve cinco vitórias,
quatro empates e duas derrotas, so-
mando 14 pontos, com 21 gols pró
e 11 contra. Apesar disso, tem o
artilheiro da Taça Guanabara.
Ézio, com dez gols.

Volta Redonda. Roberto Denis,
Vicente, Rangel, Denimar e Ari;
Denilson. Dao, Eduardo e Andi-
nho; Humberto c Darci. Fluminen-
se: Jeferson, Carlinhos Itaberá,
Luis Marcelo (Sandro), Mazola e
Lira; João Luis. Julinho, Anderson
e Sérgio Manoel; Paulo Alexandre
(Cosme) e Vagner. Renda: CrS
15.870.000,00 Público: 1.587 pagan-
tes Juiz: Jorge Emiliano dos Santos

Prejuízo de CrS 27 milhões revolta
recebendo uma ajuda de custo de
apenas CrS 200mil.

O técnico Sérgio Cosme era a

Não bastasse a má atuação no
empate com o Volta Redonda o
Fluminense deixou a Cidade do
Aço levando na bagagem um pie-
iiiizo de CrS 27 milhões. O chefe do
departamento técnico do clube,
Roberto Alvarenga, não se confor-
mas a. "Só 

para entrar em campo, o
Fluminense gasta CrS 30 milhões.
Receber uma cota dessas é brinca-
deira", reclamava, mostrando no
borderô a cota de CrS 3 milhões e
135 mil.

O centro-avante Cosme, que en-
trou no lugar de Renatinho, e sal-
vou o time marcando os dois gols
do empate, não tinha muito o que
comemorar. Reserva no time de ju-
mores. Cosme, 1l) anos, sobrevive

imagem da decepção. "Nosso 
pri-

meiro tempo foi um horror. No
segundo, com a entrada do Cosme
é que a equipe deu uma subida",
disse um tanto sem convicção. Ca-
bisbaixo, o treinador fez um balan-
ço do desempenho do time na Taça
Guanabara. "Foi razoável. Mas, a
tendência é melhorar".

A exemplo da maratona da se-
mana passada, quando o time div
pulou três partidas em três dias, os
jogadores terão mais cansaço nesta
semana. O time viaja quarta-feira
para a Arábia Saudida, para dois
amistosos, contra a seleção dirigida
por Nelsinho nos dias 8 e 10. Rece-
berá uma cota de USS 50 mil.

Bebeto brilha de novo

e Maradona fracassa

MADRI — Sábado foi o dia de
Bebeto. Marcou dois gols e teve
participação decisiva no terceiro,
na vitória de 3 a 2 do Deportivo de
La Coruna sobre o Real Madri.
Domingo, deveria ser o dia de Ma-
radona. Mas seu time. o Sevilha, foi
derrotado pelo Atlético de Bilbao
por 2 a 1, e ele teve atuação médio-
cre. cansou e foi substituído no se-
gundo tempo.

A má forma física de Maradona
deu. inclusive, margem a insinua-
ções cruéis sobre o seu afastamento
do futebol por 18 meses, suspenso
por consumo de cocaina. "Maraco-
ca" e um apelido que já corre de
boca em boca, estimulado por al-
guns setores da imprensa.

Maradona. è verdade, foi muito
ovacionado ao chegar ao estádio
San Mames, conhecido como a Ca-
tedral do futebol espanhol. Mas
não correspondeu em campo, em-
bora tenha participado do primeiro
gol do jogo. Bateu uma falta, o
goleiro rebateu e Marcos emendou
para as rede, aos 43m. Não teve,
contudo, pernas para ajudar o Sevi-
lha a manter a vantagem e o Atléti-
co virou o jogo, com gols de Luke e
Ciganda no segundo tempo.

Jéferson ? — Sofreu dois gols, mas
não teve culpa em nenhum dos de-
les.

Itaberá • — Foi uma figura apaga-
da no jogo. de bom mesmo só fez o
cruzamento para o primeiro gol.
Luís Marcelo © — Abusou das fal-
tas, irritou o técnico Sérgio Cosme
e acabou substituído.

Sandro ? — Entrou no lugar de
Luis Marcelo e pelo menos não
complicou.
Mazola * — Esteve mais presente
na zaga, mas se confundiu em algu-
mas jogadas.
Lira — Defendeu e sempre que
leve oportunidade foi ao ataque.

Anderson ? — Jogou improvisado

FLUMINENSE

e foi burocrático. Não lembrou Pi-
res nem de longe.
Julinho ? — Outro que pouco
acrescentou ao time. Abusou dos
toques laterais.
Renatinho • — Não existiu em
campo e ainda sobregarregou Sér-
gio Manoel, que teve passou a ar-
mar.

Cosme ??? — Substituiu Renati-
nho, mostrou presença na área,
oportunismo, marcou dois gols e
salvou a lavoura tricolor.

Paulo Alexandre ? — Tentou algu-
mas jogadas pela ponta e fez o
cruzamento para o segundo gol de
Cosme.

Vágner ? — Não teve a mesma
presença na área dos outros jogos.

Sérgio Manoel ?? — Mostrou ha-
bilidade e foi o principal armador
das jogadas do time.

I I O habilidoso meia Fernando foi
o principal destaque do Volta Re-
donda, que lutou os 90 minutos. Ou-
sado, ele arriscou jogadas indivi-
duais e alguns chutes de longa
distância, entre eles o que resultou
no merecido gol de empate do time
da casa. Outro que se saiu bem foi o
centroavante Darci. Muito veloz,
sempre perigoso, ele preocupou a
zaga tricolor, levando vantagem na
maioria das jogadas que disputou
com a defesa adversária. Além disso,
Darci ainda acertou uma bola no
travessão em chute vilento.

Bilbao. Espanha — AP

Resultados:Cadiz 0x2 Real
,/viedo; Espanhol 2x2 Rayo Valle-
cano; Zaragoza 0 x 0 Celta; Logro-
nes I x 1 Osasuna; Valencia I x 0
Real Sociedad; Albacete 1 x 0 Te-
nerife; A.Madri 2x0 Real Burgos;
Barcelona 1 x I Gijon. Classifica-
çào: l")Deportivo La Coruna 10;
2°)Barcelona 8; 3o) A. Madri, Va-
lencia, Zaragoza e Gijon 7; 8")
A.Bilbao e Celta 6; 10") Real Madri,
Osasuna, Sevilla e Oviedo 5; 14")
Cadiz. Tenerife. Rayo Valenciano e
Logroncs 4; 18" Espanhol, Burgos,
Albacete e Real Sociedad 2.

CD O atacante Romário foi o autor
do gol do PSV Kindhoven no empate
em 1 a 1 com o Fevenoord Rotter-
dam. pela sétima rodada do Cam-
peonato Holandês. Mesmo com um
jogo a menos (fez apenas seis), o
time do brasileiro é o líder da com-
petição, com II pontos em cinco
vitórias e um empate. Outros jogos
ontem: FC Volendam 1 x 2 MYV
Maastricht, Sparta Hotterdam 1 \ 0
Willem II Tilburg, Go Ahead (I x (I
FC (íroningen, FC Utrecht 4 x (I
Fortuna Sittard, WKC Waalwijk 0
x 5 Ajax Amsterdam.
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Apesar de ovacionado, Maradona 110) não jogou bem, e alguns jornalistas já falam em 'Maracoca'

São Paulo abre três

pontos 
sobre o resto

Grêmio e Inter 
ganham

suas 
partidas 

no Sul

SÃO PAULO— Um gol de Mül-
ler. aos 20m do primeiro tempo,
abriu o caminho da vitória do São
Paulo sobre o Corinthians por 3 a
0.0 tricolor lidera o Paulistáo. com
três pontos de vantagem.

Liderado pelo toque de bola de
Rai e Cerezo, o São Paulo impôs
seu domínio. Aos 34m. Palhinha
aumentou completando uma boa
tabela com Ivan do lado esquerdo.
Aos 29m. do segundo tempo Ivan
bateu falta e fez o terceiro gol.

São Paulo: Zetti; Vítor, Adilson,
Ronaldo e Ivan; Dinho. Toninho
Cerezo e Rai; Palhinha (Macedo),
Miiller e Catè. Corinthians: Ronal-
do; Vladimir. Marcelo. Henrique e
Nelsinho; Wilson Mano. Ezequiel e
Edu; Fabinho. Nilson (Viola) e
Pau!.- Serem. Lc-al: Morumh

Renda: CrS 540.579.000,00. Públi-
co: 44 146.

Outros resultados — Os ou-
tros resultados da rodada do Cam-
peonato Paulista foram: Guarani 3
x 2 Palmeiras, Juventus I x 0 No-
roeste, Bragantino 0 x I Santos,
Ituano I x 0 Botafogo. Sãocarlense
0x2 Portuguesa. Internacional I x
3 Santo André. Novorizontino 3 x 0
Araçatuba. Olímpia 1 x 0 União
São João, Mariiia 3x0 Catandu-
vense. Ponte Preta 2 x I América,
São José 1 x 2 XV de Jaú. Rio
Branco 0x0 Ferroviária. XV de
Piracicaba 2x2 Mogi Mirim.

Classificação: Chave A — I) São
Paulo. 27 pontos; 2) Corinthians.
24; 3) Santos e Guarani. 22; 5) 1 tua-
no, 21; 6) Portuguesa, 19. Chave B
- 1) Ponte Preta. 2". 2) Mogi Mi-

nni e Rio Branco. 2"*

Atlético vence

Democrata/SL e

se mantém líder
BELO HORIZONTE — Mais

preocupado em poupar seus joga-
dores para o jogo com o Criciúma,
amanhã á noite, pela Copa do Bra-
sil. o Atlético Mineiro venceu o
Democrata de Sete Lagoas, por 1 a
0, ontem, no Mineirão, com gol de
Vònei. O Atlético consolidou a li-
derança do grupo C do Campeona-
to Mineiro, com 16 pontos ganhos.

Outros resultados: grupo A —
Patrocinense 7x0 Uberaba, URT0
x I Uberlândia. Araxa I \ (» Mamo-
ré; grupo B — Pouso Alegre 2x2
Flamengo. Rio Branco 2x2 Es por-
tivo, Caldense 2 x ! Paraisense.
Trcspontano » \ I Amcrua; grupo
( — Juventus 2 x ! Democrata
(G\ i, \aleno 2 x •• Ir,pi. Ipiranga
2 x I Vila V >va

PORTO ALEGRE — Grêmio e
Internacional venceram seus jogos,
ontem, pela quarta rodada do se-
gundo turno da fase de classifica-
ção do Campeonato Gaúcho, pelo
mesmo placar: 2x0. No Estádio
Olímpico, o Grêmio teve muitas
chances para marcar. Perdeu até
pênalti, mas acabou vencendo o
Grêmio Santanense. Em Caxias do
Sul, o Inter foi sempre superior ao
Juventude, mas só conseguiu mar-
car o primeiro gol já no final.

As vésperas do jogo contra o
Flamengo, na próxima quarta-fei-
ra. pela Supercopa. o Grêmio este-
ve nervoso ontem á tarde, na estréia
do técnico Cláudio Garcia. Aon
2m do segundJ tempo. Jairo Lenzi
sofreu pênalti e Mahiiia abriu o
mar ador Xos 23m, o mesmo Ja:ro

Lenzi cruzou da esquerda e João
Marcelo marcou de cabeça.

Em Caxias do Sul, o Inter, mes-
mo dominando o adversário, errou
muito e permitiu que o Juventude
sustentasse o placar fechado até o\
30m do segundo tempo, quando
Gérson, cobrando falta, abriu o
placar. E três minutos mais tarde, o
lateral Simão recebeu lançamento
de Nando e fez o segundo. Na
sexta-feira, o Inter joga contra o
Corintians. cm São Paulo, pela Co-
pa do Brasil.

Outros jogos: Novo Hamburgo
I x 0 Brasil; São Paulo 2 x I Guara-
ni VA; Lajeadense I x 2 Pelotas.
Aimoré Ox I Santa Cruz; Esportivo
2xo São Luiz. Dinamo 0 x I
Passo Kundo. (iioria 1 x H lpiran-
gj. Guarani CA : \ 2 Ta-Gua

William no gol

é a novidade do

Botafogo hoje

O Botafogo encerra, hoje, em
Três Rios. sua participação na Ta-
ça Gunabara, enfrentando o Amé-
rica. A partida começa ás 21 h20 e
terá transmissão, ao vivo, pela TV
Bandeirantes. O técnico Edinho re-
petirá a equipe que derrotou Volta
Redonda (2 a I) e Itaperuna (2 a 1)
nas duas últimas rodadas. Na ulti-
ma vez que esteve enfrentando o
América em Três Rios, pelo Esta-
dual do ano passado, o Botafogo
venceu no último minuto, com gol
de Valdeir.

O goleiro William é a novidade.
Após mais de um ano. ele reaparece
vestindo a camisa número um em
partida oficial pelo Botafogo. O ti-
tular. Marcelo Lourenço, continua
fora devido á contusão no olho du-
rante a partida com o Campo
Grande e seu reserva imediato. Ze
Carlos, cumpre suspensão por ter
sido expulso em Itaperuna.

Após a partida desta noite, o
time alvinegro fará alguns amisto-
sos pelo Norte do pais. Durante a
semana, o técnico Edinho poderá
observar, em treinamentos, osjo-
gadores que estão chegando para
testes, entre eles o centroavante
argentino Leandro Stik. ex-Rosa-
rio Central, e o ponta Fuzuê, que
jogava pelo Sampaio Correia do
Maranhão.

V
AMERICA TR B0TAF0G0

Junior 1 1 WilliamMarcoiinho 2 6 MarcAoAri 3 3 AndrG
Gaucho Lima 4 4 Rogorio

Cfcsar D»ni* 6 2 OdomilsonSimAo 10 Rodrigao (Maca>6)Evandro 8 5 NelsonAdil»o 10 8 Pingo
Gaucho 11 JGforson Douglas

Leonardo 9 7 Vivmho
Daniel 11 9 Marcelo CostaT6cnico: T6cnico:R'CflfdO Barroto Edinho

Local: Estádio Odair Gama (Tr^s Rios)
Horário; 21h20 Juiz: Vaitor Senr.i A TV

Bandoirantcs c as rádios 540 (540frn;r)Re*ogio (ÓôOfcn*). Tamoio (900*hz). Nacional
(1130hh/), G»oôo (1220Kh*)o Tupi (1280*Nr>transmitem o jogo

Júlio César

quebra perna

no Italiano

ROMA — A quinta rodada do
milionário Campeonato Italiano
foi uma verdadeira festa de gols
Foram 4N em nove partidas, com
média de 5,33 por jogo, novo reco:
de da competição — o anterior era
de 42 em uma rodada da têmpora-
da de 1930/31. A maior goleada
ontem foi do líder Milan: 1 a :
sobre a Fiorentina, que jogava em
casa. O Juventus de Júlio César
derrotou o Napoli por 3 a 2. mas o
zagueiro quebrou a tihia aos I9m.
numa disputa com o sueco Jonas
Thern.

O jogador teve de ser retirado de
campo de maca e ainda enfrentou a
violência da torcida adversária, que
lhe atirou laranjas, garrafas e ate
pedras quando ele passava junto ao
alambrado. No final da partida, o
presidente do Juventus, Vittorio
Chiusano, criticou duramente os
agressores. "Foi um gesto não cm-
lizado da parte de alguns crimino-
sos. que não merecem ser identih-
cados como torcedores do Napoli.
que sempre demonstraram ser cor-
retos", disse Chiusano.

Apesar de ter um jogo a menos,
o Milan esta em primeiro na classi-
ficaçào, sem perder um ponto se-
quer — tem oito. um a mais que
Torino, Juventus e Inter. Outros
placa res elásticos ontem foram as
vitorias de Udinese sobre Pescara e
de Lazio sobre Parma, ambas em
casa e por 5 a 2. e do Brescia sobre
Foggia, também em casa por 4 a I.
e o empate entre Genoa e Ancona.
no estádio do primeiro, em 4 a 4 ()
Juventus jogou fora e derrotou o
Napoli. por 3 a 2. Torino e Samp-
dona ficaram no 2 a 2. em Turim.
A chamada vitória por placar mini-
mo, de I a I). só apareceu duas
vezes: no triunfo do Caglian sobre
o Roma e no do Inter de Milão
sobre o Atalanta — os vencedores
jogaram diante de sua torcida. Não
houve jogo sem gols

Foram três os artilheiros da ro-
dada: Skurhavy, do Genoa, Signo-
ri, do Lazio, e Balbo. do Udinese
que marcaram cada um trés vezes
O único brasileiro a marcar ontem
foi Branco, que abr:u a goleada do
Udinese Signori. do La/.io. e o li-
der na artilharia do campeonato,
com sete gols 1 ntre os brasileiros,
quem mais marcou lol l asanande
do ! onn". com três

O Fluminense 

^de 

Julinho comc<,ou 

^bem 

a Ta<, </ a 

^longe 

do rindo

Volta Redonda. RJ — Sérgio Moraes

O Fluminense de Julinho começou bem a Taça Guanabara mas terminou a competição longe do titulo
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Fábio Gouveia vence o Marui Fro no Japão

¦i Brasileiro conquista sua primeira vitória no Circuito Mundial Profissional este ano e pula do 14° lugar para o 6" no ranking

Vítor Ribas mantém a

liderança no estadual

Fábio Gouveia não pára de que-
hrar tabus para o surte brasileiro.
Ontem, o paraibano, de 23 anos,
conseguiu outra vez e faturou sua
quarta vitória no Circuito Mundial
de Surfe Profissional. Foi no Marui
Pro, oitava etapa do World Cham-
pionship Tour (WCT), na Praia de
Hebara, no Japão. Fabinho, que
derrotou o americano Jeff Booth na
final, é o primeiro surfista do Brasil
a conquistar um dos milionários
torneios japoneses. Recebeu como
premiação l SS 25 mil e somou
mais 1.500 pontos, pulando da 14a
para a 6a posição no raking do
WCT. a primeira divisão do surfe
mundial.

Esta é a primeira vez que um
brasileiro fica em tão boa posição
rio ranking do Mundo. O objetivo
de Fabinho — que em 91 ficou em
13"— é ficar entre os top 10. Mas, o
paraibano já surprendeu antes. Em
1990. foi o primeiro brasileiro a
vencer uma etapa do Mundial, o
Hang Loose, no Guarujá.

O paraibano é também o único
surfista do Brasil até hoje a ter
conseguido uma vitória no Mun-

dial no exterior. Foi campeão em
91, em Biarritz, França, e também
em Sunset, no Havaí, quebrando
mais um tabu: foi o primeiro tupi-
niquim a vencer em terras havaia-
nas. A primeira façanha de Fabi-
nho, única entre brasileiros, foi o
titulo mundial amador, na catego-
ria open, em 1988, em Porto Rico.

Fabinho enfrentou três feras on-
tem. Nas quartas-de-final, derru-
bou o australiano Shane Herring,
por 28,19 a 27,34. Na semifinal,
teve de superar o bicampeão mun-
dial Damien Hardman. E não se fez
de rogado, marcando 31,26 a 27,54.
Na final, as ondas não estavam das
melhores — tinham em média um
metro — e Fabinho aproveitou to-
da sua experiência de manobrar em
mar pequeno. 

"As ondas não esta-
vam boas, mas consegui fazer um
surfe legal. Deu tudo certo. Estou
feliz, amarradãodisse Fábio, que
superou Booth por 25,3 a 18,6.

Teco Padaratz ficou em 9o lugar
no Marui Pro. Ele e Fábio dispu-
tam a partir de hoje o Miyazaki
Pro, pelo World Qualifying Series,
segunda divisão do surf mundial.

Murilo Menon — 18/10/90
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Fábio Gouveia
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N»»clm*ntot Bananeiras. Paraíba
Idwtai 23 anos
Altura* 1.64m
Poso: 61 kg
Títulomi campoão brasileiro amaáor/87 o
campoAo mundial amador/88
Vitórias pcot Hang Loose Pro Contest/90
(Quarujâ. Brasil): Arena Surlmastors.'91 (
Biarritz. França); Hard Hot Cale World
Cup/91 (Sunset. Havai). Marui Pro/92 (He-
bara. Japão)

Casado com Elka e pai do Igor
01 : 13-

ES Revolaçfto do Circuito Mundial/
Surfista que mais suibiu no ranking/91

Brasil é terceiro no surfe amador

I \CANAU. França — O Brasil
vai esperar mais dois anos para ten-
tar o titulo de campeão mundial
amador de surfe por equipes. Os
brasileiros ficaram em terceiro, com
21.019 pontos. A campeã foi a Aus-
trália. com 2K.I08 pontos, seguida
dos EUA, com 21.215.

Nenhum dos brasileiros conse-
guiu repetir a façanha de Fábio
Gouveia, campeão individual da
open, em SS. Os brasileiros mais
bem colocados ficaram com um ter-

ceiro lugar: William Gruter no sur-
fe de joelho, kneeboard, c Rodolfo
Fiúza, no bodyboard.

Roberto Perdigão, chefe da
equipe, entrou com um recurso pe-
dindo a recontagem para Guilher-
me Flerdy, quinto na open, e de
Rodolfo Fiúza. Se aceito, o Brasil
pode se ficar em segundo lugar. No
feminino, Ana Galotti ficou cm sé-
timo lugar, a melhor colocação de
uma brasileira na competição.
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O paraibano Fábio Gouvea somou 1.500 pontos e ganhou USS 25 mil

New Book 
ganha 

de 
ponta 

a 
ponta

m Castanho do Stud Anderson derrotou os adversários com facilidade no clássico
Marco Antônio Cavalcante

New Book. filho de Midnight
Tiger e Altíssima, criação do Ha-
ras Torrão de Ouro e propriedade
do Haras Anderson, ganhou de
ponta a ponta o Clássico Prima-
vera, prova central de ontem à
tarde no Hipódromo da Gávea,
na distância de 2.400 metros, em
pista cie grama leve. Jackie's Pro-
mise formou a dupla, com Energia
Rei, na terceira colocação. O ven-
cedor teve direção tranqüila de
Juvenal Machado da Silva e foi
apresentado em grande forma pe-
lo treinador Sérgio Luis Silva.

Único dos animais inscritos do-
tado de velocidade. New Book foi
lançado para a ponta logo após a
largada por Juvenal Machado da
Silva. Brusk seguiu seus passos a
cinco corpos, enquanto Energia
Rei. Mandurin e Jackie's Promise
corriam na expectativa. Na altura
dos SOO metros finais, percebendo
que New Book galopava com facili-
dade na frente. Jorge Ricardo ten-
tou se aproximar com Energia Rei.
Kso lhe custou a segunda coloca-
ção. Inteiro, New Book disparou
para o espelho, e o pilotado de
Jorge Ricardo não teve forças para
resistir a atropelada de Jackie'S
Promise. que formou a dupla.
Ontem na Gávea
Io Páreo Inter Tour C.G.Ne-
to 2" Irbit C.Lavor 3o Vague Story
J I Reis vencedor(2)l,5 inexa-

ta( 12) 1,6 places(2) 1,0(1) 1,0 dupla-
exata( 1-2)3,1 triexata( 1-2-3)22,3
tempo: 2m02s3/5
2o Páreo : Io Duran Duran J.Ri-
cardo 2o New Promisse J.M.Silva
3" My CHampion C.Lavor vence-
dor(2)5,6 ine.\ata(25)2.2 pia-
ces(2) 1,0( 5) 1.0 dupla-exata(2-5)7,7
triexata(2-5-4)41,8 tempo: Im23s4/
5
3o Páreo : Io Jovem Evinha J.Ricar-
do 2o La Sociedad J.M.Silva 3o
Jaffna E.D.Rocha 4o Collage
G.Guimarães vencedor( 5)2,4 inexa-
ta( 15)2,4 places(5) 1,2(1) 1.3 dupla-
exata(5-1 )3,9 triexata(5-1-4)10,1
tempo: 1 m 17s4/5
4o Páreo : Io Warrant C.G.Neto 2o
New-Money E.S.Rodrigues 3o Kai-
titu G.F.Silva vencedor( 1)3,0 ine-
xata( 12) 16,8 places(l)2,2(2)8,5 du-
pla-exata(1-2)33,4
triexata( 1 -2-6)482,4 tempo: I m 18s
5" Páreo : 1° Vuarnet C.Lavor 2o
Rifage J.Ricardo 3o Arcachon
J.Malta vencedor(6)2,8 inexa-
ta( 16)3.0 places(6) 1,7(1)2,2 dupla-
exata(6-1) 10.7 triexata(6-1-2) 17,0
tempo: 1 m28s3/5
6o Páreo : Io New Book J.M.Silva
2o Jackie's Promise C.G.Neto 3o
Energia Rei J.Ricardo vence-
dor(3)2,2 inexata(36)l,8 pia-
ces(3) 1,2(6) 1,4 dupla-exata(3-6)5.0
triex.ita(3-6-5)9,2 tempo: 2m28sl/5
T Páreo : Io Kalusky J.James 2o

New Book vence o clássico com Juvenal tranqüilo em seu dorso

Muchachita J.Leme 3° Janie Roya-
le R.R.Souza vencedor! I) 1.9 inexa-
ta( 12)18,7 placesf 1)1.4(2)6,4 dupla-
exata( 1-2) 18,1 triexata( 1-2-6)76,2
tempo: lm24s3/5
8o Páreo : Io Enimo A.Queiroz 2"
Pindara L.Saldanha 3U Vomage
1.Gonçalves vencedor( 1)3,3 inexa-
ta( 12)10,5 placcs( 1)2,3(2)3.4 dupla-
exata( 1-2) 19,3 triexatal 1-2-4)60.3
tempo: 2m05sl/5
9o Páreo : Io Energia Caçadora
J.Leme 2o Jawbreaker C.Lavor 3o
Wait Then Go W.A.Alves vence-
dor(5)3,4 inexata(35)101,7 pia-
ces(5)l,9(3)6.1 dupla-exata(5-

3)127,0 triexatal5-3-6)300.1 tempo:
1 m44s I 5
10°Páreo : I" Jump Valley J.James
2" Novelino E.S.Gomes 3" Caumar-
tin E.S.Rodrigues vencedor(9)7.8
inexata(39)8,8 places(9)2,8(3)1,5
dupla-cxata(9-3)23,3 triexata(9-3-
11)425,8 tempo: lm21sl/5. Movi-
mento Geral de apostas : CrS
1.468.330.971,00. O Concurso teve

9 acertadorcs e cada um vai receber
CrS 7.480.144.00

O resultado do (íl
fo, disputado cm
Placar JB

Arco do Triun-
Paris, está no

HOJE, NA GAVEA
2

1 • páreo á* 19 horas — 2.000 metros CrS
4.000.000,00 — EXATA/DUPLÀTRIFETA

PRÊMIO RADIO TUPI FM
— Gran Pans. J Ricardo  58 1
— Great Noah M Cardoso  í>4 2
— Gerente Geral E D Rocha W 3
— Nice-Sierra W A Alves. í>6 4
— New Dancer. L Abreu  58 5

2* páreo às 10b30min — 1.000 metros Cr$
6.500.000,00 — EXATA/DUPLA/TRIFETA

PRÊMIO MONITOR CAMPI8TA
— Bo» Stre«l, R R Souza ... Ml
—Tomado J Ricardo  56 2

3— Jockey Way G Guimarães. 56 3
4 — legionna;re. M Cafc5oso 56 4
3* páreo à% 20 horas — 2.000 metros Cr$
S.OOO.000,00 — EXATA DUPULTRIFCA

PRÊMIO TV TUPI
— Slephsn J Rca';Jo S3 1

G Euciide» ..  53 2
3— ArctiC Fhght. E S Gorrves .  57 3
4 — Campeèo da West J Pmto 57 4
4' páreo ás 10 horas — 1.200 metros CrS
5.000.000,00 — EXATA. OUPLAjTRIFETA

PRÊMIO DIÁRIO ASSOCIADOS
— Deslavado J Potetti 57 1
— Oroalus, C G Nero 57 2
— Mister Vitória R R Souza 57 3
— EnriUau M CartJOso 57 4

6 —Kaiman j Ricardo 57 5
— Xeruc»o E Marinho 57 6
— Jüsío Sov A Machado F* 57 7

— Caracorum. J C Castilho  57 8
— A Cftangiog Vitrw. J Jaroee.....  57 9

10 — An«loo»co. E S Gomos  57 10
S*pér*oàaai heraa — 1 JOOm-tmOI
8.000.000^0 — EXATA/DUPtA/TWFKTA

HAMNCAP
PRÊMIO EMISSORAS ASSOCIADAS D€

RÁRK51 TV
— Amaralínda. A Machado F*  58 1
— Konloma. J Pmto  55 2
— Viva ArVina. J Ricardo  55 3
— Orchnj Boauttlui, G Gofmarft&s 57 4
— 0»cill5W. R R Souza  53 5

fl* pér»o àa S1KSOM — 1.ÍOO metro» CrS
4.000^00,00 — EXAT A/DUPUA/TWFIT A

PRÊMIO S DC OUTUBRO
— Empire Lw. U S FerToéra  58 1
— Criteriosa M Cardoso  56 2
— Inestimabte, J Frwr»  58 5
— Qftidtn Airport. E R F®rr^ra —. 58 6
— Kip Kuler. G F.S»hra  58 3"— Entorca s Light. SL Sanloe ..._  56 4

7" Pér»o àa 22 hora» — 1 .#00 metro» CrS
4.000.000,00 — UXATA/DOPLA/TRIFETA

PRÊMIO CEKTXNÀRK) D€ ASSIS
CMATCAUBMAMO

— Grande Bo>a. G Eucl>des  54 1
— Pate* G Guimarães  56 2
— Hadsan C G Seíto 58 3
— Meron. J R^ca^do 58 4

5—Lantí»? Ti^er J Leme M 5
— Africano* R R So-uía 58 6

8- Páreo As 22H30M — 1.100 metros CrS
4.000.000,00 — EXTA/DUPLA/TRIFETA

PRÊMIO JORNAL DO COMÉRCIO
— Jamaica Sun. R R Sou/a  54 1
Mundo Acabado. R. Rodrigues  M 2
—UCottaoe. J tema  54 3

— Apipe. L Abreu  54 4
5—Talakmv J James  58 5

— My Love Ruth. J C Gomos 56 6
— Ouiot Princess. J Ricardo  56 7

»• Péreo àe 23 hora» — 1.100 metros CrS
9.000.000,00 — EXATA/OU P1A/TR1FET A

PRÊMIO DIÁRIO MERCANTIL
— Eloctnc Blue. E S Rodriouee .... 57 2
—Blatia. G Guimarães 57 3

3—BabyRa CG Neíto  57 4
4 — Jolly Quosl. J Freire 53 5

5 — Iminência, J Leme 57 6
6—Desatada. R Antomo  57 8
7 — Eti/e Di Bond, J Aurdlio .57 1" — Beammg. J Pinto  57 7
10* Páreo As 23H30M — 1.300 metros CrS
4.000.000,00 — EXATA/DUPLA/TRIFETA

PRÊMIO RÁDIO TUPI
— EmoçAo Bambina. R Antomo ... 56 1
— Don Ma lambo, M Cardoso .58 2

3—Bob D»ck, E R Ferretra  58 3
— Thor Delta. G Eucl»des 58 4
— Retiuio R R Souza 58 5
— Nativo Coara/e C Lavor 58 8
— Iseitzer. J Leme 58 7
— Ek> Tina J Queiroz 58 8
— Nmjo R Rodrigues 58 9

indicates

1° Pdroo G.ran Paris ¦ Geronte Geral ¦ Great Noah
2" Pareo Tornado ¦ Jockey Away ¦ Legionnaire
3° Pftreo Stophen ¦ Campeao da West ¦ Artie Flight
4°Pareo  A Changing View a Embau ¦ Kaiman
5° Pdreo Viva Arkina ¦ Amaralinda ¦ Orchid Beautiful
8° Pareo Kip Kuler 8 Galeon Airport ¦ Crlterlosa
7° Pareo Nieron ¦ Atricaner ¦ Patek
8" Pareo Talakan ¦ Le Cotagge a Mundo Acabado
9° Pdreo Beaming ¦ Eli/e Di Bond M Blatta
lO"Pareo Ck>n Malambo ¦ Ninio ¦ Relluxo
Acumulnda 7 '7 (Tornado) 3°l (Stephen) e 7°4 (Nicrorn

VALQUIR1A DAHER
Ninguém segura Vitor Ribas

no Circuito Estadual Limão
Brahma de Surfe Profissional.
Nem fraturas, parafusos ou lon-
gas sessões de fiotcrapias impedi-
ram o surfista de Cabo Frio de
vencer a 5' e penúltima etapa da
competição, ontem, em Ipanema,
mantendo-se na liderança dor
ranking, com 4.500 pontos. Foi a
primeira vez, desde junho passado
quando fraturou o pé numa com-
petição na Califórnia e sofreu
uma cirurgia, que Vitinho compe-
tiu para vencer.

"Em Itacoatiara. na etapa pas-
sada, só entrei com objetivo de
ganhar pontos. Fiquei em nono,
mas não me equilibrava direito",
lembra Vitor. Apesar de ter con-
seguido superar as ondas peque-
nas e de má formação ontem em
Ipanema, o lider do estadual diz
não estar ainda na sua melhor
forma. "Não consigo fazer alguns
movimentos. Só estou surfando
80 por cento do que realmente
posso", diz.

Mesmo sem estar inteiro, Viti-
nho surprendeu superando na fi-
nal o atual campeão estadual
Guilherme Gross, que está acos-
tumado ao mar de Ipanema. Ape-
sar de não estar acostumado, Vi-
tor gosta da praia canoca. "Quase

ninguém aprecia o mar daqui.
Mas tem dias que forma umas
valas e fica muito gostoso de sur-
far", explica.

Para chegar à final, Vitinho
superou nas quartas-de-final Ri-
cardo Tatui, de Niterói, e, na se-
mifinal, o carioca Dada Figueire-
do. Além da vitória de Vitor e da
segunda colocação dc Gross. a
classificação llnal ficou assim: Re-
nato Phebo e Dadá Figueiredo,
em terceiro lugar; e Luis Vascon-
celos, Ricardo Tatui, Plínio Ribas
e Roberto Cavalem, em quinto.

O segundo lugar do ranking
está com Pedro Müller, com 3.510
pontos, seguido de Alexandre
Herdy, com 3.476. Guilherme
Gross, com 3.400, e Júlio Adler.
com 3.1OS. A próxima etapa do
Limão Brahma será entre os dias
13 e 15 de novembro, na Barra cia
Tijuca. com pontuação dobrada.

I I Há quem núo goste de surfar
no mar de Ipanema. "As ondas
não tem boa formação", reclama
Ricardo Tatui. Mas, não existe
surfista que não se divirta com o
público da praia carioca, "fies \i-
bram muito e sempre tem bastante
gente", explica o surfista. Ontem,
apesar da falta de sol e dn \enti-
nho frio, a areia em frente ao cam-
peonato ficou cheia. Quase nin-
guém teve coragem de tirar a
camiseta, a can^a ou o agasalho,
mas nem por isso se divertiu mc-
nos. Que o digam os vendedores
ambulantes do Posto 10.

PÁREO CORRIDO

PAULO GAMA

Bola perdida derrota Cacau

Ele 
deixou a vida tranqüila

na fazenda e as planta-
ções de cacau na Bahia em
busca de maiores emoções na
cidade maravilhosa. Desde
menino gostava de apostar.
Do simples jogo de porrinha
com os palitos de fósforo as
viagens com o pai até Las Ve-
gas para jogar nas roletas dos
cassinos. Na Gávea descobriu
a emoção das corridas dc ca-
valos. Se apaixonou pelo turfe,
perdeu fortuna e transformou-
se na alegria da malandragem.
Seu nome próprio não impor-
ta. Desde que pisou pela pri-
meira vez no prado foi chama-
do de Cacau. Duplo sentido.
Cacau, um baiano porreta, fala
mansa, grande parceiro nas
paradas (apostas).

Cacau nunca se preocupou
em conhecer detalhes técnicos
sobre os cavalos. Pela manhã,
ouvia no rádio o programa dc
indicações do falecido cronista
Heitor de Lima e Silva, o Bolo-
nha. e partia para o Jockey
Club. Apostava com todo
mundo um cavalo na frente do
outro — uma aposta simples
entre dois indivíduos com vitó-
rui pura aquele cujo cavalo ob-
tém a melhor colocação até
quinto lugar. Além de não en-
tender muito de turfe, sempre
foi azarado. Colecionava der-
rotas no fotochart. Não se im-
portava. O dinheiro tinha fon-
tc inesgotável e até os dias de
hoje não acabou.

Admirador do futebol ca-
rioca. Cacau começou a se
aventurar numas apostas em
jogos de futebol. Apostava na
renda, em que jogador marca-
na o primeiro gol. qual time
daria a saida. etc... Um domin-
go. dia de Fla-Hu com Mara-
canà lotado, fez várias apos-
tas, entre elas qual o jogador
que colocaria primeiro uma
bola pela lateral. A aposta foi
feita com Paulinho Pisca-Pis'
ca, que tinha este apelido por-
que era cheio de cacoetes Pau-
linhu escolheu Marco
Antônio, lateral-esquerti.» do
Fluminense e ( .k mi Ikou

com Liminha, cabeça de área
do Flamengo.

Sentado na tribuna do Joc-
key Club, mas com o ouvido
no rádio atento ao Maracanã.
Cacau esperava o início da
partida. Felipe, amigo de Pau-
linho, propôs uma aposta dtle-
rente. "Qual a posição iio jo-
gador que vai jogar a primeira
bola pela lateral'.'". Escolheu a
lateral-esquerda. e Cacau ficou
com os dois cabcças-de-arca.
Depois foi a vez de Coronel.
outro bom malandro, que su-
geriu outra aposta. De que ti-
me seria o jogador que coloca-
ria a primeira bola pela lateral
Escolheu o I luminense e dei-
xou o Flamengo para (au.

Na hora do cara ou coroa
para escolher o campo ou a
posse de bola, Samarone, capi-
tão do time do Fluminense,
estava tranqüilo. Se desse cara.
ele ganhava e escolhia a bola
Se desse coroa, o capitão do
Flamengo escolheria o campo
do lado da sombra por causa
do goleiro. E ele ficaria com a
bola também. Deu cara. Para
surpresa dos jogadores do Elu-
minense, menos para Marco
Antônio, escolheu a posse dc
bola, e deixou o pobre do Félíx
no sol. "Este negócio de cam-
po é besteira. Ficamos com a
bola e portanto mais perto da
vitória", justificou-se.

Dada a saida. Samarone
atrasou a bola do meio de
campo para Marco Antônio.
O lateral dominou, fez embai-
xada e deu um chutão em dire-
ção a arquibancada. Na Gá-
vea, dc ouvido atento ao rádio.
Pisca-Pisca. Felipe e Coronel
pulavam de alegria. Os três ha-
viam ganho as apostas. C ai au
, sem acreditar no que ouvia,
percebeu tarde demais o golpe
c gritou 

"Isto foi páreo mole'
Isto foi páreo mole ! . A noite,
no Restaurante Soçueira, em
Copacabana, os tu - m.tlan-
dros comemoraram com Sa-
marone e Marco Antomo a
vitória do I himmcnsc e a era-
na fácil que tomaram do Haia-
110 í :h iill
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? SANTOS/SP X PALMEIRAS/SPVila BolmiroPALMEIRASSANTOS29 Ofl 1*t Shim/u'Japào T
05 09 3*2 S Pauto -C
09 09- 3*0 Inter Limeira -F
13 09 2*2 Ituano -F
?0 09- 0*0 S Pauto -F
23 09- ?* 1 Juvenlus -C
2.7 09- 0* 1 Noroeste -F
?9 09- i«tS Paulo N
01 10-Sàocarlenso - C04 10- 0*1 Bfagantmo f

03 09- 0*0 ttuano -F
06 09- 1*0 Inter Limoira C10 09- 0*1 Botafogo -F
15 09- 0*0 Remo -F
19 09- 0*0 Juventus -N
22 09- 5*1 Remo C24 09- 0*0 Inter Limeira-F2? 09- 1*0 P Desportos N
30 09- ?>0 lluiino ¦ C03 10- 2i3 Guarani • F

COLUNA I- W*í. COI UNA X: 40% COLUNA 2:.10%

0
CORINTHIANS/SP X BRAGANTINO/SPParquo SAo JorgeCORINTHIANS03 09 4*0 Botafogo -C

06 09- 0*0 Guarani -F
09 09- 2*0 Juventus -N
13 09- 0*1 S Paulo N20 09- 1*0 Sdocariense -C
23 09- 0*0 Noroeste -C
26 09 1*0 Botafogo -F
30 09- 1*1 Guarani -C
04 10 0*3 S Paulo N

BRAQANTINO02 09- 1*0 Juventus -C
06 09- 0*1 Sâocarlense F
09 09- 0*0 Guarani -C
13 09- 1*3 P Desportos -F
20 09- 3*2 Intor Limoira-C23 09- 1*2 Santo André -F
27 09- 1*2 Guarani -F
01 10- * P Desportos -C
0*1 10- 1*0 Santos -C

( OI I \ \ | 411" (OI I IN A X Ml" coluna: 'o%

0
P. DESPORTOS/SP X S. PAULO/SP

CanmdóS. PAULOP. DESPORTOS02 09 0*0 SAocarlenso -C
06 09- 4*1 Juventus -N
09 09- 0*0 tlunno F
13 09 3*1 Bragantino C19 09- 1*1 Guaran. -F
24 09 2*3 ttuano -C
27 09 0*1 Palmeiras N
01 10- * Bragantmo -F
04 10- 2*0 SAocarlenso F

05 09- 2*3 Santos -I
08 09- 5*2 Santo André C10 09- 1*0 SAocarlenso -C
13 09- 1*0 Cormthians-N20 09- 0*0 Santos -C
24 09- 1*0 Botalogo -C
27 09- 1*1 Santo André F
29 09- 1*1 Santos -N
01 10- * Inter Limeira-C

COLUNAI WVÍ, COLUNA X: 30% COLUNA 2: 40%

PLACAR JB

SANTO ANDRÉ/SP X ITUANO/SP
Bruno JosO Daniel

SANTO ANORÊ30 08- 0x1 Bragantmo F
06 09 2*1 Botafogo C08 09- 2*5 S Paulo -F
i^ 09- 0*1 Noroeste -C
20 09- 1*1 Botafogo F
23 09 2* 1 Bragantmo -C
. ¦ ' i«! S Paui" Í
30 00- 1*3 Noroeste -F
04 10- 3*1 Inter Limetra-F

ITUANO03 09- 0*0 Palmoiras -C
06 09- 1*1 Noroeste -F
09 09- 0*0 P Desportos -C
13 09- 2*2 Santos -C
20 09- 1*0 Noroeste -C
24 09- 3*2 P Desportos -f
27 09 1*0 Intor Limeira-F30 09- 0*2 Palmoiras -F
04 10 1*0 Botafogo -C

COI UNA I: .10"o COLUNA X: 30% COLUNA 2: 40%

El
MARILIA/SP X RIO BRANCO/SPBento de Apreu Sampaio Vidal

MARILIA06 09- 0*0 Mogi Mirim F
09 09 0* 1 Ferroviária -C
13 09- 1*1 XV Piracicaba -F
16 09- 1*2 Ponto Preta -C
20 09 2*1 S JosO -F
27 09 2*0 AraçatuOa C30 09 1 * 1 Olímpia F
04 10- 3*0 Catanduvense C
( OI I NA I 10"

RIO BRANCO
06 09- 2*1 S José -C
09 09- 1*0 Novon/ontino -F
13 09- 1*2 Ponto Preta C16 09- 1*0 Araçatuba -F
20 09- 0*0 Olímpia C24 09- 2*2 UniAo S JoAo-C27 09- 1*2 América C30 09- 2* 1 Catanduvense F
04 10- 0*0 Ferroviária C

COI I NA X 30% COI UNA : 40%

0 CENTRAL/PE X SANTA CRUZ/PEPedro V.ctor de AlbuquerqueCENTRAL SANTA CRUZ26 08- 1 * 1 Santa Cru^: 06 09- 0*2 Sport -F
09 09 2*1 Destilaria -C 09 09- 2*2 F.studantes -C
13 09- 1*3 Santa Cru/ -F 13 09 3*1 Centra! -C
16 09- 3*1 América -C 16 09- 0*0 Paulistano -C
20 09 1*1 sport -C 20 09- 1*2 Náutico F
24 09- 0* 1 Vitoria 27 09- 2x0 Vitoria -F
30 09 2*2 Estudantes 30 09- 1*0 Destilaria -F
04 10 0*2 Náutico 0-1 10 0*0 Sport -C
COI UNA 1:30% C OLUNA X. 40% COLUNA 2: 10%

?
CONFIANÇA/SE X IT ABAI AN A/SELourival Batista

CONFIANÇA16 08- i* i Habaiana '
23 08 1* 1 Warumense -I
30 08- 0*2 Sergipe N13 09- 2*1 Habaiana F
20 09- 0*0 Gararu F04 10- 1*1 Sergipe N

ITABAIANA09 08 1*1 Uniào F16 08 1*1 Conf.ança C23 08- 1*1 Sergipe F
30 08 0*0 S CnstOvâo C13 09- 1*2 Confiança -C
27 09- 1*1 Sergipe -F

COIt NA I 40% COLUNA X Kl"» COLUNA 2 30"V

0
ASA10 08- 1«23 08- 1126 08 2130 08- 0i06 09- li
77 09- 1j04 10 1.
( ( >M NM 10°,

1 Capela C1 Ipanema -C
3 Cru/Oiro C3 CSA F0 Comercia' -I

,1 CSE C3 Capela F

ASA/AL x CSA/ALArapiraca
CSA30 08- 3*0 ASA -C
06 09- 0*1 CRB N09 09- 1*2 Ipanema C12 09- 3*3 Vasco/RJ C14 09- 0*1 Ipanema -F
27 09- 1*0 Vasco/RJ04 10 0*1 CSE -C

COI UNA X Kl1' COLUNA 2 40%

0
MARCÍLIO DIAS/SC X CRICIÚMA/SCHercilio l u*CRICIÚMAMARClLIO DIAS23 08 2*2 Brusque -F

26 08 2*2 Inter C30 08- 1*2 Joinville -F
02 09- 4*0 Concórdia -C
20 09 3*0 TubarAo -C
24 09- 1*0 F tgueirenso -C
?! 09- 2*1 Juventus -F
29 09 0*0 Cacadorense F04 10- 2*1 Blumenau -C

02 09- 3*0 Figueirense -C
06 09- 0*0 Caçadoronse -F
10 09- 1*1 Ararangua F13 09- 3*0 Ararangua -C
20 09- 2* 1 Concórdia -F
24 09- 1*2 Inter -C
27 09- 1*1 Joinville -F
29 09- 0*0 Ararangua -C
04 10- 1*1 Chapecoense -F

( OI I s \ I 10"„ COL.l NA X .10% COI.I NA 2 4""„
BLUMENAU/SC X INTER/SCAdorbal Ramos da Silva

BLUMENAU22 08- 1*4 Criciúma -F
26 08 1 *0 Caçadoronse -C
30 08- 0*1 Avai -F
02 09- 2*0 Juventus -C
20 09- 1*3 Joinville -C
27 09- 0*3 Chapecoense -F
29 09 1*1 Brusque-C04 10- 1*2 Marciho Dias -F

INTER26 08- 2*2 Marciho Dias F
30 08- 4i0 Ararangua -C
02 09- 0* 1 CHapecoense -F
06 09- 0*5 Brusquo -C
20 09- 2*1 Avai -C
24 09- 2*1 Criciúma -F
27 09 2*0 Tubarão -C
29 09- 1*0 Ftguoirense -C

COM NA I 10% COI UNA X 10% COI UNA 2 40°.0

(TTJ UBERLÂNDIA/MC X UBERABA/MG•*—^ Aírton BorgesUOERLÁNOIA UOERADA23 08- 5*0 Nacional 23 08- 0*0 Araxa -F
30 08- 1*1 Uberaba 30 08- 1*1 Uberlandia -C
06 09- 1*4 Cru/oiro -C 06 09- 0* 1 Mamore -F
13 09- 1*0 Patrocmense -C 13 09 1*0 Nacional -N
20 09 0* 1 Mamore -F 20 09- 0* 1 Cru/oiro -C
27 09- 0* 1 Ara «a -C 27 09- 0*2 URT -F
04 10 1*0 URT-F 04 10-0*7 Patrocmense-F

COLUNAI 4lln„ COLUNA X: 30% COLUNA 2: 30%

F3
JATAIENSEGO X INHUMAS'GOTancredo NevesJ AT AIENSE

C>6 09 1*1 Santa Helena -F
09 09- 2*4 V.ia Nova -C
13 09- 1x0 Amer»ca F16 09- 0*2 Mineiros -F
20 09 2*0 Piracanjuba -C
24 09- 1*6 Go<atuba -F
27 09 2*4 Itumtxara -C
30 09 2x0 Atlético -C
04 10-3*2 OuirmOpoíJS -F

INHUMAS
06 09- 0*0 Mme«ros -C
09 09- 0*1 Piracanjuba -F
13 09- 0*0 Go<atut>a F16 09- 1*1 Itumbiara-C?009 l«t Atlético -C
23 09- 0*0 Ouirmôpolis -F
27 09- 0*0 Coros -C
30 09- 2*1 Anapoltna -F
04 10* 1*3 Pi'es do Rio -F

( OI I N \ I 4o".. COLUNA X 10°,. COLUNA 2: 30*
VILA NOVA/GO X ATLÉTICO/GOSerra Dourada

VILA NOVA06 09- 1»1 Goiás -N
09 09- 4*2 Jata'«»n»e F13 09 0* 1 Noro Mofironle -F
16 09- 2*1 Santa Helena C^9 09- 0*1 Anapo<ma -C
23 09 3*0 Amer^a -F
26 09- 1*0 Mme«ros C
30 09- 1x0 Piracanjuba -C
04 10- 0*3 Go>atuba -F

ATLÉTICO
05 09- 0*0 ltumb«ara -C
09 09- 1* t Anapolma -F
13 09- 2x2 Ou.rmôpcHrs -F
16 09- 3*2 Cores -C
20 09- 1« 1 Inhufnas -F
24 09- 0*2 Pires do R>o -C
27 09-1*1 Ooiâs -N
30 09 0*2 Jataiense -f
04 10- 2*0 Novo Ho*i/on«e-C

' oi l N \ I *i i COLUNA X 4<l-. COLUNA 2 30*!

0
S.LUIS26 06- 1
30 08- 1
06 09 0:12 Ofr ti20 09 227 09

SÃO LUÍS RS X INTER/RS1» oe Oututi'oINTtll.1 Santa Cruí-C 06 09- 0*2 Fx0 Grftmto Sant -C 09 09- 0*0 Lajeadeese F1 Novo Hamburgo -F ?3 09- 1*1 Grêmio -C
t S P*u<o If, 09- 2\1 Giiarwu/VA*0 Ipiranga -C 20 09- 2x0 T»-Gua -F

*1 Glória 27 09 3xi Caxtas ~C
* 1 Omamo 3C D9 3*' G^iarani-CA -C
«.? Fsotf 04 10 2*0 ~F

( ( Í{ I Vv \ C iill S \ \ c oíj s \

Campeonato Estadual
Chave B
Friburguense 2x0 Mesquita
Olímpico 1 x 1 Goitacaz
União Nacional 0 x 1 Entrerrienso
Bonsuceaso 0 * 1 Olaria
Barra Mansa 1 * 1 SAo Cristóvão
U Goytacuz se classificou para o se
gundo turno do Campeonato Carioca
Campeonato Paulista
Chavo B
Novori/ontino 3x0 Araçatuba
Olímpia 1 * 0 União São João
Manha 3x0 Catanduvense
Ponte Preta 2 * 1 America
São Jose 0 * 2 XV Jau
Hio Preto 0x0 Ferroviário
XV Piracicaba 2x2 Mogiminm
Campeonato Paranaense
Cbave A
Iguaçu 2x0 Umuarama
Operário 0 * 1 Campo Mourão
União Bandeirante 2 x 1 Paraná
Coritiba 4*0 Comercial
Matsubara 2x3 Apucarana
Chave B
Grêmio Maringa 3 * 1 Toledo
Cascavel 1 x 0 Batei
Goioeré 1 x 0 Pato Branco
Fo<? 1 * 1 Platinense
Campeonato Catarinense
Figueirense 0*0 Joinville
Brusquo 1 x 1 Avai
Juventus 0 x 1 Intor
Criciúma 1 x 1 Chapecoense
Tubarão 0*0 Araranguã
Marcitio Dias 2 x 1 Blumenau
Campeonato Baiano
Atlético 0 x 1 Fluminense
Jacuiponso 0x2 Catuonso
Loónico 0*5 Vitôna
Camaçari 0x0 Bahia
Campeonato
Pernambucano
Santa Cru/ 0*0 Sport
Central 0x2 Náutico
Vítor ia 2 * 1 Estudantes
Paulistano 0 * 1 America
Campeonato Goiano
Atlético 2*0 Novo Hori/ontmo
Mineiros 4*0 Anapoltna
Pires do Rio 3 * 1 inhumas
Goiatuba 3*0 Vila Nova
itumbiara 4 » 0 Santa Helena
Piracanjuba 0*2 América
Ouirinopoiis 2*3 Jataiense
Campeonato Brasiliense
Guara 2 * 1 Brasília
Sobradinho 1 * 1 Gama
Ceiiãndia 0 * 5 Taguatinga
Planahinn 0x0 Tiradentes
Campoonato Coaronse
Ferroviário 1 * 3 Fortalo/a
Outxadã 0 x 2 Coara
Campeonato Coarense
Calouro* do Ar 2 x 0 America
Campoonato Capixaba
Chave Norte
Rio Branco 2 x 1 Araceu/
Linhares 2x0 Desportiva
Santos 3*3 São Mateus
Vitona 0*0 Ibiraçu
Colatina 1 x 2 Nova Venecia
Cbave Sul
Guarapari 2 * 1 Rio Pardo
Comercial/M 2 * 0 Comercia"A
kstrola do Norte 0 * 1 Muni/ Freire
Castelo 1 x 0 Attetico
Campoonato Paraense
Remo 1 x 0 Paysandu
Campoonato Alagoano
Cru/oiro 1 x 3 CRB
Capela 3 x 1 ASA
Ipanema 3x0 Inter
Sete de Setembro 0 * 1 Comercial
CSA 0 * 1 CSf
Campeonato Maranhonso
Pinheiro 1 x 0 Moto
Campoonato
Matogrossonso
Operário 1 * 0 Dom Bosco
Barra do Garças 1 x 1 Vila Aurora
Campeonato Português
Benfica 1 x 0 Farense
Gil Vicente 1 • 0 Sportmg Lisboa
tstoril 1 * 1 Bolonenses
Marítimo 1 * 1 Pa/os de Ferreira
B<.*ir,i Mar 1 * 0 Ttrsonse
Guimarães 0 x 1 Salgueiros
Chaves 1 x 1 Famalicão
Boavista 0*0 Espmho
Classificação
1" Porto

Belenenses
Bentica

4 Boavista

Loipíig, Alemanha — AP
m

Sleffi Grqf sorri ao receber o troféu do Torneio de Leipz

Salgueiros
Marítimo

7" Lstoril 7 pts
Gil Vicente
Sportmq Lisboa
Fispinho

11 T irsense 6 pts
Farense
Braga
Guimarães

1f>° Famalicão . 5 pts
Beiramar
Pa/os de Ferreira

18" Chaves 4 pts
Campeonato Inglês
Arsenal 2 x 1 Cheisea
BlacKburn Rovers 7 x 1 Norwich
Coventry 2*2 Crystal PaUice
Ipswich Town 4 x 2 Leeds Unititd
Liverpool 1 x 0 Shefheid Wodnesday
Manchester City 2*2 Nottingham Forest
Míddlesbrough 1 * 1 Manchester United
Oueen s ParK Rangers 4 * 1 íolteham
Sheftleld UnitcnJ 2 * 0 Southampton
Aston Vi tia 3*2 WimbUKJon
Oldham 1 * 0 Lverton
Campoonato Uruguaio
Liver{>ool 1 * 0 N.^cional
Defensor 3*2 Central Espanboi
River PI ate 2x1 Racmg
B«>lla Vmta 1 * 0 Rentmstas
Progr«>fino 0*0 Cerro
Penarol 3 < 1 Warderors
Classificação
1 Nacional 23
2" Danúbio 21
3" Penarol Defensor e

BeUa Vmta 18
6" Ri ver Plate 17
Campoonato Argontino
Argentino Juniors 1 * 2 Boca Juniors
San Loren/o 3 * Rosãno Central
Lanas 1 * 0 Lstudiantes
Taltoroa 0*0 Indepondiente
Deportivo Mandyã 2 * i FHpahoi
Piatense 0x0 San Martin
Rr.mg Ciub 0 x 1 Belgrano
Gimnasia 0 * 1 Esgnma
Newell s Otd Boys 2x0 Muracn
Rivor Plate 2 x 1 Fcrrocarril
Classificação
Io Boca Juniors 14
2" River Plate 13
3' San Loren/o 11
4 Talleres. Vôlo/ Sroflold Deportivo
Mandtya 10
Campoonato Paraguaio
Olímpia 1 * 2 Cerro Porterto
Libertad 0x0 Guarani
San Lorenru 2 * 3 Colegioles
l.uqueho 0 * 1 Sol de America
River Plate 1 * 0 Cerro Cora
Nacional 0*0 Presidente Hayins
Classificação

9 pts j Cerro Porteno 12
2' Guarani e Coiogiaies 10
4 Ohmpio 98 pts 5 Libertad e River Plate 7

ATLETISMO
Campenato Sul-Americano
Júnior
(Santiago)300m com barreiras1* Victor Hugo lopo« (Ora) 37s/92* Marreto Camacho (Ora) 3Hs1B3* Vladimtr Znpo (Col)Arromesso 0<i Martelo
1" Juan Serra (Arg) 69 64m
2* Sebastian Oarta&tna (Arg) M.36m3* Marco» dos Santos (Ora) 46 fCm4" Rafael Caldas (Ora) 43 90m
5atto em alturat* Oavtd Vilar (Arg) ? 30m
2' Moisfrs Pereira (Ora) 2 OOm
3* Juan Carlos Chave; (Arg) l.9lm5000mf Marcelo Ferreira (Ora) UmS3síM2* Ctodoaldo Gomes (Ora) 1&mfX>s963' Hugo Gerrero (Per) J5m?9s09400m com barrocas1* Maria f«»»n*rvla (Arg) -t-Uíi)
2" Renata Qreto (Ora) 44*íi')3* Crist>ane Freitas (Ora) 4a*43
Salto em distAncia
1* Qitda V'darte «Per) 5 &3m
2* Hominj Varejado (Argj 5 36m
3* »«e<ena OiH»rrero |Co<) 5 31mArremesso cV» p«»sot* TernanOa de Oti»o«ra 12 28m
2* Clara Palacios (Cot) ll.O^m3* Josia^e Soares (Ora) 11

AUTOMOBILISMO
Fórmula 3 inglesa

Ultima etapa/Silverstone1* Gil de Ferran (Ora) 2/mltH6b2* Ketvn Ourt (Ing) 7;mt4*<í93* Warren Ourt (tng) ?7m30«íW
9' Pedro Pau»o D»ni/ (Bra) ?7m4/*P0CiassititaçAo1* Gil de Ferran/cempcAo <09
?" fhilippe Adam* (fiel)
3* Ke'win Burt (Ing) X)4* Osiealdo >í»>gri (Bra) 435' Mi»xe Van Hool (Dal) 296' Marc Goosseo* (tk»l)íT" Arxlre Rit>e«ro (Bra)11* Pedro Pauto Dtni/(Bra) ft
Copa das Nações
Fórmula Opel
(Portugal)1* Ho*anda '4 p p
?* Portugal 35
3* ttai«a i0
4- Bratil
Indy Light americana
(Naiareth)1* Robbie Buhl
2* Frank Fr»on
3* Bryan Herta
t' Robm Grat
5* Maríi Smith
b' Marco Greco
Classificaçãor Robbre Buhl IM
2" f rank Frion 145
3' Adrian Femande/4' Hob»n Ciraft 1C6
5* Bryan Herta 104
6* üand/ Froby í>5
7* Marco Greco U

Friburgo 102 * 9/ Vasco
3oonato EstadualCampei

Adulto
Fluminense 74 r 73 TijucaAnç/a 71 * 73 BCalogoCocolâ 72 * 63 Ti|uca
Olaria 92 * 64 Fluminense

BOXE
O mgiès Nigel Benn conquistou o titulo dos suí^r
meio mé<i»os (CMB> ao d«»rrotar o it«iliano Mawro
Gatvano r>o *erce;ro assalto

BASQUETE
Campeonato Estadual
Juvonil
Flamengo B6 * 63 Botutogo

CICLISMO
Circuito do Saint Chamond
(França)1* Jean Françors Eiernard (Fra)?* trie Picho (Frai3* Thierry Clavwyrotat (Frai
Volta do Morcosul
(Buenos Aires)
3* «tapa
1* Jamtl Juaidem {B'a)2* Sorg<o Llama/arr.• (Arg?3* Hugo Pratissoii
Resultado final
1* Sérgio Tesftitore (Argi2" Sérgio Llama/are; (Arg)3" Gabriel Sambiao (Bra)

FUTEBOL DE SALÃO
Campeonato Estadual
Adulto
Flamengo 4 > 5 River
Fonveca 1 * H Melômco
Gr.^iau Country 3*4 VilaIguaçu 6 * to Fonseca
Classificação
Chave a
1* Me'0n»co

2"* Vasco
Chave B
1" He br a tc a-Losango o Gra»au.
3* Flamengo ii Machen/»e ,Ju«entl
Flamengo 4 « 4 River
Vela 6*6 Fluminense
Iguaçu 6 « 10 Fonseca
Aeronáutica 4 ¦ 3 AAHB
Fonseca 4*8 Helônico
ClassiticacAot * Ri ver
2* Graiau o Mnpratca Losango

GOLFE
Campoonato Mundial
(Vancouver CanadA»
O Brasil ticou em 16* lugar, com destaque par,o carioca Vinícius MuHer com n tacadas e (
paranaense Oarxei Dias. com 73 tstados Unidos e Nova 2elAndia (tripulam a tmai
Tornoio do Pino Mountain
(f stados Unidos)
3* rodada
1" Garry Malípeig (LUA»
2" Jim Gailagher (tUAj3* l oren RotM.»rts (EUA)
Tornoio do Alemanhade Mastors
(Sttugart)Finalf Oarry Lan l'np)

2* Rcdger Davis (AuS)3* Stevon Flichardson (Ingj
Tokai Opon
(Japáo)1* MarH O Meara (LUA)2* t >m Kite (EUA)3* NobimutSu Ywhara (Jap) 270

2Ô0

MOTOCICLISMO

Mundial do Superbike
(Monza)1 Frabn/io Pirovano (Ita)
2' Stephane Mertens (Bel)3' fk»n Phillis (Aus)

/NATAÇÃO
33" Estadual Infantil
F ommino
JOOm medley
1* Oeatn/ Oliveira (Flu)lOOm costas
1'Marcela Pnranhos (Flu)50m livre
Anita Gurgel (Cas Bangu)
Masculino
?00m medlOy
1' Jorge Rd|Ao (Fia)
lOOm costas
1* Frederico Lemos (Flui
50m livre
1* Jorge RajAo (Fia)Classificação1* Fluminense
2* Flamengo
3* Olaria

2m 3J!,M
tm 13s 71

29s90

2m25s0O
Imi0s3/

27 s33
166
140
36

REMO

Campeonato Estadual
6* regata 8* provaFeminino1* Ootafogo
2* Vasco

TÊNIS
Torneio de Palormo

tsp) 6-' 1 O 6 3 tmi
Final
Sergi Hrugu
VicArio (Fspj
Tornoio da Basiléia
Final
Uoris Beci (Ale) 3'6. 6'3. 6'? e 6'4 Pe

Tornoio de Leipzig
Final
St«fti Gral (Ale) 6'3 1 '6 u 6'4 Jana Nov>
(Tch)
Torneio de Bayona
(F r.tnç.il
Final
Manuela Maleova iSuU 6>7(4 ò b «• 6 i
thaiie Tnu/inl
Taiwan Opon Tênis
F mais
Shaun Statlord (EUAi 6''1 e 6*3 Ann Gross(FUÁ)
Jo Anne Faul (AuscJuiie Richardson
6-J e 6'2 Amanda Coet/er lAIsi-Cammy l
G'egor (EUA)
QuoenslandsChampionship
(Austrália)Finais
Guillaume Haou« iFra) 6 4 7:bt12 '0)

MacPherson (Aus)'Steve Devnes >í
6 4 r b^4 Patnck Mct nroe Jnnatnjn í
(EUA)

Campeonato Sul-America-
no Juvonil Masculino
(Guaiaquil Equador)
5* fadada
Brasil 15-10 15/8 i? 15/6
Chile 15/5 15/5 i? 'V4 Equador
Venezuela 15/n 15í2 e 15 9 Col6mb'.i
ClassificaçãoV Brasil U) pts2~ Argentina 7 ptsChile '
Venezuela ! pf;.5" Colômbia 6 pt'.6 Fquedor -tPont 4 plr»
Copa Itóu do Võloi de Rua
Amazonas 2 * 0 Paulo SetúbalT«i«»?irn Franco »' * 0 L utidio Lago
Campoonato Estadual
Infanto-iuvenii
Masculinof lamengu 14/6 15 b 1J 15 15 4 C<t-i»i
do Rio
Fluminense I6^'4 16 14 e 15 13C'B
Miguel Pereira 15-6 15 2 '1 15 15 9 Marco-..
Richardson
Fluminense/Vnssourus '5<12 15 4 is 4 jar
dim GuanabaraFi.mminoHumin«n«o 1V«I 15/11 •• 15 0 AABB t:,
Flamenyo 15/6 15/5 e 15 4 T.jura
CIB 15. 7 13 15 '4 16 1M.li' 1* 16

os RichardsonHioforte 15/0. 15 0 e 15 0 Ma

.*06
207
209

GP Arco do Triunfo
(Paris)r Subotioa Theirry Jar'H?«
2a U*>«r Friendly, G^org»? DuftieXJ» Uei isAu no k)t<K hart

XADREZ

Sunyê vence Copa HM

ILUSKA SIMONSHN

A 
5* edição da Cop;i HM (Hermes
Macedo), disputada em Curitiba,

ile 11 a 13 de setembro último, teve como
campeão absoluto o GM Jayme Sunyê.
único a alcançar o escore de 6.5 pontos
nas 7 rodadas disputadas pelos cerca de
280 competidores presentes. A prova,
soh a modalidade de xadrez, acelerado,
com I hora para cada jogador concluir a
partida, teve lugar no Sesc da Esquina,
na capital paranaense, sendo organizada
pelo Clube de Xadrez de Curitiba, cujo
presidente. Antônio Borges dos Reis.
atuou como diretor, com A. Calleros e E.
Aoyama como árbitros. A classificação
nos postos principais destaca os seguintes
nomes, já cm ordem de desempate;
Io) J. Sun>è (PR) - 6.5 ps: 2") R Monier
(Argentina); R Disconzi (PR); C Braga
(SP), H. C, Riemdjik (SP). C.Toth (RJ).
G. Soppe (Argentina). E Fávaro (SP).
— 6.0 ps; 9o) E. Matsuura (PR), F.
Bertona (Argentina). J Pelikian (SP). L
IX'lg.ido (PR), F. Trois (RS), S. Pereira
(SP). B. Gonzaies (PR). R L. da Costa
(SC). L. Patriarca (Paraguai). D. D. van
RK*mdjik (SP), V. CTioiiin (PR). H. dos
Santos Jr (SC). A. Calçada (PR). G
Gaúche (SC). D. Lima (SP). H. Medei-
ros (SPi -5.5; 25°) A. Rodngues (SPi. A.
Yosilk!e> (Araiitiiu). L. Loumro (RJi,
R TsuNm (SP). R Assumpçào (SP). 1

Ruppel (l'R). entre outros, com 5 pon-
tos.

Os prêmios por categoria ficaram
com os jogadores l:. Ikoma Jr (PR) —
nK'lhor mirim; R. Demeterco (PR) —
melhor pré-infantil; G. Vescovi (SP) —
melhor infantil; M. Cukier (SP) — me-
lhor infantil; F. Costa (SP) — melhor
infanto-juvenil; E. Fávaro (SP) — me-
lhor juvenil; D. I). van Riemdjik (SP) —
melhor veterano; R. Ribeiro (SC) —
melhor feminino; L. Delgado (PR) —
melhor do Gube de Xadrez de Curitiba e
I Pedro — melhor da "Assoma".

Duas outras competições foram reali-
zadas em paralelo com a Copa HM. esse
ano. e constituem uma promoção ongi-
nal:

Na lJ Copa HM por equipes — sen-
do as equipes e seus nomes elaborados
informalmente— 14 grupos competiram
e a vitória final coube ao "Espaço X",
formado por Sunyê. Lima. H.C. van
Riemdjik, Disconzi e R Leitão.

A 1* Conu HM de Xadrez Relâmpa-
go — tampem com equipes formadas
livremente — foi vencida pela formação
dc Osasco (A. Resende. Pelikian. J M. de
Toledo e W Madeira).

O patrocinador distribuiu um total de
cerca de 4 mil dólares cm préniu» e o
nuiiKro expressivo de participam ei foi
iinu ürata Mirprevi. tendo em \Kia

duros tempos de recessão. Foi anunciada
a realização da 6J Copa HM para o ano
de 93, quando Curitiba comemorará 300
anos de fundação.

Veteranos derrotam Damas
O match realizado em meados do mês

anterior, na ilha caribenha de Aruba,
entre duas equipes singulares — VETE-
RANOS (GM com mais de 50 anos) e
DAMAS (as primeiras do ranking mun-
dial feminino) — terminou com o triunfo
final dos mais experientes pelo escore de
39 a 33 pontos. O confronto, moldado
no Sistema Scheveningcn (cada compo-
nente de uma equipe defrcmta-se com
cada jogador da equipe riv al, por vez, em
duplo turno), não teve um final mais feliz
para as Damas devido á baixa forma
demonstrada pela ex-campeã mundial
M ChiburdanidA- e nela jovem Aracha-
mia. ambas mareando apenas 4 [>-> em
12 Os melhores escores absolutos fica-
ram por conta de L Polugaievvsky. N.N
ps. e Judit Polgar, com 7.5 ps. amtxs
invictos. E a prodigiosa 

"htmgarazmha"
andou enxergando bem mais do que
alguns veteranos, como evidencia o seu
arremate da partida abaixo.

Judit Polgar \ Oscar Panne
— Dcf. Cari>-Kan C Ris.: i
l-e4 eh X c- d5 -¦( 13 Bg4 4-h« B\t?
N !)xl3 c- (v,( •" ç.; u<. -H 1 H."
M-il-ii i c" jn-l >c2 d"-0 

"l 
! - He I es

12-Tael CT6 l3-h4 Dd6 14-Cdl Da6 15-
D(3Cd7 l6-a3 Ce5 17-1X0 dxe4 I8-Bxe4
Cd5 19-c4 Cf6 20-Bc2 Ceil7 2UI4 Cb(i
22-Ce3 Cfd7 23-fdl h6 24-Bf4 e5
25-dxe5 Cxe5 26-h5 ys 27-B\e5 Íxe5
28-DO TaeS 29-Td C'd7 3(Kf5 T5e6
31-H4 Cf6 32-BH3 BfS 33-c5 De2
34-Dxe2 Txe2 35-Tfdl C\15 36-b5 Ta2
37-Cd6 Te5 38-Cxb7 c\b5 3l'-Txd5 Txd5
40-c6 Tad2 41 -Bg4 (I — (I)
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Rahal vence e adia

a«

NAZARETH, EUA — O favorito
era Michaèl Andretti. mas foi
Bobby Rahal que voltou a vencer
na Fórmula Indy, no oval de Na/a-
reth, embolando a disputa pelo
campeonato deste ano com o pró-
prio Andretti e Al Unser. Rahal
ficou com 1X2 pontos. Andretti
com 170 e Unser com 165. O brasi-
leiro Emerson Fittipaldi chegou em
sétimo e não tem mais chances de
alcançar os três. A última prova do
campeonato será disputada em La-
guna Seca. na Califórnia, no dia 18
de outubro.

A corrida teve diversas altera-
ções de posições, motivadas pelas
quatro bandeiras amarelas, que exi-

giram reavaliações na estratégia da

prova e dos pit-siops. Emerson teve

problemas com a válvula de pres-
são do turbo, que o impediram de

acompanhar seus adversários mais
de perto. Após algumas voltas, a"
válvula voltou ao lugar, mas o bra-
sileiro. com posições perdidas, não
tinha chances.

Durante a primeira bandeira
amarela, causada por John Jones-
na 581 volta, Emerson perdeu uma
volta para Rahal e Poul Tracy. que,
segundo a equipe do brasileiro, te-
riam ultrapassado o carro madri-]
nha, o que motivou uma queixa que
ainda vai ser avaliada pela CARI

Classificacpao
1* Bobby Rahal 182
2' Michael Andretti 1/0
3° Al Unser Jr 165
4° femorson Flttlpaldl 151
9° Raul Boeael 72 I

Tande adia de novo

sua estréia na Itália

A torcida italiana ainda não
conseguiu ser Tande jogando pelo
Mediolanum. Ontem, depois de
mais um teste, o jogador brasileiro
foi poupado da partida contra o
Lazio, pelo Campeonato Italiano.
O Mediolanum venceu fácil por 3 a
0, mas Tande, com uma entorse no

pé esquerdo, esta chateado. "O tra-

lamento não está bom. Se estivesse
no Brasil, depois de 25 dias, já esta-
ria bem", acredita. Lm Brasília, a
seleção brasileira feminina de vôlei
inicia em Brasília a fase final tio

preparação para a seletiva sul-ame-
ricana da Liga Mundial, que come-
ça na próxima semana contra Peru
e Argentina.

l( >RNAL D"1 BRAS1I ESPORTES

Denis Hulme morre na Austrália

e Campeão mundial em 67, ele fazia parte de uma geração romântica da Fórmula

M \KIO WDR.ADA 1 SILVA
Correspondente

LONDRES — O campeão mun-
diul de Fórmula 1 de l%7. Denis
Hulme. morreu ontem na Austrá-
lia. vitima de um enfarte aos 56
anos de idade. O Urso foi o único
campeão mundial da Nova Zelan-
dia e fez parte da geraçao mais
romântica da F 1 Ele ganhou o
campeonato correndo contra Jack
Brabham. Jim Clark, John Surtecs.
Pedro Rodriguez. Graham Hill e
('ns Amou. Os novatos na época
eram Jaekie Stewart. Jochen Rindt.
lacky lckx, Guy Ligicr e Bruce
McLaren.

Em de/ anos de F I, o Urso

participou de 112 Gps e venceu oi-
to. correndo em apenas duas equi-

pes. a Brabham durante os primei-
ros trés anos e a McLaren nos
últimos sete. Hulme foi companhei-
ro de equipe de Emerson Fittipaldi
quando o brasileiro trocou a Lotus

para ser campeão pela McLaren.
Hulme entrou para o livro de

estatísticas da F I com um titulo
mundial, oito vitórias, uma pole-po-
sitiou, e nove voltas mais rápidas.
Lie liderou 436 voltas em vários
(ips e marcou um total de 248 pon-
tos válidos pelo campeonato mun-
di.il. Ele estreou na categoria mais
importante do automobilismo no
(JP de Mônaco de 1965 e abandou
ali depois de correr o GP dos

I l \ de 1974. Denis Hulme, conhecido nu Fórmula 1 por Urso, participou dc 110 Gps cm dez anos de carreira

*

ES1A Di VOUA AO BRASH

A MULHER POR QUEM 0 HIUNDC
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Beisebol dos

EUA entra na

reta íinal

Começa amanhã a reta final da
temporada de beisebol profissional
na América do Norte, com .1 e.xpcc-
lalTvã" de boas disputas, nenhuma
pivusao fácil c até problemas en-
wKendo .1 campanha presidencial.
O Pittsburgh Pirates (Piratas) en-
lientará. em Atlanta, o Atlanta
Braves (Bravos, no sentido de gtier-
reiros índios) no primeiro jogo pelo
l>(iuunii (bandeira, titulo de cam-
pcàol da Liga Nacional.

Na quarta-feira, começa a dis-
puta pelo pcitnani na Liga America-
na. com o Oakland A s (A de Ath-,
leücs - atléticos) indo ao Canadá
paia jogar contra o Toronto Blue
Ia\s (passarinho norte-americano
tjiic. segundo o Aurélio, dá, em
português. Azulões ou Gaios). Lo-
go em seguida, os dois vencedores
destes playofjs jogarão um contra o
outro na World Series, isto é. o
campeonato norte-americano.

\o contrário do que ocorre no
futebol brasileiro, a temporada
anual do beisebol profissional nos
I LA e Canadá é uma só. Não há
uHTV bu campeonatos regionais ou
estaduais, nem torneios especiais.
<K jogos cada um dos 26 times
da Major Leagues (Grandes Ligas),
a primeira divisão, disputa 162 par-
tidas — começam em abril e \ ào até
outubro. Ai. os playojls, seguidos
pela World Series, sempre captam a
atenção e as emoções de milhões de
torcedores nos Estados Unidos,
Canadá e vários países latino-ame-
rieanos onde se joga beisebol (e
cujos maiores astros fazem parte de
todas as equipes das Major Lea-
ÜlK*s).

1 oi por causa disto que llill
Clmton. o candidato democrata a
Presidência dos Estados Unidos,
acusou o presidente George Bush,
republicano, de insincero, quando
Utish o desafiou a trés debates a
serem transmitidos pelas principais
redes de televisão americanas nos
dias U, 18 e 25 deste mês. São
todos domingos e todos com jogos
de beisebol marcados. Evidente-
incute, o lã típico americano, tendo
que escolher entre um debate politi-
co e«t World Series, vai querer ver o
jOgO

1) pt imani em cada Liga vai para
o primeiro campeão divisional a
e.iuiMtr quatro partidas. Ai O titulo
púdé ser determinado em apenas
quatro loços. ou ate sete. Na W orld
Series, idem. Quem ganhar quatro
logos primeiro é o campeão do
aro

Quem tem acesso à TV A e qui-
sei se arriscar assistindo aos jogos
ile-ie esporte pouco conhecido no
Brasil não sairá desapontado

REDE

MANCHETE
Com nova direção

com

MAITf PROENCA

Vejo a novela que foi sucesso

Venezuela, Estados Unidos¦,

Itália, Espanha, Alemanha, Hungria,

Rússia, França, República Popular da

China, Formosa, Japão e... Brasil.

Volta à Rede Manchete uma das

mais lindas novelas feitas no Brasil.

ESTRÉIA NESTA

29FEIRA,21:30H.
mmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmamÊaimmÊmmmmmmmmÊÊmmmm

QUEM VIU QUER REVER; QUEM
NUNCA VIU NÃO PODE PERDER.
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Campeao

invicto

da Taca

Guanabara

1992

O Vasco conquistou seu sétimo título da

Taça Guanabara com a participação dos
massagistas Gato (E) e Santana e dos

jogadores Luis Carlos Winck, Jorge Luís,

Tinho, Carlos Germano, Luisinho e Cássio

(cm pé); Leandro, William, Roberto,

Edmundo e Bismarck (agachados)

JORNAL DO BRASIL
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