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O governo vai propor na revisão constitucional a criação de um novo imposto
federal que incidirá sobre os combustíveis. A sugestão e do ministro dos Transportes, Alberto Goldman, que já foi accita pelo ministro da Fazenda, Fernando
Henrique Cardoso, e por assessores do
Palácio do Planalto. A intenção do Ministério dos Transportes é financiar a
recuperação das estradas. O novo tributo
não acabará com o ICMS, atualmente
aplicado aos combustíveis com alíquotas
que variam dc estado para estado.
Caso o Congresso não aprove até
dezembro uma ampla reforma tributária, como deseja o governo, o ministro da Fazenda já tem pronto um conjunto dc medidas que será posto cm
prática a partir dc janeiro. Sugeridas
pelos técnicos da Receita Federal, as
medidas diminuiriam o déficit dc USS
25 bilhões nas contas públicas cm
1994 c resultariam num ganho dc USS
6,5 bilhões. As propostas são vistas
como uma etapa necessária entre o
atual sistema tributário c o que será
criado pela revisão constitucional para
vigorar cm 1995. (Informe JB c pág. 13)
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Cerca de 1,5 milhão dc pessoas
participaram da Festa do Círio de
Nazaré, cm Belém, que completa
agora 200 anos. A procissão, que
durou mais dc quatro horas, foi
assistida pelo ex-presidente José
Sarncy e o ex-governador Orcstcs
Qucrcia, além do humorista Chico
Anysio e sua mulher, a ex-ministra
Zélia Cardoso dc Mello. (Página 3)
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Os produtos brasileiros estão invadindo a Argentina, aproveitando-se da abertura da legislação comcrcial naquele pais. De janeiro a
julho as exportações do Brasil atingiram USS 1,95 bilhão, contra os
USS 311,1 milhões do mesmo periodo de 1990. Brahma, Arisco e
Garoto são marcas integradas à
vida dos argentinos. (Página 13)
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Às vésperas do Dia da Criança,
garotos da Favela Hcliópolis, cm São
Paulo, vêm saqueando a fábrica de
brinquedos Trol, com falência decrctada em maio. Eles atuam em bando e
desarmados. No Rio, os shoppings
estiveram cheios ontem. O Via Parque, inaugurado quinta-feira na Barra, ficou lotado. Na Quinta da Boa
Vista, o evento Rio sou criança 93
atraiu muita gente. (Págs. 3, 10 e 14)
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A policia investiga a possível ligação dos empresários que assassinaram os três policiais civis anteontem em Nova Iguaçu com a mapa
do ferro-velho. Um dos empresários,
Adilson Cotta do Almo, seria ligado ao dono de alguns ferros-velhos
na Baixada Fluminense, conhecido
como Comélio. Os três policiais
foram sepultados ontem. (Pág. 7)
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BELÉM — A festa de Nossa
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brasile.ros
PAULO — As crianças
afligindp os brasileiros
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alvo continuant
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Seu
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nm«n á•'. tarde,
levam os brinquedos. O caso está objetivo, até
a que já foi
do estado, na região de Sacomã,
manter
menos
pelo
contudo, com a aproximação do
sendo acompanhado pelo 3o Bata- tinha sido atingido: o Fcrrorama.
os fiéis que
Entre
Zona Sul da capital, terão talvez o
conquistada.
dos
atao
da
Criança,
"De
Dia
perfil
noite é mais fácil. A policia
lliào da PM, que registrou a ocorcom
a
melhor Dia da Criança de suas
acompanharam
brmde
Fabricante
mudou.
procissão
ques
réncia de invasão de propriedade dá mole e a gente pula", diz o
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são
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vidas. O maior sonho, dc ter vácânticos
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quedos e dc todo tipo dc material
e comunicou a família. Desde se.x- menino todo sujo e ralado.
— dezenas levaá
rios brinquedos, meio por acaso
alusivos
santa
dc
carros
desde
consoles
plástico,
ta-feira, quatro carros da patruVenda — Outro garoto. J.. de
vam nas cabeças miniaturas de
ate caixas dc televisores, passando
foi atendido. Não foi graças à
lha tomam conta do local.
10 anos. é o grande herói da mocasas — algumas até acima do
tigelas e bacias, a Trol guarda
caridade das instituições nem a
por
Espera — Os produtos mais lecada. Ele é dono dc um Ferroracampanhas pelos menores dc rua.
material altamente inflamávçl.
padrão popular — simbolizando
cobiçados são o Fcrrorama c o ma, um Pega-Pcga e uma caixa
seus pedidos de ajuda.
Ontem, enfrentou o segundo inmas a uma iniciativa das próprias
Pcga-Pcga, brinquedos que as com 10 raquetes que pretende
Muitos acompanham a prociscêhdio cm trés dias, logo controcrianças. Em bando, elas decidida favela jamais imagi- vender. "Vou vender na rua. porcrianças
lado pelos bombeiros.
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guarda. O Córrego dos Meninos de pelúcia c bonecas são desprecm 1989, vem sc debatendo para
participar da festa cm Belém.
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"dando sustos" nos meninos
fica
uma
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ram levar
já cobrando 700 pelo urso e 500 pela
que
justificou Ornar Lima, 25 anos,
Totalmente desarmadas e mufor- boneca", revela D., de 13 anos. A
entrada da Trol,
de
reprimir
estacionada
na
dá
não
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que
que vendia lembranças do Cirio.
as
nidas de muita paciência,
mas a policia foi mais rápida e
ma contundente uma criança que, primeira vista, a boneca deveria
como fuinhas e medalhas.
crianças cercam a fábrica desde
suspeitos.
deteve
Um dos momentos que o povo
o
ursinho,
quatro
ás vésperas do seu dia, tenta pecar valer mais do que
poquarta-feira e. ao primeiro descuimais gosta de ver e a passagem da
Sflo
Cardoso
anistia
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Belém

santa pela Praça dos Estivadores,
quando há queima dc fogos dc
-artificio, causando um barulho
assustador. Ac longo do percurso. os fiéis tentam tocar a corda
que protege, dos dois lados, a santa c o carro que a conduz. Todos
acham que para alcançar a graça
pedida é preciso encostar ao menos as pontas dos dedos na corda.
Muitos vão além: tem a sorte de.
com muito sacrifício, ajudar a
carrega-la. Ontem, a corda não
suportou os puxões e rompcu-sc,
causando ferimentos em muitos
romeiros.
Culto — Durante a procissão,
além dc objetos pequenos que
simbolizam o que a pessoa deseja
alcançar, são empurrados grandes
barcos, onde os que obtiveram
graças em anos anteriores lançam
ex-votos. Desde o século 18. o
povo do Pará vai às ruas no scgundo domingo de outubro para
seguir a procissão, quando o culto
á Nossa Senhora dc Nazaré foi
introduzido no estado pelos jesuiias. Em 1790. um morador da
cidade encontrou uma pequena
imagem da santa junto ao tronco
de uma árvore c a levou para
casa. A imagem desapareceu c foi
reencontrada no mesmo ponto
onde havia sido recolhida. O homem tornou a levar a imagem,
que voltou a sumir e a ser achada
no tronco da árvore. No local,
moradores resolveram erguer um
oratório, hoje substituído pela
Basílica de Nazaré.
A festa de Nazaré tem várias
etapas. No sábado, a imagem da
santa é levada para um distrito de
Belcm por caminhoneiros e motoristas. Dc lá, retorna á cidade numa balsa, seguida por mais dc 300
outras embarcações, todas enfeitadas com bandeirolas, balões,
toalhas e arranjos dc flores. Apcsar da quantidade de barcos que
participam da procissão fluvial,
os acidentes são raros. Desta vez.
depois que a imagem já estava no
cais de Belém, um pequeno barco
afundou c dois ocupantes desapareccram nas águas da baia.
Ainda na noite de sábado,
houve outra procissão para conduzir a imagem do oratório do
Colégio Gentil Bitencourt para a
Igreja da Sé. Ontem, a santa foi
levada da Igreja da Se para a
Basílica de Nazaré.

Pnuto — Lun Paulo Lima

quer

15.500
para
BRASil IA — Se depender do
ministro da Fazenda. Fernando
Henrique Cardoso, só os 15.500
servidores públicos demitidos ilegalmcnte no período eleitoral de 3
de julho de 90 a I" de janeiro de 91
serão anistiados pelo governo c
convocados novamente ao trabalho. O ministro já manifestou ao
presidente Itamar Franco que a
readmissão dc 108 mil funcionános. inclusive dc estatais, vai estourar mais ainda o orçamento da
União do ano que vem, tornando
difícil o combate á inflação.
A equipe econômica discorda
principalmente da tentativa de exfuncionários de estatais de voltarecc,rem ao governo, mesmo tendo "Será
bido todas as indenizações.
que ex-funcionários de estatais têm
;nais direitos do que os outros trabalhadores'.'", questionam assessores do ministro da Fazenda.
_ A maior surpresa da equipe dc
Fernando Henrique é o anúncio da
Secretaria de Administração Federal (SAF) de que há um déficit de
.143 mil funcionários públicos,
quando existem hoje no Rio de Janeiro cerca de 200 mil servidores,
: grande parte deles sem nada para
«fazer. Partiu de assessores da SAF a
: idéia de oferecer incentivos
para
! que parte do contingente carioca se
i aposente proporcionalmente ao
tempo de serviço já cumprido.
Fora
os 15.500 demitidos em periodo eleitoral, a equipe da Fazenda não vê sequer sentido na expres! são anistia usada pelo líder do
i governo na Câmara. Roberto Freire (PPS-PE). "Uma anistia é dada a
quem foi punido irregularmente, o
i que não é o caso dos empregados
; de estatais, que receberam até o
último centavo a
que tinham direito", diz um assessor de Fernando
j Henrique Cardoso. O ministro, no
í entanto, tem evitado se pronunciar
j publicamente sobre o assunto, por
i causa das repercussões políticas ne» gativas.
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WM
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¦ [~] Um acidente par volta das
NliM) de ontem, envolvendo um
Campanha para os aidelicos
Passai, um Stonza e um édmicm
atende aidéticos em crise ou
nluw de feira carregado de bataO crescimento da Aids em São
estado terminal. A Asiier está orPaulo, cidade brasileira onde exisias, provocou uma cena chocante
ganizando um projeto para angate o maior número de casos da
nu esquina da Avenida Rehouças
riar fundos c conquistar voluntádoença, faz com que a cada dia
com a Rua Oscar Freire, nos
rios. Ontem, a associação
apareçam novos grupos preocuJardins, cm Sào Paulo. A grávipados cm dar assistência aos porpromoveu, no Centro de Convcnda de cinco meses Joselma Daltadores do vírus HIV. O mais reRebouças, o espetáculo José
ções
lelucy, 26 anos. que estava deicerne deles è a Associação dos
— O versátil, com a
Dias
partieiServidores do Instituto de Infecnula no banco traseiro do carro,
páçâo do grupo Rádio Taxi e de
tologia Emílio Ribas (Asiier). O
morreu carbonizada e expeliu
músicos de pagode.
Emilio Ribas é o hospital que
seu feto depois que o veiculo pegou fogo devido ao choque. TesTenente assassinado no
temunhas afirmam que o camiquartel
segundo-tenente
O
nluw perdeu o freio e chocou-se
do Exército
pedido ao tenente que o liberasse
João Pedro de Amorim Jr., de 24
do serviço porque seu filho estava
com a traseira do Passat, que baanos. foi assassinado ontem de
teu no Mon:a. Desconfiam, entregravemente doente. O tenente não
manhã no quartel de manutenção
tanto, que o motorista do camiaceitou liberar o soldado e houve
da 1? Região Militar, em Manluio estava bêbado. Provalverápida discussão. Meia hora denaus. O assassino é o soldado Jomente, Joselma passava mal, já
pois. o soldado atirou com um
sue. que está preso no Comando
fuzil cm Amorim ao vè-lo passar
Militar da Amazônia e não teve
que estava deitada. Quatro outras
no portão de entrada do quartel.
seu sobrenome divulgado. Milflapessoas, entre elas uma criança,
viajavam com cia. Tiveram teO tenente, atingido no abdômen,
res informaram que. momentos
morreu
minutos
depois.
rimemos leves e se salvaram.
antes do crime, o soldado tinha

com o PMDB
tio Cirio, assim
chamado
©Parlo
pelos que esperavam que o encontro do expresidente José Sarney
(PMDB-AP) com o cx-governador Orestes Quércia
(PMDB-SP) e o goxernador do
Pará. Jáder Barbalho. rcsultlsse em um acordo entre os tré>.
com um possível anúncio da
candidatura de Sarney a Prestdéncia da República, não teve
a ajuda da santa milagrosa.
Contidos nas declarações
que não fossan entusiásticos
louvores á festa do Cirio de
Nazaré, os trés negaram qualquer pacto político. Fm compensação, depois da procissão
c durante um almoço na residéncia oficial do governador
Jáder Barbalho, a ex-ministra
Zélia Cardoso dc Mello, que
chegara dc carro em companhia do mando Chico Anísio e
na frente de um ônibus ocupado pelos atores da Escolinha do
Professor Raimundo, admitiu
que vai conversar com Quércia
na próxima sexta-feira, cm São
Paulo, para tratar de sua candidatura a deputada.
Os momentos que antecederam ao almoço — o prato preferido foi o pato no tucupi —
levaram muitos a especular
com humor que ali poderia
acontecer o milagre esperado e
surgir, ante o silencio dos verdadeiros políticos, um nome
para concorrer a um cargo publico de expressão. Lógicamente saido da Escolinha.
Nas rodas que seTormaram
na varanda. Quércia. Zélia.
Chico Anisio, Zezé Macedo e o
governador do Maranhão.
Edison Lobão, conversavam
descontraidamente. Um senhor comentou com 7eze Macedo que a vira num filme que

cômicos
assistiu quando criança e que
ela pouco mudara, continuava
alegre e com o mesmo rosto.
"Eu
Zezé. contente, explicou:
não passei dos 15". Quérpia
"Puxa.
eu achava
interveio:
que você não tinha chegado
aos |4"
O governador Lobão bateu
papo com o Seu Peru (Orlando
Drummond). Saruês foi o ultimo a chegar e fez questão de
cumprimentar cada um dos
atores da liu olinlta, \ saída do
almoço, o ex-presidente garantiu que não conversara com
Quércia sobre qualquer fato
de relevância.
político
"Olha. vou confessar uma
coisa: já vim várias vezes ao
Cirio de Nazaré, mas agora foi
pira acompanhar minha muiher. Marli, que veio pagar
uma promessa", disse Sarney,
sem esconder que a graça alcançada fora a cura de um parente que adoecera.
O ex-presidente reafirmou
não ser candidato, fez breve
comentário sobre a revisão
("Ela é importante para corrigir alguns entraves surgidos na
Constituição") e negou que o
PMDB seja uni partido irreme"Ê um
diavelinente dividido.
partido grande, com reproentantes de várias correntes, o
que não impede, no entanto,
que num momento decisivo m:
una. como já aconteceu anteriormente", explicou.
Orestes Quéreia falou menos ainda, continuou comedido como tem sido quando o
"A festa e
assunto é política.
realmente muito bonita, entusi asma a todos", disse, acenando negativamente com as duas
mãos quando lhe perguntaram
sobre a sucessão presidencial.
Jáder Barbalho, também
contido, justificou a presença
de Sarney e Quércia dizendo
que os dois são seus amigos e
foram convidados porque queriam ver a procissão.
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Guzmán

admite

F
Fujimori

exige

LIMA — Numa gravação em
video divulgada pelo governo do
Peru, o líder do grupo guerrilheiro de extrema esquerda Sendero
Luminoso, Abimael Guzmán,
preso cm setembro do ano passado. admitiu a derrota mas insistiu
cm propor negociações de paz. 0
presidente peruano. Alberto Fujimori, reafirmou que Guzmán deve "ordenar clara c diretamente a
seus seguidores que se rendam e
"entreguem as armas".
Ao lado da subcomandante
Elena Iparaguirre, Guzmán leu
uma carta a Fujimori escrita em 6
de outubro na penitenciária onde
cumpre pena de prisão perpétua
! como líder do grupo que iniciou
I há 13 anos uma guerra civil cm
de 27 mil pessoas morre| que mais
ram: "A questão da liderança está

,
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¦
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rendição

Terrorismo
1«L

'yuppie'

p
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México protesta contra os EUA
nas afirmou que a restrição á miO ministro de Relações ExtcSolagraçào dos mexicanos está conMéxico.
Fernando
riores do
turbando a delicada relação entre
nas Morales. criticou duramente.
os dois paises. Ele considera que
ontem, a política de fronteiras dos
os EUA estão desrespeitando a
Hl A. Ele classificou a chamada
relação interdependente dos traOperação Bloqueio, que está senbalhadores mexicanos c do merdo feita nas fronteira comum, dc
cado de trabalho norte-america"unilateral" c
no, impondo medidas contrárias
provocadora de
"confrontos c frustrações". Solaaos direitos humanos.

Yeltsin vai ao Japão após a batalha
Num sinal de que está seguro
quanto ao controle da Rússia, o
presidente Boris Yeltsin inicia
hoje uma visita ao Japão, adiada
duas vezes anteriormente. Discutirá ajuda c a reivindicação
japonesa sobre as quatro ilhas
ocupadas na Segunda Guerra
Mundial. 0 presidente da Comissão Central Eleitoral, Nikolai Riabov, anunciou que todas
as províncias, repúblicas e regiòcs autônomas da Federação

Russa, menos a Chechcnia, participarâo das eleições dc 12 de
dezembro. Uma pesquisa feita
em Moscou após os combates da
semana passada indicou o apoio
de 62% ao ataque ao parlamento, dc 90% ao estado dc emergcncia e de 52% ã censura e
proibição das atividades das
oposições que se rebelemm Quase 5 mil pevsoas foram presas
por violar o loque dc recolher.
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OLP discute a paz

Bhutto no poder
Benazir Bhutto, lider do Partido Popular do Paquistão, está mais
perto de voltar a ocupar a chefia do
governo. Seu partido foi o vencedor
nas eleições provinciais do sábado,
garantindo a maioria nos parlamentos regionais e facilitando a
coalizão com partidos menores.
Bhutto afirmou que os empresários
— que tradicionalmente apoiam
seu rival, Nawuz Slianf — nada
"Teremos
um período
tém a temer
de estabilidade, apesar da fraca
maioria parlamentar." Benazir busca apoio, já que o PPP não conseguiu maioria absoluta nas eleições
gerais.

Sob a presidência de Yasser
Arafat, que conta com o apoio da
maioria, o comitê central do Conselho Nacional Palestino (parlamento no exílio) iniciou ontem em
Túnis uma sessão destinada a
confirmar os acordos de paz assinados com Israel. Dois grupos radicais boicotam a reunião: a
Frente Democrática de Libertaçâo da Palestina e a Frente Popular dc Libertação da Palestina, liderada por Georges Hubache, que
tentou atacar lsruel sábado com
dois guerrilheiros de jct-skis. A
sessão deve terminar hoje. Espera-se uma aprovação tranqüila.

Daqui
O Dia

total

meza e resolução deve-se lutar por
um acordo de paz. A paz tornouse uma necessidade do povo, da
nação e da sociedade peruana,"
Em discurso na televisão sábado à noite, logo depois da apresentaçâo do video dc 10 minutos,
o presidente peruano afirmou que
"conversações" mas não
houve
"negociações" com Guzmán. Fujimori havia recebido outra carta
do lider senderista com data de 15
de setembro, que divulgou em
pròn~unciun»crito~das-Ntiçãcs-Usidas em l4 de outubro. Eleòescreveu a última carta como a capitulação de Guzmán. A vitória sobre
a guerrilha praticamente assegura
a aprovação da nova Constituiçâo Peruana no plebiscito dc 31
dc outubro.

afetando o desenvolvimento du
guerra popular."
Na linguagem característica dc
sua ideologia maoísta, Guzmán
disse que o Sendero Luminoso rccorreu à luta armada em 1980
"uma sociedade semifeucontra
"um Esdal c scmicolonial" com
tado burocrático capitalista submerso numa pseudodemocracia".
0 líder rebelde conhecido por
seus seguidores como Camarada
Gonzalo ou Presidente Gonzalo reconheceií que o governo obteve
vitórias importantes desde, que
Fujimori assumiu poderes dítatoriais, após o golpe de Estado de S
dc abril dc 1992, e descreveu sua
"o
captura como
golpe mais forte
contra o grupo" em 13 anos de
luta: "Como ontem pregamos a
luta armada, hoje com igual fir-

? João Paulo II (falo) chega à
praça de São Pedro para a bealificação dc II mártires da Gmra
Civil espanhola e duas religiosas
italianas dos séculos XVIII e XIX.
O papa aproveitou para reforçar o
apelo ético e moral de sua recente e
controvertida cnciclica Vcritatis
Splcndor, frisando que os novos
"viveram sem reservas as
beatos
exigências não raro árduas da or"testemunhas
dem moral": foriun
da verdade e da liberdade", vivendo
"no
um martírio
qual brilha a intima ligação entre essas duas dimensões que a cultura atual se iv tentada a separar e mesmo contrapor".
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Somalia, chamando
chmtando Aidid W
iiHinifcstara/n-Si' contra os EUA ec a ONU na Somália,
/;»'/ {KssiHis manifestaram-se
Duas
D//4J mil/wssíhis
[hi:"

EUA

os

intimidam

somalianos

choca

venezuelanos
CARACAS — A onda terrorista que estremeceu a Venezuela
em julho e agosto está aos poucos sendo esclarecida com revelações chocantes para a maioria
dos venezuelanos. Segundo a
Policia Técnica Judicial, os ataquês tinham como objetivo enar
pânico no setor financeiro c na
Bolsa dc Valores, descstabilizando ainda mais a já conturbada
vida politica do pais. Além dc
seis executivos e economistas já
presos para interrogatório, foram detidos ontem outros sete,
alem dc três militares, envolvidos no financiamento c organizaçào dos atentados.
Calcula-sc que mais dc USS
150 mil tenham skIo gastos no
terror yuppie. Entre os presos no
fim de semana estão três economistas, um exportador c dois admmistradores, que já estão sendo
interrogados. O chefe do grupo
foi apontado como sendo o executivo Ramiro Hclmcyer, também
acusado dc assasinar um dos
cúmplices. Outro detido é Andrcs
Manuel Ghersi, economista-cxecutivo da empresa CCCT, com
sede no local em que um ônibusbomba explodiu, destruindo 23
veiculo*, em agosto.
O cx-presidcnte da Companhia Telefônica Venezuelana,
Thor Halvorssen. também reprcsentantc do anterior governo
venezuelano, dc Carlos Andres
Pcrcz, no Conselho dc Scgurança da ONU. foi apontado como
uin segundo lider da quadrilha
de colarinho branco. Os três militares que foram detidos são
acusados de terem fornecido os
explosivos para os atentados,
No total, foram oito bombas detonadas em Caracas, sem causar
vitimas.
Juan Domingo Cordero. cxpresidente da Bolsa de Valores,
diz que as investigações podem
chegar a "niwis inimagináveis",
"os
efeitos
levando cm conta
perniciosos" da desestabilização
do mercado interno para investidores estrangeiros. O presidente
interino Ramón Vclasqucz luta
por estabilizar a vida politica no
pais, comprometida desde as
acusações dc corrupção que levaram ao itnpeachment de Andrés Perez há quatro meses.

enquanto

negociam

Aviões treinam tiro
MOCi ADlSClO — Aviões dc combate AC-130 dos Estados Unidos
voltaram a disparar seus canhões
no inicio da noite dc ontem na capital da Somália, em ações descritas
"cxcrcicios de tiro", enquancomo
to eram anunciadas novas tentativas de negociar urna solução politica para a guerra nào-declarada
contra o general Mohamed Farah
Aidid. o mais poderoso senhof, da
guerra do pais.
Durante todo o dia, tropas e
tanques americanos levados por
grandes aviões militares de transporte desembarcaram cm Mogadiscio. F.m visita a Universidade dc
Yale, o presidente Bill Clinton ncgou que os EU A tenham feito qualquer proposta de trégua nem realizado qualquer tipo de negociações
diretas com Aidid.
Na capital somaliana, cerca de 2
mil somalianos marcharam pela ci*

¦

e Washington

com

Aidid

possível ataque
atualmente a Organização dc Unidade Africana, anunciou que no
próximo dia 20 será realizada em
Adis Abeba, capital da vizinha
Etiópia, uma conferência dc reconciliação nacional reunindo todas as
facções da Somália, inclusive a
Aliança Nacional Somaliana, liderada por'Aidid.
Howc disse que os EUA "nào
têm a intenção de fazer um acordo
cm reparado" com Aidid e que a
ONU ainda pretende julgá-lo pelo
massacre dc 24 soldados paquistaneses da força de paz cm junho
"Tivemos várias oportupassado:
nidades de eliminá-lo, mas nào é
esta a nossa tarefa. Estamos tentando prendê-lo e processá-lo."
O almirante declarou que esta
intenção da ONU não entra em
choque com a nova orientação polilica anunciada pelo secretário dc
Estado americano.

nào afasta

dade para apoiar a proposta de
ctssar-fogo feita sábado por Aidid
através de uma rádio clandestina e
protestar contra a intervenção mihtar dos EUA c das Nações Unidas.
Em Washington, o secretário dc
Estado americano, NVarrcn Chnstopher, afirmou que os EUA muduram seu foco: buscam agora uma
solução política mais do que caçar
Aidid, acusado pelos ataques contra as tropas estrangeiras, como cw
que mataram 15 americanos há oito
dias. Ao mesmo tempo cm que dava maior ênfase a uma solução diplomática, Christophcr não afastou
nenhuma possibilidade quanto à
ação dos F.UA na Somália,
O enviado especial dos EUA.
embaixador Robert Oakley,chegou
a Mogadíscio. onde se encontrou
com o'representante especial da
ONU. o almirante americano Jonathan Houe. E o Egito, que preside
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Rospeitar a tol ó multo mais que
Levar vantagem om tudo não é
uma obrigoçôo.
prova do osportoza.
§umprir
É asnolra mesmo. Porquo o resultado ó
, acima de tudo, um bom negócio
Rospeito gera confiança, confiança
um só - e está aí bem à vista nínguóm
produz mais compras, compras
pensa nos outro3, ninguém confia om
estimulam produção, ompregos,
ninguém. Quando cada um só
alimentos, escolas.
pensa om si próprio, lica
história
Ê hora do mudar.
isolado om sua fraqueza
individual. Perdo da Luz Publicidade Rospoitar n lei todos os
dias vai produzir riqueza
confiança, perde amigos,
prova tudo isso.
todos os brasileiros,
fica mais pobro. Acesa há 22 anos,
urante os 365
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dias do ano.
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OJWtMMBOiAncõ AiTicinhã, Dia dasCnanças,
»;v
[
o iardim Botânico
^_L
j?
mmmmmmmm, vai se transformar em um
imenso Iardim da Infância, com
crianças rindo e brincando no meio
da natureza. O Banco Real, o Iardim
Botânico e a Fundação Roberto Marinho
vão promover uma grande festa
para recolher donativos para a Campanha
da Ação da Cidadania Contra a
Miséria e pela Vida. O ingresso pode

e

pela

vida.

ser um brinquedo, roupas ou alimentos
não perecíveis. Você e seus filhos
vão se d ivertir a valer com a apresentação
"Pluft,
o fantasminha".
da peça de teatro
Leve seus filhos ao Iardim Botânico
amanhã. Vai ser bom para eles e para
milhares de crianças qüe não sabem o
que 9 Dia das Crianças.
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fortemente os empresários. Scgimdo ele, o escrevente Marcos
Vinícius de Souza Gcrtncr, 31
anos, c os detetives Edgar Soares
Machado Neto, 34 anos, e Samuel
Rocha dos Santos, 31 anos, formavam uma equipe considerada
exemplar — responsável por uma
média de 20 flagrantes de porte de
arma por mês.
O delegado disse ainda que os
policiais deixaram a delegacia para uma ronda pelo centro de Nova Iguaçu e, após o telefonema,
informaram apenas que iriam
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Policiais do 14° BPM (Bangu)
conseguiram impedir na noite de
anteontem um audacioso assalto
a um carro-forte ao interceptar no
Conjunto Habitacional Fundação
da Casa Popular, cm Deodoro,
dez veículos roubados — três caminhòcs e sete carros de passeio
— c quatro escudos de aço que
seriam usados cm uma ação de
bloqueio do tráfego. Dois suspeitos — acusados por envolvimento
com traficantes da favela do Muquiço — foram detidos e indiciados na 30* DP (Marechal Hermcs).
Segundo os policiais, o grupo
pretendia montar um plano idèntico ao ocorrido na noite da última terça-feira, quando 15 homens
fortemente armados e protegidos
por escudos de aço tentaram levar
CrS 13 milhões de um carro-forte
da Transportadora de Valores
Transpev na Avenida Antares, em
Santa Cruz, a 50 quilômetros do
Rio. Na ocasião, o motrista Nelson Galdino Lopes, foi mais rápido c conseguiu furar o cerco.
Denúncia — Uma testemunha, cujo nome foi mantido em

Motoristas
Uma hora depois do assalto ao
caminhoneiro, foi a vez do motorista Pedro de Souza, 34 anos, e
seus ajudantes Tales Torres, 23, e
Francisco Fernandes, 49, serem
rendidos de forma idêntica no caminhào baú placa GH 2385 auando faziam entregas na Estrada do
Rio do Pau, em Anchieta. Os três
foram obrigados a passar para a
parte traseira do caminhão, enquanto os assaltantes rodaram
cerca de uma hora até colocarem
Joel junto com as outras vítimas.
Após deixarem os quatro no
cativeiro, o grupo ainda levou o
caminhão BWL 5359, carregado
com frutas, depois de render e
fazer como reféns o motorista
Fernando Antônio Ropdrigues,
36, e seu ajudante Adjaneide de
Mello, 31, em Coelho Neto por
volta de 21h30. Enquanto o último assalto acontecia, os quatro
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Ainda candidato, César Maia, prometeu
à vista estão esgotando o pagamento da últie, como prefeito, reduziu o reajuste do IPTU
ma cota, a prefeitura do Rio já está pensando
de 1993, aprovado pela Câmara ainda por
em novos meios para aumentar a arrecadaindicação do prefeito Marcelo Allencar. A
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Renovação

Supremo Tribunal Federal considerou
O inconstitucional a lei de 1986 que impedia ministros de primeira classe (embaixadores) de ocupar postos no exterior quando
completassem 65 anos de idade ou 15 anos de
exercício na mais alta classe da carreira.
A decisão, que acolheu os mandados de
segurança de dois embaixadores com 58 anos
por terem 15 anos de classe, devolveu ao
nomear
presidente da República o direito de "quadro
do
membros
exterior
no
para postos
especial", beneficiando em tese 89 diplomaias que haviam deixado de ser aproveitados
mesmo no Brasil.
Ao que tudo indica, a decisão não levou
cm conta o problema estrutural do engarrafàmento nos quadros de acesso pelo bloqueio
de promoções e seu efeito sobre a carreira.
Promoções aceleradas e precoces, sobretudo realizadas pelos ministros dos três últimos presidentes militares, acarretando prolongadas permanências no topo da carreira,
levaram o desestimulo aos escalões médios e
iniciais, que passaram a reivindicar melhor
distribuição do tempo de permanência em
cada grau da hierarquia.
"quadro
especial" procurou
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essa
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corrigir
dos quaesclerose
a
hierárquica para evitar
os
militadros médios. Numa analogia com
res. consagrada em todas as Constituições
anteriores á Carta de 88, estabeleceram-se,
nos diversos níveis, limites de permanência
mesma ciasse, o diplo(depois de 15 anos na "quadro
especial") e de
mata é transferido ao
"quadro
espeidade (o conselheiro passa ao
ciai" aos 58 anos, o ministro de segunda, aos
60 e o de primeira aos 65). Aos 70 anos,
"quadro
especial" (que correspassa-se do
ponde à reserva dos militares) para a aposentadoria (que eqüivale à reforma).
Crime
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escritora Glória Perez, mãe da atriz DaA niela Perez, assassinada ano passado no
Rio, entregou esta semana ao presidente da
Câmara, deputado Inocêncio de Oliveira, imassinado por 1,3 miportante projeto de lei
Ihào de pessoas. O projeto suprime do Código Penal as atenuantes da chamada Lei
Fleury para réus primários autores de crimes
hediondos.
Ê importante que o presidente da Camara cumpra agora a promessa de colocá-lo na
ordem do dia na semana que vem. É um
absurdo que a primariedade beneficie indiscriminadamente réus enquadrados em delitos
leves e homicidas que agiram de maneira fria
e premeditada.
O objetivo do projeto é acabar com privilegios criados sob medida para privilegiar um
torturado!" que se tornou célebre durante a
ditadura militar, o delegado Sérgio Paranhos
Fleury. No caso especifico da lei Fleury, réus
primários e de bons antecedentes podem recorrer em liberdade caso sejam condenados
em primeira instância.
Isto beneficia os seqüestradores que mataram e queimaram uma menina em Belo
Horizonte, filha de Jocélia Brandão, que

Mesmo que nào se subscreva a transformação das promoções em mcros.fatos cronológicos, procurou-se tornar a vida útil profissional, cm média de 35 anos, mais bem
distribuída ao longo das seis classes da carreira diplomática. Essas limitações existem
no mundo todo: diplomatas ingleses, por
exemplo, são aposentados compulsoriamente
aos 60 anos, sejam eles ministros de primeira
ou segunda classe.
O argumento é forte: 15 anos significam
42% da vida profissional útil. Um diplomata
tenha passado cinco anos como ministro
que
ae segunda c fique 15 anos como ministro de
primeira terá passado 57% da vida profissional no generalato da carreira.
O problema é que a existência de 98
ministros de primeira na ativa faz com que a
renovação anual em quadros absolutos é baixa. Como o Brasil não tem uma presença
mundial que justifique tanto pessoal, os embaixadores começam a aceitar ConsuladosGerais ou postos burocrático-administrativos.
A solução estaria talvez na outra ponta
da carreira: na modificação do sistema de
admissão de diplomatas ou na suspensão dos
cursos de admissão na carreira por determinado período de tempo, que serviria para um
reexame nos critérios de ingresso na diplomacia. De qualquer forma, o problema é
sério e envolve a mobilidade e a excelência
dos melhores quadros da administração pública.
A revisão constitucional deveria levar isso em conta e providenciar, como no caso
dos militares, tratamento especifico aos diplomatas de carreira que atenda tanto aos
critérios do mérito quanto aos mecanismos
da renovação.

Castigo
acompanhou Glória Perez a Brasília. Assim
também ocorre com a gangue de caratecas
que assassinou a socos e pontapés um adotescente em Brasília, filho da jornalista Valéria
Vclasco, que também esteve na Câmara.
O projeto, redigido pelo Ministério Público do Rio, transforma o homicídio qualificado e premeditado em crime hediondo. Isto
é, doravante os autores desse tipo de crime
nào poderão mais deixar de cumprir integralmente a pena imposta pelo juiz.
lnsipes juristas já se manifestaram favoráveis a medida. Afonso Arinos de Melo
Franco defendeu ardentemente a revogação
da Lei Fleury em 1986, por ocasião do estupro e assassinato da estudante Denise Garson pelo porteiro e pelo vigia de um prédio
em Ipanema.
O ministro Sydney Sanchez, do Supremo
Tribunal Federal, já se pronunciou mais de
uma vez sobre o escandaloso sistema de
abrandamento das penas previsto na Lei de
Execuções Penais, capaz de reduzir, por
exemplo, as penas dos juizes e advogados
corruptos que lesaram a Previdência em miIhòes de dólares a mais alguns anos de prisào. Assim, o crime compensa.
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Fim do socialismo
Comentários sobre se o finado c>tadò soviético era poderoso
ou não [Deu no JB. 4 9) despertavam sensações de alivio por
lembrar o término da guerra fria De algum tempo para cá, esses
comentários começaram a despertar sensações crescentemente
incômodas de decepção, frustração c logro, porque se o capitalismo, liberalismo, ncolibcralismó, simples ou selvagens, mostraram
claramente que sào os melhores regimes para ganhar guerras
(ganharam as três guerras mundiais — duas quentes c a fria), têm
provado lambem que nào sào os melhores regimes para as
pessoas, já que a quantidade de desempregadas c miseráveis só
tem aumentado no mundo inteiro, o que inclui, é claro, a América
do Sul c o Brasil, de forma eventualmente mais chocante. Fernando Salinas Lacortc — Rio dc Janeiro.
Por vc/es nos chegam, através da imprensa, conceitos emitidos por certos personagens da vida pública a respeito do que
consideram certo e moderno cm política c administração pública
Geralmente se definem políticos c partidos dc esquerda como
aqueles que estão na contramão da História, os atrasados ideologicamente. Tudo por conta do fracasso de alguns regimes socialistas. Realmente, precisamos mesmo é de políticos modernos, com
idéias avançadas c sem fisiologismo. Políticos partidários do
capitalismo e dos ideais neolihcrais. Como Roberto Campos.
Delfim Neto, Dorncllcs, ACM, Maluf. Sarney, Collor. Ou como
foram Lacerda. Castelo, Costa c Silva. Mediei. Geisel c Figucirc*
do. Lies têm as soluções para os problemas. Afinal foram eles que
governaram ou ditaram as regras sociais c econômicas no pais nas
ultimas três dceadas. fa/endo do Brasil uma nação feliz, livre c
soberana, sem divida externa, sem presos políticos ou torturas.
(...) Ujn pais onde não se chacinam crianças nem índios. Um pais
que e. verdadeiramente, um exemplo dc prosperidade, Fabiano dc
Oliveira Villardo — Cordeiro (RJ).

Extorsão
Se fôssemos o Fernando Hcnrique Cardoso, infiltraríamos agentes
disfarçados de executivos nos bancos, nas montadoras, laboratórios e
estatais c cm todos os setores que
abusam dos aumentos dc preços, para combater e destruir no nasccdouro as causas da pior inflação, a extorsiva. lilcs. assim como certos
profissionais liberais, estão seguindo
com rigor demasiado os ensinamentos da Ia dc Gérson c matando sua
galinha dos ovos de ouro (...) Aiguns cidadão da classe media tiveram seu poder aquisitivo tão reduzido que já trocaram o bairro pela
favela, o apartamento pelo barraco,
o bar pela birosca, o carro pela bicicleta, o* remédio pelo chá, o terno
completo pela calça jeans. o sapato
pelo tênis c. dc excursionistas, pasarram a farofeiros. Quando esse mdividuo, outrora com padrão de vida
decente, voltará a ter seu inalienável
direito? Jetro Martins — Juiz de
Fora (MG).
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nada í. bastante difícil entender o
trabalham
que
crianças c adolescentes ficaram in- tal buraco negro numa situação em
dignadas ao saber que dona Creu/a, que ja se recebia o beneficio de peratual coordenadora da Casa das manéncia em serviço Que motivo
Meninas, projeto da Coordenadpria poderia haver para esta demora abdc Desenvolvimento Social do lista- surda, uma vez que. acredito, o
do do Rio dc Janeiro, esta fechando INSS teria feito todas as sindicànas casas de assistência c dando pra- cias necessárias para que pudessem
zos para as meninas saírem. Na Ca- contemplar-me com aquele bencfi— Rio de
vi da Sào Salvador, foram 60 meni- cio' ( l I>ora Farias Costa
Janeiro.
nas que voltaram às ruas e desta vez
é a Casa do lista cio que devolve ás
ruas 12 meninas, algumas grávidas e Conspiração
outras com filhos. A desculpa que c
(...) E preciso cuidado com a
que as casas estão sendo fechadas ligação da chacina urbana, da Canpara obras. No entanto, a Casa da delária, com a outra, rural, dos ianoSào Salvador nào precisava dc rc- mâmis. c ver que sc está criando um
forma. Por que todas as casas devem clima internacional de prevenção
ser reformadas simultaneamente? t contra o Brasil para justificar peranbastante contraditório que os gover- te as nações uma intervenção cm
nos federal, estaduais e municipais nosso pais. Ê muita coincidência a
afirmem que a criança é prioridade instalação dc bases militares em nosabsoluta quando as atitudes provam sa fronteira norte, estes incidentes
o contrário. Fátima Fernandes — orquestrados e este ultimo, talvez até
Rio de Janeiro.
provocado, para se ir criando o clima intervcncionista. Desperta, Urasil1 (...) Quero alertar os nossos
Aposentados
meios de comunicação quanto ao
Tenho profunda admiração pelo
perigo do filtro das agências internaministro Antônio Bruto pelo excc- cionais dc noticias. Tal filtro leva
lente trabalho que vem descnvolvcn- nossos
jornais a publicarem mando na Previdência. Mas o que está chctes nas
quais nem Deus acredita,
acontecendo comigo nào deve ser de tais como Garimpeiros festejaram
seu conhecimento ou houve algum morte do* índios e outras semelhanerro. Aposentei-me por velhice no tes Acolhendo c publicando tais
INSS, a partir de 11 3/91. recebendo manchetes, os jornais brasileiros tao primeiro pagamento cm 17 7 91 vorccem grupos internacionais que
Fiquei no chamado buraco negro. têm criticado exacerbadamcnte as
recebendo uma ninharia. Todos os iniciativas do governo, sem mesmo
meus conhecidos que se aposenta- perceber que, em nome da liberdade
ram na mesma época já receberam de imprensa, estamos hoje sujeitos a
os atrasados, pois já se vão dois anos uma censura maior do que a da
e meio. Será que se esqueceram de época do
governo militar Esta ccnmim? O número do beneficio é vira feita
pelas agências dc noticias
43108717/2. Gilberto Antonio Azevcas primeiras paginas
com
faz
que
do e Silva — Rio dc Janeiro.
dos nossos jornais sejam ocupadas
?
até com acidentes dc ônibus c de
Como tenho lido diversas vezes
( | tiuilhcro sr ministro da Previdência dogfa- trem em outros páiscs
da
rar que os pedidos de aposentadoria mino Cunha, pastor-presidente
Jadc
Rio
do
devem ser atendidos no máximo em (atedral Presbiteriana
45 dias. sinto-me como se não fi/esse neiro.
Crianças

t

Aterro
O administrador do Parque do
Flamengo, por iniciativa própria, está alterando toda a beleza paisagistica da obra dc Burle Marx. No Jardim Japonês. junto ao fjlay-ground,
cíe esta construindo a segunda casa
de alvenaria, de tremendo mau gosto. Sc nada for feito, esse admínistrador prepotente vai criar uma vila
operária dentro dos jardins do Ater ro. bem ali no Flamengo. O Itúipark. que funciona quase em frente
a embaixada americana, permite que
os automóveis estacionem em cima
do gramado. E nào aparece uma
única autoridade para corrigir tantos abusos. Só mesmo no Rio de
Janeiro Fdua Cardoso — Rio de
Janeiro.
Equívoco
Como morador da Urca ha II
anos, me acho no dever de esclarecer
o equivoco sobre a origem do nome
do bairro, publicado na edição de
30 9, na reportagem Urca c o próxtmo bairro a ganhar placas turísticas.
De acordo com a matéria, o nome
"dos antigos navios liaUrca vem
mencos — as urcas — que entravam
na Baia de Guanabara". Ial informaçào nào passa de simples folclore,
uma vc/ que navios flljhcncos jamais tiveram esse nome. Na verdadc, o bairro só passou a existir em
meados da década de 20. quando
uma empreiteira da época, de nome
Urbanizado» Carioca, aterrou a
arca onde hoje encontra-se a Urca,
que ganhou este nome devido à lusào das duas sílabas iniciais do nome
da empresa. Carlos Fernando Miranda e Siba — Rio de Janeiro.
Ajuste
A solução' para todos os problcmas do pais passou a ser o ajuste
fiscal Dizem que sc o mesmo nào
for aprovado, o governo terá um
déficit de caixa de l SS d bilhões
Sugiro que o governo cobre das distribuidoras privadas dc gás o rombo
que causaram aos cofres públicos,
superior a USS 15 bilhões, com a
emissão de notas fiscais frias para
transportar o gas a regiões carentes
r\ssim teríamos um superávit dc
l SS 9 bilhões cm 93. Clovis Fernando Dias Machado — Niterói (RJ).
caiai s#J«c<ortada» para pufci»c*vâc
no Uxío ou ©fn pa^e erítr» as que t» verem
assinatura. no*T»e completo « i«q--v©í a a^KJer»CO ou# co«*»rmaçáo prévia
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WASHINGTON NOVALS •
T T m dia desses, por dever de oficio, tive de ir a
um ministério em Brasília. E enquanto esperava minha minha vez, vi uma secretaria que pedia
a um subalterno que levasse correndo o papel que
que losse
tinha em mãos a outra repartição, para"urgentissi—
Londres
telex
despachado por
para
de que
mo", recomendou. O homem queixou-se
"latcjando . mal
estava com as varizes nas pernas
conseguia manter-se de pc, só ficava ali porque não
podia faltar. Ela lamentou, não podia fazer nada:
só tinha ele. E lá se foi o pobre homem, arrastando
as pernas pelos longos corredores, de paredes todas
iguais, portas idênticas, pessoas com as mesmas
caras de desânimo e tédio — um retrato do Estado
brasileiro, tão velho, tão anacrônico, tão inadequado neste mundo novo da diversidade, do múltiplo,
do simultâneo.
Quanto tempo levou aquele papel para chegar
ao outro ministério, às mãos de outro continuo
doente ou entediado, até pousar na mesa de um
burocrata â espera da aposentadoria, sem pressa
nenhuma? E depois, aé ser encaminhado a um
operador de telex também desanimado com seus
minguados proventos e ouvindo do lado de fora
o rugido da massa sindical que protesta contra o
início programado da revisão constitucional que.
segundo os oradores, ameaça cortar alguns de
seus direitos ou privilégios?
Na memória estava também um artigo de poucas semanas atrás da professora Maria da Conceiçào Tavares, alertando aos empresários e dirigentes
brasileiros: enquanto eles continuam a pensar cm
competitividade cm termos de mão-de-obra barata,
as grandes empresas do mundo se movem, valendose do que podem ganhar com a velocidade da
informação, com a agilidade dos mercados —
diferenciais de câmbio e coisas assim.
Eica a pergunta: que sociedade queremos?
Que Estado queremos?
A experiência pessoal recente, na passagem
pela administração pública, mostra que esse é um
terreno permeado de mitologias. A começar pela
de que todo governante e todo burocrata é por
definição incompetente e corrupto, enquanto todo cidadão, também por definição, é competente
c ético. Nenhuma das afirmações é absolutamente verdadeira. Há muitos governantes e burocraf
t.is competentes e éticos, da mesma forma que há
muitos cidadãos que sonegam impostos e começam por corromper o guarda da esquina.
Não é por ai. Como não é pelo caminho de
atirar todas as culpas das
.rri_
desgraças nacionais sobre
,
A CXpflTWIICUI
as costas de Brasília. Já
escreveu um jornalista de
npHQjll
'a 1UC a ma'or Pnr,c c'os
njJiTriiir aB
IMwfa
corruptos chega de avião
que
administroçâo no começo da semana e
«Jililiáv»
volta de avião antes que
se encerre.
jv_
_
ela
• terreno UC
o que cabe perguntar
mesmo é onde estamos c
mitologias,
para onde queremos ir.
Sc é assim, vale a pena
ler um ensaio do professor Wanderley Guilherme
dos Santos, na revista do Instituto de Estudos
Avançados da Universidade de São Paulo, exa"mitologias institucionais bratamente sobre as
sileiras".
"o
mito de que o
Ele começa por dizer que
Estado brasileiro é absurdamente grande tem
sido responsável por políticas administrativas,
com relação â burocracia pública, cujo resultado
demonstra-se o oposto ao pretendido. Ao contrário de agilizar a capacidade operacional do
Estado, aumentar sua eficiência e credibilidade,
produziu-se o desmantelamento das poucas estruturas ainda eficazes, comprometeu-se a capacidade fiscalizadora. ordenadora e extrativa do
Estado, de maneira que, hoje. os pobres c desvalidos dele nada esperam, enquanto ricos e poderoso dele nada temem".
Depois. Wanderley Guilherme vai ao concreto. vai aos números. Para demõristiar que o
Estado brasileiro gasta o equivalente a 19,5% do
PIB. enquanto a média dos países na mesma
faixa de renda per capita esta perto de 28%.
Mesmo no primeiro mundo, os gastos são muito
maiores: 23,4% nos EUA, 47,3% na Itália,
43,7% na Suécia.
Também no numero de funcionários não somos
nenhuma aberração. Nosso Estado, diz ele, fica
com 9,6% da população economicamente ativa,
contra 22,76o» na Argentina, por exemplo.
Tr&ta-sc. portanto, de fazer as perguntas corretas. Se não gastamos muito, porque gastamos
mui? O que devemos fazer para gastar melhor?
Se não temos funcionários em excesso, como
fazer para que sejam eficientes? E, principalmfnte, que fazer para extirpar o corporativismo?
São muitas as armadilhas a evitar. As dos
conservadores, que só pensam em reduzir gastos do
Estado para aumentar suas rendas próprias. As dos
sindicalistas à ouirance, cegos, que não querem
enxergar que o repúdio ao corporativismo não e
apenas dos conserv adores, mas da sociedade como
um todo. Se não se pode pensar em deixar sem
qualquer proteção o funcionário público, para que
não esteja submetido ao arbítrio dos poderosos,
também não se pode fazer de conta que não se sabe
que atras da estabilidade e do horário corrido se
escondem o privilegio, a inércia e ate a sabotagem
ao adversário político no poder.
Principalmente nestes tempos de satélites,
mísseis e microeletrônica. na hora das biotecnologias, da biogenética e de tanta transformação
mais. não se pode pensar nessas coisas sem um
projeto de país. Fazer de conta que o jogo do
mercado resolve qualquer coisa é brincar com
uma realidade perigosa, na hora em que a televisão nos mostra, nas nações que se desagregam,
canhões entrando em cena para resolver no sangue o que não se resolve pela razão.

mais adormecer
não
quer
gigante
determinações da legislação, cm na- pa, a partir dos anos 70, visou á
CARLOS ANTONIO Dl: CARL1 •
compatibilização do bom desempeda afetará nossa soberania.
T~"V iante dos graves problemas eO Brasil pode perfeitamente tri- nho com a produtividade, gerando
J_y conómico-financeiros que o
lhar o caminho do desenvolvimento melhores condições de vida para toBrasil enfrenta, onde desponta com
a abertura de seu vasto fronl da a sociedade. O capital estrangeiro
com
suprema liderança a inflação, comeconômico ao capital estrangeiro. surgiu, então, como mais um esforço
petc aos congressistas responsáveis
Tomemos como exemplo os tigres em favor do progresso comum. Aqui
pela Revisão Constitucional a inserasiáticos — Coréia. Taiwan, Tailân- na America do Sul, perto de nós,
ção de dispositivos que permitam a
dia — e próximo a nós o Chile, que temos o exemplo da Argentina que
quebra de amarras que ainda ccremergiu de uma pobreza quase fran- passou pelo processo de privatização
ceiam a entrada do capital estrangeiciscana para uma opuléncia invul- e depois iniciou a derrubada dos obsro no nosso país.
táculos que se interpunham ao capigar.
Todos sabemos que o Brasil está
tal internacional. Hoje, nosso vizido
meu
entendimento
c
Assim,
enfermo. O seu quadro clinico é granho respira um saudável clima de
desta
nação
está
o
futuro
grande
que
ve, mas ainda há condições plenas de
nas mãos dos parlamentares que irão estabilização econômica, com invésse recuperar. Diagnósticos são elatimentos consideráveis em educação,
fazer a Reforma Constitucional.
borados pelos mais diversos especiaE mais, é preciso que o Congresso saúde pública c segurança. A inlistas indicando diferentes tratamenNacional tenha consciência de que o fiação está sob controle c a populatos.
mundo sem fronteiras que se deseja çào vive feliz c tranqüila.
Na verdade, o pais precisa urgenO Brasil, portanto, nào pode ficar
na virada do século também nào
comporta fronteiras de ordem eco- atrás na corrida do progresso. Precitemente de uma transfusão de sangue
nòmica. Os governos buscam um sa entrar firme na captação de rccurpara soerguer suas forças produticonsenso para consolidarem a sua sos, onde desponta o capital estranvas. Não se compreende que com
produção, evitando com isso os indi- gciro que no passado jã teve um
tantas terras férteis, incomcnsuràveis
riquezas minerais e potencialidades ccs alarmantes de desemprego. Os papel de destaque no nosso desenradicalismos ideológicos cedem lugar volvimento, beneficiando setores vide toda espécie, inclusive no agreste
ás
negociações, permutas c acordos.
tais de nossas atividades econômicas.
nordestino, possamos nos dar o luxo
Dentro de uma visão moderna, o No que somos gratos á sabedoria do
de enfrentar dificuldades até mesmo
mito da intocabilidadc de alguns se- governo do presidente Juscelino Kude ordem alimentar.
tores considerados como essenciais á bistchek, que soube reunir aspectos
Um continente, um gigante que
soberania dos países caiu por terra, vinculados à soberania nacional c á
não quer mais adormecer precisa endiante dos novos tempos c da ideolo- necessidade de aporte de recursos do
carar com firmeza os novos tempos.
gia da parceria que objetiva tão so- exterior que permitissem o dcscnvolO capital estrangeiro é imprescindimente o desenvolvimento das na- vimento da economia nacional.
vel c sua participação no progresso
çôcs.
* Sonador(PFl/AM)
A onda de privatizações na Eurobrasileiro, desde que obedecendo ás
O

Combate
I UIZ AFFONSO ROMANO*
A mobilização da sociedade cm tor/v no de unia causa nobre c próxima
da realidade de todos é sempre um desafio instigante e impcrdivcl. E isso pode
ser alcançado através da Campanha Nacional Contra o Desperdício. Pois ninguém. com um mínimo de bom «mso.
pode ficar alheio a uma iniciativa que
traz benefícios diretos ao orçamento doméstico e reduz os custos de produção
das empresas. O resultado é paupável.
direto, proporcionando economia para
todos. Afinal, não deixa de ser unia
maneira inteligente c sem sacrifícios de
poupar c. melhor ainda, ganhar.
A prática de evitar o desperdício
perdeu-se nas últimas décadas, quando os hábitos sociais foram determinados pelo crédito fácil, o consumismo
exagerado c a novidade do descartavel. Antigamente, muitos ainda devem
estar lembrados, os pais ensinavam
aos filhos que nào se dev ia colocar no
prato mais do que se iria comer e que a
luz precisava ser desligada quando sc
deixasse o quarto. Esses hábitos faziam parte dal lições de cada um, assim como o de dar lugar nos coletivos
ás pessoas idosas. O tempo (ou os
novos tempos) apagou os cnsinamentos da familia. provavelmente por cau"milagres" fabricados cm
sa dos
gabineles. A hora é de reeducar c recuperar
as velhas cartilhas da nossa infância.
O envolvimento da sociedade, recuperados os valores passados que se
fazem necessários, deve ser feito dc
forma ordenada e em várias frentes,
mas privilegiando a educação (ou reeducaçâo). Isto porque a integração leva á massificação da Campanha, gcrando uma redução de perdas cm
cascata. Assim, o desperdício que for
evitado, por exemplo, na fabricação de
tijolos, nào pode deixar de sê-lo no
transporte e muito menos na construçào. A campanha para usar o titulo dc
um antigo documentário, precisa con"corações
c mentes". E aliviar
quistar
a parte mais sensível do corpo huniano: o bolso.

A

luta

do

LUIZ SAl.OMÂÕ*
\ | ào era para ser assim: tumultuaIN da, contestada na Justiça, com a
presença da policia militar e questionada
pelas principais entidades da sociedade
civil. O processo de revisão constitucional começa mal e pode acabar pior...
Tudo em função da determinação; de
interesses Lio teimosos quanto gananciosos. Podia ser diferente.
Em abril passado, propus aos demais
lideres de bancadas na Câmara, numa
ante-sala do gabinete do presidente Itamar. onde estavamos confinados aguardando uma audiência, que antecipassemos o processo de reforma da
Constituição, através de um emendâo de
consenso entre os partidos.
As justificativas principais eram: oferecer saidas mais rápidas para a crise
fiscal do governo, antecipando cm seis
meses a reforma tributária e a alteração
do pacto federativo; impedir que a revisão avançasse sobre o período da cunipanha eleitoral, quando e voraz o apetite
fisiológico e são tentadoras as conccssòes demagógicas.
E mais: evitar os riscos de dispersão
do trabalho do Congresso em temas que
nada têm a ver com a crise brasileira
(exemplo: pena de morte, aborto, reservas indígenas, monopólios etc), permilindo somente reformas tópicas, apenas
no que fosse relevante para a equação

ao

Partido

de

a

moral

encíclica

dos. pretendem sepultar a idéia de um
projeto nacional dc desenvolvimento,
sem ler nada para pôr no lugar a riflo ser
o falso c vago conceito de modernidade.
Para tanto, é preciso eliminar qualquer
reinicio dc soberania c dc capacidade
de intervenção do Estado na economia,
constante da Carta Magna.
A estratégia que desenhamos não
previa a radicalização política. Foi o
comportamento auiocrático do senador
Luccna, atropelando desrcspcitosamcnte a minoria, que nos colocou em situaçào exasperada e gerou o tumulto no
plenário do Congresso, o qual absolutamente não fazia parte dc nossa estrutégia. Esperamos que o Sr. Luccna não
reincida em sua conduta. E também que
não seja aprovado o projeto de rcgimento restritivo posto cm discussão.
Vamos discutir tudo c denunciar que.
"modernização",
a titulo de
querem entreg.tr açodadamente os recursos naturaís. o espectro magnético das comumcações e outras riquezas da sociedade
brasileira ao capital estrangeiro.
O jogo está claro para quem quer ver
e nào vamos assistir a tudo passivamente. A bancada do PDT c, suponho,
também as do PT, do PC do B e PSB.
inconformadas, cm defesa do interesse
nacional, vão vender caro a eventual
derrota da minoria.
* t'üer do PDT na CAmara dos Deputados

• B'sc?o autuar do Wto de Janeiro

garantir o sustento dc muitos, pois a
iniciativa, ainda que individual, contra
o desperdício, tem alcance coletivo. É
o que cada um pode fazer por si mesmo c para o bem de milhões.
Conscientizando-sc da necessidade
dc combater o desperdício, o brasileiro
irá condicionar-se a um novo comporlamento. Um comportamento que trará benefícios imediatos para sua vida,
sem depender de terceiros. Resultados
disso já sâo sentidos por famílias que
reduziram o consumo dc energia clétrica c passaram a ganhar, a cada mês,
um botijào dc gas. Mas a vantagem
precisa ser traduzida cm comida na
panela, que pode chegar por meio do
melhor aproveitamento dos alimentos,
cxplorando-se todas as suas propriedades.
A campanha, no entanto, tem uma
virtude maior, que aparece dc forma
implícita! mobiliza a sociedade para
uma causa nobre. Sem cspemça c sem
discernimento, cativada pelo canto dc
qualquer sereia, ela deixou de acreditar cm si mesma. Recuperou-se ao
constatar o seu poder, capaz dc afastar
do governo aqueles que não souberam
honrar o seu voto. A indignação que
tomou conta do pais nào pode ser
colocada de lado quando há outros
problemas maiores que exigem respostas imediatas. E uma resposta rápida
pode c deve ser a redução do desperdicio. O desperdício na aplicação dc recursos cm obras públicas desnccessárias, o dcspcrdicio de dinheiro do
contribuinte em benfeitorias de propriedade particulares, o dcspcrdicio de
alimentos diante da pobreza c da míséria, culpa não apenas dos governantes,
mas dc uma sociedade que os elegeu e
que continua esperando deles uma politica paternalista. A Campanha Nacional Contra o Dcspcrdicio pode rcparar antigos erros e devolver ao
brasileiro o direto de exercer a sua
cidadania.
• P»o»«Jonte do IBCO |ln«itu!0 B'av 0"0 do» Cono d«roto' d« OPC Con»uUo»w do
suttona

Tiradentes

dos problemas de curto c médio prazos;
afastar a possibilidade de interferência
do poder econômico, mediante a corrupçào de parlamentares tndividualmcnte, ou bancadas inteiras.
Os lideres dos grandes partidos,
PMDB e PFL, reagiram, porem, com
elegante desprezo, alegando que precisavam aguardar a manifestação de seus
companheiros a respeito da oportunidade e abrangência da revisão. Nossa proposta foi, ainda que tardiamente, retomada pelo senador Pedro Simon, já
desgastado no seio de seu partido c sem
autoridade paru falar pelo governo.
A reforma da Constituição por
emenda, ao invés da revisão, passou a
ser defendida, no entanto, com firmeza,
pelo que há dc mais nobre c respeitável
na sociedade civil: OAB. ABI. CNBB.
UNE. CUT. as duas CGT e centenas de
outras entidades de classe.
Formaram-sc, assim, dois partidos.
Um, com Barbosa Uma Sobrinho, José
Roberto BoUxxhio, Dom Luciano, l ernando Gasmào, Brizola, Lula e Arraes,
entre outros; poder-se-ia denominá-lo
Partido de Tiradentes. daqueles que se
preocupam com a independência e a
soberania nacionais
Outro, com os ex-ministros de Collor. que intecram a executiva do PFL, a
CNI. a EI ESP. a FEBRABAN, enfim,
aqueles que. muito espertos ou desavisa-

e

crise

D. RACAF.L LLANO CIIULN1 ES *
\T o dia 5 de outubro foi publicada uma
li grande Encíclica de João Paulo II, intitulada O Esplendor da Verdade, um documento importante, nào apenas pela sua extensão
(179 páginas na edição para a língua portuguesa), quanto pela profundidade e atualidade
dos seus ensinamentos.
Nào pretendemos fazer aqui uma apresentaçào geral do documento, mas referirmo-nos
apenas a algumas diretrizes. A própria Encíclica vai ao encontro de uma possível dificuldade
de compreensão ou aceitação inicial, alertando
"moral" c de "lei
de
que às vezes se fala "legalista"
ou limitador
moral" como de algo
da liberdade. Reconhece o documento que
"nào
há dúvida dc que a nossa época adquiriu
uma percepção particularmente viva da liberdade". Por isso, nào hã nada que pareça
caminhar mais na contramão da história moderna, tão aberta ao vital, ao existencial, ao
espontâneo c autentico, como uma visão aca"casuística", "moralista",
nhada,
que nos
aponte com seu índice inquisitorial as frontei"Nào
deves pensar isto, aquilo
ras do pecado:
não é licito sentir, nào hás de fazer tal coisa..."
Apresentada deste modo, a moral ganha a
aparência de um imenso muro que barra a
expansão da personalidade humana.
Como sc pode supor, nào é nesta pcrspcctiva que se coloca a presente Enciciica: pelo
contrário, quer enfatizar, com uma linguagem
impregnada de atualidade, que a vivência do
Cristianismo se realiza plenamente na grande
c primeira Lei do Amor. como o próprio
Cristo o declarou. Esta e a mensagem fundamental do Evangelho: o Amor a Deus e o
Amor ao próximo. E não o sente o ser humano como uma imposição, mas como o mais
profundo e conatural apelo do seu coração. E
nos é lembrado precisamente que a mensagem
"nostalgia dc
dc Cristo sacia a sede dessa
plenitude que supera a interpretação legalista
dos mandamentos".
O amor. contudo, não sc pode reduzir a uma
expansão do nosso ego, nem. menos ainda, a
uma explosão hormonal: tem as suas regras, os
seus limites, como a própria liberdade. Se é certo
que a minha liberdade termina onde começa a
liberdade alheia, também é certo que o amor e a
própria liberdade (apesar do aparente paradoxo)
só sc realizam verdadeiramente quando limitados aos contornos que
.
lhes são próprios no conA I10V8
texto do equilíbrio e da
harmonia da natureza c ; E|)CÍClÍC8
da conveniência humana.
„_„i a
"Ê
»•!««»«
amar
a
possível
í#tO« UHI
Deus e ao próximo sem
respeitar cm todas as
gUtêüticO
circunstâncias os manCSJHcIHJur
damentos dc Deus?" E
nós, parafraseando o
de verdade,
texto, poderíamos questionar: É possível que
haja paz e segurança numa cidade como o
Rio dc Janeiro, sem impedir que a violência,
os assaltos, os massacres e extermínios perturbem a vida das famílias honestas? E possivel levar um pais para frente sem arrancar
pela raiz uma corrupção que o vai sangrando
lentamente? É possível debelar uma doença
incurável e galopante como a Aids, que tem
como principal multiplicador a promiscuídade sexual, sem auc na função sexual se süstentem as finalidades superiores a que esta destinada pela natureza, ou seja, o amor conjugai
e a procriaçào dos filhos? É possível alcançar
a estabilidade da família e evitar a perniciosa
proliferação do divórcio sem a reafirmação
da fidelidade conjugai e a reprovação do
adultério? É possível, enfim, manter o èquilíbrio c a harmonia do convívio social sem
viver os dez mandamentos de Deus?
"alergia" ;f uma lei objetiva
Essa espécie dc
é fruto de um subjctivismo doentio e conseqüência daquele liberalismo desenfreado em
torno do qual giram, como satélites, o egoismo individualista, o prazer e a riqueza como
norma suprema de vida. o capitalismo selvagem c o consumismo maníaco.
É por esta razão que a Encíclica, enfaticamente, sublinha a existência de uma lei objeti"lei
natural inscrita e esculpida no
va, uma
coração dc todos e de cada um dos homens
da lei eterna de Deus por meio da
participação
"ordena,
dirige e governa o universo
Ele
qual
e os caminhos da comunidade humana"
Deste modo se chega a uma das concluEncíclica: nunca se
sòes mais importantes de "subjetivo",
ainda
erro
pode justificar um
majoritário,
para sc
que seja numericamente
sentir livre da culpa assinalada por uma
"objetiva".
norma
Todas as correntes de opinião concordam
em reconhecer a existência de uma universal
crise de valores, fruto dc um subjetivismo
individualista, megalomaníaco, c de uma libertinagem sem precedentes, tão certeiramente
diagnosticada pela Encíclica I eritatis Splendor. Em face dessa profunda cnse e das >uas
conseqüências morais, que afetam o amadurecimento integral da personalidade, a estabijidade do matrimônio e da família, a educação
dos filhos, prejudicada pela inidia. pela pornografia e pelas drogas, a segurança social ameaçada pela violência, a honestidade da política e
da administração pública, deteriorada pela
corrupção, c a decorrente miséria que atinge o
nosso povo. seria sensato ponderar detida»
mente os diferentes aspectos desta Encíchca"!
que. pelo seu porte e luminosidade, com justiça se denomina íeriiatis Splendar, um áutêatico esplendor dc verdade.

desperdício

Mas para seduzir a sociedade nesse
sentido, nào convém usar a frieza dos
números das estatísticas (USS 41 biIhócs, 10°o do PIB ou 13 da divida
externa, se perdem por ano no setor
produtivo, por falta dc qualidade),
pois estes estão distantes da realidade
do cidadão comum Dizer que ele vai
ler mais dinheiro para a carne, se fechar a torneira enquanto passa sabão
nas mãos, e mais claro e direto, afinal
ele está mais preocupado sc vai comer
amanhã do que se o governo está negociando com os bancos credores. A
campanha, cm síntese, vai mostrar que
o que sobra para uns poucos pode
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bloco
bloco

diferente
diferente—

a"n'-'"
represem an-"
missão de frente, represent
reune a mUsao
Samba reúne
¦ Sapba
* r.
do do a Rasa — quando Krishna
os (vivido
Battty"
JVÍan^ueiraa e OS
(vivido pelo ator Ciro Battty1'
los)
dança
dan?a
com
esposiis.
suas
suas
fleis
fiéis de Krishna los>
':
Logo em seguida, Marquinhos
s devotos de
lcléia, o primeiro casal de
dc Krishna — ee lcleia,
\J
mestre-sala e porta-bandtffrlC
se- mestre-sala
V-/ Senhor do Univcrso,
Universo, se',i
porta-bandéVrli'.',!
da Mangucira,
tradição Hare KrishMangueira, mostrava com
Krish- da
gundo a tradigio
—¦ cairam
caíram no samba ontem,
na —
evo-"
ontem, asas baianas que 6é possivel
possível cv<r-'"
desfilando do final do Leblon
luir com os mantras,
Leblon luir
mantras.
» íri
"DeU5
"Deus
ao Arpoador, com dez inteinteeé um e podc
adopode ser ado-''
Man- radoem
grantes da bateria da Manrado em qualquer ritmo", dfsse
disse
Ta- 0o puxador dos mantras, cxpV
gueira,
gucira, regidos por Mestre TaexpV."
ranta, que acompanhou os cando
cando que o ritmo repetitivo
mantras puxados por Chandra
Chandra dos
dos mantra tem uma batida
Mukma Swami. O mantramanlra- mujt0
sanj;,
muito parecida com a do sanj-,
samlxi empolgou os banhistase
samba
banhistas e ba.
ba. Ja
Já Mestre Taranta disse
Mo- n3o
quem passeava na Delfim Monão haver dificuldadc
dificuldade em
"Nos
"Nós_„.
reira e Vieira Souto, que parapara- acompanhar
acompanhar o puxador:
va para ver seis baianas da
da nem
ooflr,..
nem- ensaiamos, mas eles avin
Mangueira cvolu.ndo
os
evoluindo com os
dircitintiQ'
dircitinhajram ,
^se adaptar
ad
seguiram
.,
Hare Krishna, quasc
todos ,
quase todos
nossa balida."
batida.
vestidos de rosa.
vestidosderosa
dá
O espctaculo
espetáculo encantou oo apdc unir os mantras
A ideia
mantras
idéia de
Fernando, qiic e
Carlos K'™ndoquiteto
indianos com o samba part.u
fmo do Grcm.o
partiu
^e
diretor
CarnavalesGrêmio
dos Hare Knshna,
Krishna, que ncsta
nesta d,rc,or
"Só
co B'000
2*: So no Br.isil
Bloco de 2':
epoca
época do ano fazem o Festival
Festival co
^cm
coisas
acontccem.
estas
acontecem,
mas esésdas Flores, quando o JagannaJaganna"'as
lindo".
tá
tira¬
Muitas
firaiha
lha éc levado ao mar num ritual
ritual ta
pessoas
b!oc,ç,é.',
ram fotos do estranho blocp.e.
Os ram
de mais dc cinco mil
miJ anos. Os
várias
uma
covanas
cocairam
no
samba
Krishna
organizaram
caíram
f»///^
antecipadamente
seu
onde
j
dia foi comemorado
Vista,
^^Kri^^
Ò /Hma-dc-paufoi unia (ias muitas atrações que a criançada encontrou na Quinta da Boa
MiçhelFUhft,,

Criança
Crian^a
¦

faz

a

festa

na
Quinta
Quinta

apresentagao de teatro
teatro
musica e apresentação
Prefeitura promove atividades como show de música

A fcsla da criança começou
mais ccdo no Rio de Janeiro. A
Quinta da Boa Vista se transformou ontem um verdadeiro paraiso infantil: pernas-de-pau, palhaços e músicos comandaram
atividades recreativas, entre 9 c
I7h. 0 evento Sou Rio Criança 93
foi aberto pela Banda da Cidadej_
pelo Prefeito Ccsarjyla-H
Ejiuénospõntos da Quinta foram montados palcos e estandes
para di\crtir a criançada. Daniel
Azulay fez show e o grupo de teatro
Anjos da Rua também se apresentou. A Comlurb programou atividades com papel reciclado c até foi
armada uma minibiblioteca cm um
caminhão para incentivar o hábito
da leitura.

0 Jardim Zoológico também
antecipou o Dia da Criança de amanhà para ontem. A roleta que só
permitia entrada grátis de crianças
de até um metro foi levantada para
um metro e meio. Assim, as enanças maiores também puderamjra--trar scmj^agajLJweRdciídõTvàrios
ST o Zoo vai abrir hoje cxcepcionalmente.
Ambulantes —E se meninos c
meninas já comemoravam seu dia,
para muitos ambulantes a festa foi
um problema. A Prefeitura so permitiu a entrada de vendedores cadastrados na Quinta da Boa Vista e
muita gente ficou revoltada, chcgando a reclamar com o prefeito
César Maia.
Segundo o vendedor de cachor-

ro-quente Vàlter Costa, há 10 anos
trabalhando na Quinta da Boa Vista, a medida da Secretaria Muniaaos ambupai de Fazenda ajudou"Existem
56
lantes cadastrados.
vendedores cadastrados para traba-lhar aqui. Só que em dias de festas,
quando nosso lucro vai ser maior,
mais de 200 querem trabalhar", explicou. O último cadastramcnto na
Quinta foi realizado ao final da
gestão de Marcello Alencar
Ccsar Maia explicou que a prefeitura decidiu antecipar a festa da
criança para domingo por uma
questão de conforto dos cariocas.
"Fica
mais fácil trazer os filhos no
final de semana", disse.
O Prefeito afirmou que segundo
uma pesquisa de opinião, feita na

época as eleições, ele era o candidato favorito das crianças cariocas.
"Devo muito a elas c também estamos trabalhando. O investimento
do município cm educação cresceu
23% em relação a 91contou.
0 Orca dc 15 mil crianças lotaram ontem a Escola NavaL, na Ilha
de Villegagnon, para participar dos
eventos programados para a 48* Regata da Escola. Durante toio o dia,
um grupo de de/ recreidores ficou á
disposição da garotada para garantir
muita diversão e dar tranqüilidade
aos pais. Foram apresentadas «árias
sessões de cinema e teatro. O Tabuleiro Anfíbio, uma simulação de
guerra feita com barquinhos e soldados em miniatura, foi uma das principals atrações da festa.
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'Operação Verão'
<••//'//¦ 'arrastões'
Cerca de 600 policiais militares foram
/<*«;/>» escaladas para a
que conseguiu coibir

Jornalistas

Angra

tem

festa

para

estrangeiros
a
são

roubados

O correspondente da revista
Time, na Colômbia, Richard Emblin, 26 anos, teve seu equipamento fotográfico, avaliado em USS 1
mil, roubado por três homens armados com facas, às 18h30 de
sábado, no calçadào do Leme.
Com o fotógrafo, estavam o correspondente do Washington Pont,
no Rio, Jeb Blount, 29, e sua mulher, Isabel Vincent, 28, correspondente do jornal canadense
Globe and Mail, que ficaram sem
CRS 7 mil e um cartão de crédito.
Os jonalistas estavam fazendo
uma matéria sobre turismo e o
assalto aconteceu quando estavani em frente ao Hotel Meridien.
Eles correram até o posto de atendimento ao turista, no Leme, mas
não havia carro para perseguir os
assaltantes.

padroeira
Angra dos Reis promove amanhã uma grande festa para comemorar o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.
Para celebrar também os 400 anos
de chegada das carmelitas na cidade, o Convento do Carmo programou a 2* Romaria Diocesana
de Itaguai, com a participação de
religiosos dos quatro municipios
do litoral Sul Fluminense — Angra, Itaguai, Mangaratiba e Paraty. Às 8h. os fiéis receberão a
imagem da de Nossa Senhora
Aparecida (vinda de Itaguai) no
Estádio Municipal de Angra dos
Reis.
Em seguida, o frei Clementino
Eijkelkamp comandará uma procissão até o Largo do Carmo, onde o bispo de Itaguai, Dom Vital
Wildennk, celebrará uma missa
solene. Para a procissão, o frei
Clemenlino destaca três momen-

do

Brasil

tos: o do perdão, do louvor e da
mensagem á palavra.
A Casa das Carmelitas foi fundada em 1593. quando os primeiros padres chegaram á An^ra. No
inicio do século XVII, constmiram o convento, que até hoje nunca ficou sem padre. Atualmente, o
prédio vem sendo reformado,
com o apoio da comunidade, da
Província Carmelitana de Santo
Elias e da Prefeitura de Angra.
Já o governo municipal preferia
fazer uma festa voltada para as
crianças. Desde quinta-feira a girotada vem curtindo uma série de
atividades culturais e esportivas.
No inicio da Semana da Cnança,
dia 7, foi aberta uma escolinha de
pipas, com o apoio de pipeiros profissionais do Rio. alem de exibição
dc vídeos infantis.

de

Sul
sol

teve
e

calmas
praias
Uma praia cheia c tranqüila
marcou o primeiro dia de sol forte
na Zona Sul. Por causa do feriadào,
¦ o número de banhistas era
pequeno
para um domingo de sol. Para evitar¦arrastões, a Policia Militar realizou dc 9h ás 14h cercos táticos, nos
quais os policiais revistavam os
ônibus vindos da Zona Norte, em
vários pontos de grande movimento na orla, na Lagoa Rodngos de
Freitas, na Avenida Brasil e na
Leopoldina. A Operação Verão
contou com um efetivo de 687 PMs
na orla marítima, incluindo homens do Serviço Reservado da PM,
que ficaram à paisana na areia das
praias.
O comandante do 19a BPM (Copacabana). Paulo Afonso, que fazia
uma ronda pela orla, disse que até
as I3h não havia registrado qual"Até
agora,
quer ocorrência grave.
só tivemos que tirar dois cachorros
da praia e coibir esportes na areia",
diVse, para logo depois ordenar o
reboque dc dois carros estacionados na ciclovia da Avenida Francisco Otaviano. Ele garantiu que no
Verão o efetivo será reforçado:
"Para um dia dc
praia como hoje
(ontem), quando nâo há muitos
han histas, esse efetivo e suficicnte."
No horário de saida da praia, os
policiais intensificaram a revista
que começou às I4h. Antes, muitos
passageiros aproveitaram para entrar pelas janelas dos ônibus. No
final da Avenida Copacabana, os
fiscais da empresa Auto Diesel, que
opera a linha 485 (Olaria-Copacabana), chamaram a policia para
conter os tumultos provocados por
grupos já conhecidos da área.
? O prefeito César Maia afirmou
ontem que as obras de implantação
do projeto Rlo-Oria na Praia da Macwnba começarfto nas próximas duas
semanas. "Esperamos qoe em trís
meses Já esteja tudo pronto*', diaae. A
prefeitura vai fornecer com mio-deobra e equipamentos, enquanto os
empresários da área flcario responsáteis pelo financiamento. A obra deverá respeitar o projeto original, deflnido no gmerno passado.
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carriuigcm
ndo agüentaram
agik'ntarain a carruagitn
leves, os animais não
serviços lews,
Usados cm servicos
VsadosTan

Cavalos

da

PM

roubam

|
i

de época
peça
os produtores do espetáculo estáo
Os cavalos da Policia Militar
otimistas e esperam que na próxitambém entraram em crise. Conma semana os cavalos estejam pUvotados para puxar uma carruaxando a carruagem pelas orla do
gem durante um ensaio da peça
Leblon para promover o evento.
Passo a passo no Paço, com esA diretora do espetáculo, Mütréia marcada para 23 de outubro,
na Gara Mourthé, esta animada
no Paço Imperial, na Praça 15, os
*o
com a possibilidade de levar
dois animais empacaram. AcostuPaço Imperial de volta ao tempo
mados ao serviço interno dos
"A
carruagem
das
carruagens.
os
cavalos
tida
PM,
quartéis
dará a inicio a peça, trazendo
nham mesmo de estranhar uma
Dom João VI. Carlota Joaquina e
carruagem do século 19, cheia de
Maria Louca, para o Paço, rev*iatores, compondo tipos como
vendo a chegada da família rejil
Dom João VI. Dona Carlota JoaRio dc Janeiro em 1 SOS", c*.ao
I,
a
Louca.
e
Dona
Maria
quina
Os PMs do Regimento de Caplicou Mana Clara.
Passo a passo no Paço è da
vaiaria Eli Cony dos Santis, cm
autoria de Mana Clara Machado
Campo Grande, preferiram não
c conta todos os fatos históricos
forçar os animais durante a apreimportantes ocorridos no local,
sentaçâo, temendo um acidente.
desde a chegada da família real,
Era vez de dar uma volta pelo
cm 1808, ate a abolição da-escraquarteirão, como estava previsto
vatura. cm 1888. "Vamos ilar'a
eles
ficana
originalmente
peça.
história uma versão divertida pj>rào parados na Rua da Assemra as cn.inças". explicou.
biéia Mas, tanto os PMs quanto

a
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Morreu: a atriz
Riva Nimitz (foto),
aos 57 anos, de insufictencia cardíaca. O
sepultamento foi ontcip á tarde no Cemitério Israelita. Filha de imigrantes da
Europa Central, ela
era casada com o
ator Henrique Cesar, que conheceu
quando atuou na peçá Eles não usam
blaçk lie. A peça foi
um marco na história do Teatro dc
Arena, cm São Pau-

lo A mesma montamontaIo.
os
os
consolidou
gem
Oduvaldo
nomes
nomcs de Oduvaldo
GianVianna Filho, GianGuarnicri
francesco Guarnicri
e Milton Gonçalves.
Gongalves.

Raallzadoi
R««iixadoi o concerto
ccrtq da pianista Clélia
Clilia
Iruzun, nò Saint Johns
Smith Square, na Inglaterra. Há sete anos morando cm Londres, onde fez curso dc
graduação e pós-graduação, Iruzun consagrou-se como a melhor
intérprete de música esconcurso
panhola no concurso
Santander-Espanha cc
foi
Comfo1 vencedora da ComInternational
petição
petitfo International
dc
para a Juventude de
entrc
Tunbrigde Well entre
outras premiações.
prcmiagoes.
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"Não
aceito

FRANCISCO GONÇALVES
Candidatura
"Com tantos
pretendentes, fico
emocionada com a generosidade de
Brasília, porque meu nome vem
aparecendo nos primeiros lugares
das pesquisas. Ainda è um pouco
cedo para falar em candidatura.
Mas. como em vários estados já se
fala em nomes e alianças políticas,
cm Brasília não iria ser diferente.
Por enquanto, só há especulações.
Concretamente, não conversamos
no partido sobre isso. Estamos, primeiro, trabalhando para o forlalecimento do PSDB no Distrito Federal. Nesse momento, a discussão
é sobre o partido. No dia 17, vamos
ter a eleição do diretório regional c
da executiva regional. A partir dai
vamos sentar à mesa com outros
partidos para tecer as negociações
para a eleição de 1994."

ser
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ninguém"

tom de desabafo, a
"Eu
não tenho medo de assumir o poder". Em
n
- entre os
Abadia
(PSDB)
deputada distrital Maria de Lourdes
eleição ao governo do Distrito
primeiros colocados nas pesquisas para
avisa que naovai aceitar
Federal, mantendo uma média de 22%
uma chapa eleitoral. Apecomposições políticas apenas para enfeitar
dos políticos para concorrer a
Mie ser assediada pela maioria
Porque os
vice-governadoria do DF. Abadia tem outras pretensões.
eu fico na cabeça
candidatos não ocupam o lugar de vice, enquanto
tradiçao tucana,
a
manda
como
da chapa'", questiona. Cautelosa
de candilançamento
Maria Abadia garante que ainda è cedo para
ainda
ela
do
nacional
partido,
daturas Por orientação da direção
com
optar
quem
aguarda definição do cenário político nacional para
Em
Roriz.
Joaquim
do
governador
poderá compor para a sucessão
ex-administradora da Ceientrevista ao JORNAL DO BRASIL, a
reconhece
que seu desempenho
làndia e ex-deputada federal constituinte,
de
colega
do
partido o mmisnas eleições será afetado pelo trabalho
a mflaçao.
no
combate
tro da Fazenda. Fernando Henrique Cardoso,

Vice-governadora
"Há muita especulação da immiprensa sobre uma composição
do
Obras
de
nha com o secretário
ou
Arruda,
Roberto
José
GDF.
com o professor Cristóvam Buaramique. Costumo comentar com
lembrada
sempre
é
mulher
que
gos
para vice. Quando o governador
Joaquim Roriz saiu candidato me
convidou c não aceitei, mesmo sabendo das chances de eleição. E um
absurdo a mulher ser lembrada como um vaso para enfeitar uma chapa.
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Coligações
"A sinalização
que temos da dié
reçào do partido para aguardar a
questão nacional. Não poderíamos
tomar a dianteira de tecer alianças
agora sem ouvir os acertos e a
orientação da executiva nacional.

M\

M,

Assédio
"Ê interessante
que todos os
lembrado de
tenham
candidatos
mim numa composição para vice.
Eu reagi. Por que eles não ocupam
um lugar de vice numa chapa cm
Caso
que eu possa ser majoritária?
terei
não
a
morrer
venha
o titular
no Brasil
mais
Ainda
assumir?
que
que essa história de vice é complicada."
Poder
"Uma coisa
posso assegurar, as
mulheres hoje perderam medo de
dizer que querem o poder. E questão da oportunidade. Eu não tenho
medo de assumir o poder. Assim
como a maioria das mulheres que
está na luta política no Brasil. Posso citar a Benedita da Silva, no Rio,
a Lidice da Mata contra o Antônio
Carlos Magalhães, a Vilma Maia,
no Rio Grande do Norte, Mirian
Portela, no Piaui."

m

I
£

Isso está nos segurando, embora
vários partidos tenham nos procurado."
Pesquisas
"Credito a boa colocação nas
ação
pesquisas à soma da minha
na
de
14
anos
trabalho
O
política.
Ceilândia foi um marco, por ter
sido a primeira mulher a ocupar
cargo nas administrações regionais,
ainda mais numa cidade considerada muito violenta. Minha atuaçao
na Comissão da Ordem Social durante a Constituinte também acabou me dando projeção. As pesquisas em 1990 também foram
generosas comigo. Minha decisão
de ir para a Câmara Legislativa,
depois de ter passado pelo Con-
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Presença
doso. Se ele conseguir segurar a
inflação e melhorar a economia do
Brasil, acredito que posição dos tucanos será outra. Não só no Distnto Federal, mas cm outros estados
onde temos bons candidatos como
Marcelo Alencar, no Rio de Janciro, Mário Covas, em São Paulo,
Lidice da Mata, na Bahia. Sc infeli/mente nào der certo, teremos outro caminho."
Eleição 94
"Sc houvesse reeleição, o governador Joaquim Roriz tena chance
de faturar o primeiro turno. Mas se
ele tiver que indicar acho mais dificil. Ele nào transfere todos os votos. Cerca de 20% a 30% dá para
- ele transferir, mas 70% não. E as
isso.
pesquisas tem demonstrado
Roberto
José
o
secretário
Embora
Arruda nunca tenha sido testado
nas urnas, é um bom candidato.
Hoje, o povo ve muito o lado do
administrador c ele passa a imagem
de um tocador de obras. Mas mio
sei se isso é suficiente porque é
preciso ter carisma."
Programa de governo
"O mais importante è resolver a
A
questão da geração de empregos.
mil
160
de
cidade está com mais
desempregados. Sc nào houver um
programa cm que sc garanta pelo
menos uma redefinição para geraçào de renda e empregos, vai ser
difícil alguém sc eleger. Discurso
sobre metrô c assentamentos nào
basta mais. Na medida cm que as
pessoas têm uma necessidade atendida, passam a ter outras aspiraçòcs. A questão da educação c da
saúde são sérias. O entorno é outro
fator. Alguém vai ter que di/er o
ele
que fazer com o entorno. Hoje,
Goiás,
a
geograficamente
pertence
mas de fato é de Brasília."

Lei Eleitoral
"Toda campanha è muito difícil.
Com a proibição da nova lei dc sc
fazer filmagens externas devera haver um barateamento nos custos da
Os programas até podecampanha.
gresso, deu conotação de compromassantes. Mas, por
mais
ficar
rào
voltanmisso com a cidade. Eslava
outro lado, as pessoas mais conhcdo ás bases."
cidas serão beneficiadas. Será mais
fácil para quem já tem o nome conPartidos
"Nós temos,
os
exemplo,
solidado do que para alguém que
por
Frente
a
chega pela primeira vez para se
formaram
partidos que
Popular na última eleição, como o apresentar à população. Sc a lei for
PDT, PSB c.PCdoB, c PPS. Esses cumprida à risca, poderemos comesão os mais próximos ao PSDB. Já çar uma forma nova dc fa/er politio PT sempre rejeita alianças. A co- ca."
ligação com o PP depende do go- Políticos
"Há muita desilusão com os povernador Roriz. Depende também
vai
fa/er
ele
alianças
de
do tipo
que
liticos. O episódio da venda dos
com outros partidos e o papo^que o deputados no Congresso deixou o
PSDB teria nessa composição."
cidadão indignado c envergonhado
com o Parlamento. Claro que nao
Fernando Henrique
"Dependemos muito do êxito do são todos, mas há uma tristeza geda população."
ministro Fernando Henrique Car- neralizada

Deputado

1PU

Escolas

PR0GRAMA
'Made

in Brasília'

na Martins Pena
A Orquestra de Senhoritas formada por sete musiastas brasiliense
se apresenta nesta terça-feira, dia
12, a partir das 2lh, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional, como
uma das atrações previstas pelo
A orquesprojeto Matie in Brasília.
instrumensom
um
tra vai mostrar
tal e acústico, com muito chorinho,
os melhores momentos da bossanova e ainda lembrar sambas antigos.
CINKMA
i« JhMM — One Brasília (Fon«
244-1660}- 106/107 tul. As 16h. 17M0, e
m
c,4» tfomktfo — Cultura Inglau
- 706/706 Sut (Foor 244-6660) Do M>8unda è Mita-leira. às 21h Stoado • domingo,
às 16h. 1»), 20he21h
O PtWNo — Clne Par* 1 8 Clne Par*
2 (Fona 234-3336) às 15h15. 18h e 20M5
Drama (14 anos)
Um Moinam è ¦•Ira 4a um Ataque
é» Num — Cirt# Par* 3 (Fone 234-3336)
às 15h, 17h. 19h e 21h Comédia
O HMo 4o Lav> — Clne Park 4 (Fona
234-3336) àa 17M0.19H30. 21h» Suspensa
(14 anos)
Top Qant t-> W«e>n — Cine Park 5.
às 14H50. 16*130. 18h)0. 19h50 e 21H30
Comédia

vai

particulares
dirigir

vão

discutir

Começa hoje e vai até o dia 15 o
/ Fórum Interestadual das Escolas
Particulares ( FIAEP) de Educaçâo, que será realizado no Centro
de Convenções Ulysses Guimarães,
com o objetivo dc debater os rumos
da edução brasileira e sua total inadequaçào às exigências da socicdade num mundo de acelerado desenvolvimento cientifico.
Segundo o presidente"a da F1EP,
lamentáprofessor José Zinder,
vcl falência do ensino brasileiro decorre da negligência do governo fcderal que nào cumpre o artigo 208
da Constituição, que determina ao
Estado a obrigatoriedade de ofertar
educação gratuita a toda a populaçâo escolar no primeiro e segundo
graus."
Para Zinder, a sociedade brasileiro precisa agir energicamente
contra o governo, no sentido dc
obrigá-lo a cumprir as determinaçôes constitucionais que está desrcspcitanddo flagrantemente há
"O Procon",
anos.
prosseguiu ele,"
deve ser acionado pelos brasileiros
e obrigado a atuar severamente
contra os poderes públicos que nào
garantem educação e estão oferecendo ensino de péssima qualidade.
Defesa do consumidor —
Além disso, o fórum poderá debater proposta de pais dc alunos para
que o Procon também possa atuar
contra os diretores dc escolas parti-

DIPLOMÁTICO
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•
1
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LUIZ ORLANDO CARNE1RO

debate

brasileira

na

Asia

Patilo ¦
missão da Federação das Indústrias do Estado de São
vários;
de
foi
acrescida
Giina,
a
hoje
para
A (Ficsp). que viaja
dc Lu-rtc,
emprsários avulsos. São agora 37 que, sob a chefia
de Assim- <
subsecretário-geral
e
acompanhados
pelo
Setúbal Filho
visitaBarbosa,
tos Econômicos do Itamarati, embaixador Rubens
rodada
uma
haverá
,
Pequim,
Em
rão Pequim, Cantào e Shcnzen.
e
chineses.
brasileiros
dc negócios entre os empresários
das maiores
Integram a missão empresarial diretores de quatro
— Camargo Corrêa, C.R. Almeida, An-.
brasileiras
empreiteiras
drade Guticrrez c Mendes Júnior.
um <
Enquanto isso. cm Hong Kong. õlrasil estará participando de
Econó-'
e
Desenvolvimento
Cooperação
dc
seminário da Organização
estarão o
mico (OCDE), sobre A noui agenda do comercio exterior. Li
e do
Indústria
da
Ministério
do
Exterior
Comércio
de
secretário
Barbosa.
Comércio, Renato Marques, c o embaixador Rubens
É a primeira vez que quatro países da América Latina (os
outros são o México, o Chile e a Argentina) são convidados para
um seminário com os 24 países da OCDE, mais os tigres asiáticas.
Proteção de investimentos
Representantes diplomáticos do Brasil e da Suiça estiveram reunidos na última semana, no Itamarati, para a
primeira rodada de negociaçôes dc um acordo de promoçào c proteção recíproca de
investimentos. Acordos semelhantes estão sendo negociados com a França, a Inglaterra c a Coréia.
Esses acordos são priontários. pois têm como objetivo
manter (ou melhorar) um cliBom pagador
O Brasil está deixando ser
um dos dez maiores devedores
da ONU. Estão cm dia suas
contribuições relativas a 1992,
e vai acabar dc pagar, até dczembro. os USS 50 milhões referentes ao exercício de 199}.
A última remessa, de USS 20
milhões, está para ser autorizada pelo ministro Fernando
Henrique Cardoso que, quando chanceler, nào gostava nem
um pouco desse tipo dc inadimpléncia.
Nesse dubc de caloteiros, o
Brasil está em ótima companhia. O maior devedor (por ter
também a maior contribuição)
eram os Estados Unidos, cujo
governo pagou na semana passada US5 533 milhões de uma
divida de USS 785 milhões. A
Federação Russa está devendo
USS 505 milhões. Os outros
maiores devedores são a África
do Sul (ficou muito tempo sem
do
pagar
por estar suspensa
"clube'),
a Ucrânia, a BieloRússia, a Itália, o Japão, a Lv
panha e a Alemanha.

ma satisfatório para os investi- '
mentos estrangeiros. Unrde
seus pontos fundamentais é ;
deixar claro que nacionalizações, desapropriações e outras
medidas que envolvam riscos
comerciais, só serão tomadas
por autoridades dos paises
contratantes cm casos dc utfli- '
dade pública ou interesse sociai comprovados. Sc houver
controvérsia, apela-se para um
tribunal arbitrai. "
j
Brasil-Canadá
Outra reunião bílalcral realip- i
da no Itamarati, na Grama semana, i
foi a de coorilenaçüo política com
uma delegarão canadcasc, integra- i
da pck) VKC-minístro assistente do
Exterior, Stanley Couch, c pelo rvpresentanlc da ( atuara dos Comuns, Barry lartn
Brasil-Alemanha
Apesar da cobrança ban dipio- ¦
mática feita pelo ministro do» Negó- ,
aos Exicnorcs da Alemanha, Ktous i
Kmkd, em sua visita dc 12 horas a •
Brasília, da confirmado da \tagem
ofiaa! do pnrudcnlc Itamar Frailco
áquck pais. nada ficou resolvido.
Itamar deu a entender que poderá estar n*i Aknnanha no du 26
de novembro ou no dra 2 dc dc/ítnbro e. no murs tardar, no próximo
ano. Ou seja. o ministro alemão
deixou o Brasil tão bem informado
conto estava antes dc aqui chegar .''
muito preocupado com o cancelamento, determinado por Itamar. da
viagem oficial do ministro das Minas e Energia. Paulino Cícero,-eraá
Alemanha. A visita do minitro
fundamental para a ressurcNáo'da
Usina nuclear Angra II. pedra ainda nào removida no caminho ;Íj>
relações entre os dois paises

Bilateralidade ecumênica
c europeus, mas outros mais ccAlém da participação cm rcunmoniosos, eximo os ministros
niòcs c almoços de trabalho
da
Eslovênia c da Croãcia, alem
Celso
chanceler
o
multilatcrais,
do
chefe da delegação da OLP
Amorim, durante os seis dias cm
de Libertação da
(Organização
York.
Nova
partique esteve em
Yorle.
Nova
cm
Palestina)
ctpando da Assembléia-Gcral da
com
conversa
Numa
jornalbONU, entrevistou-se (bilateralno Itamarati,
credenciados
tas
da
um
com
mente)
presidente
dar
Amorim disse que procurou"ecuRepública, o do Paraguai, c 25
do
visão
uma
eles
a todos
ministros do Exterior. F.ntre esmenismo da política externa
tes, chanceleres bem conhecidos,
brasileira"
latino-americanos
como muitos

educação
culares que, aproveitando-sc do
descaso governamental cm relação
ao ensino público, cometem abusos
contra os estudantes brasileiros, cobrando taxas dc ensino abusivas c
cometendo aumentos dc preços que
estão bem acima da inflação.
"O
governo está na contra-mão
da história pois nào percebe que o
combate muis efetivo ao desemprego somente é possível pelo estimulo
á educação", continuou o professor
Oswaldo Sacngcr, um dos coordenadores do fórum.
Perspectivas — Segundo o
professor Sacngcr, o setor produtivo precisa se organizar para reivindicar o acompanhamento da gestão
das instituições educacionais, a fim
de fiscalizar a qualidade do ensino
á populaque está sendo oferecida
"sc o ensino
for
Ele
disse
çào.
que
inadequado, dificilmente será possivel formar mão-de-obra necessária ás mudanças produzidas no
mercado de trabalho."
O fórum reunirá 1.200 dirigentes
das principais dc escolas e intituiçòcs de ensino do Pais para debater
temas como: 0 mundo Atual ¦ Anahsc e Tendênciar, 0 Brasil em sua
iramformaçdo polilica-social; A
educação como agente de iransfor¦
inação para um mundo novo; Escola
particular e a revisão constitucional
tendência
e Educação brasiU ira
não é destino.

sobre

o

DF

O deputado Osório Adriano,
PFL-DF, presidirá o
presidente do
econômico de
Debate
seminário
Bwilta que vai ocorrer nos dias 20
e 21, reunindo nomes como o cxsindicalista
prefeito Jaime Lcrncr, o
o governaMedeiros,
Luiz Antônio
cx-secretário
o
e
Roriz
dor Joaquim
do Meio Ambiente de Brasília,
Paulo Timm. O evento é patrocinado por uma das empresas do deputado, a Brasal Veículos que comemoro 30 anos dc fundação, e sc
realizará no auditório do Correio
Brazilicnse.
"Este é o
presente que o grupo
Juntos, vamos recidade.
oferece â
as
sobre
(letir
questões fundamentais e buscar soluções para os problcmas dc Brasília, principalmente
o que tira o sono de empresários e
trabalhadores: o desemprego", afirmou Osório Adriano. Segundo ele,
Brasília já dispõe dc estrutura ncccssària pura execução de um proo
jcto a curto prazo que reverta
sc
social
que
assombroso quadro
instalou na região.
O deputado Osório Adriano,
experiência
que também acumula
"a
acredita
que
como empresário,
alavanca transformadora dessa situação é a geração de empregos
através dc esforços concentrados
do governo do Distrito Federal e da
iniciativa privada"

MOVIMENTO
I O chanceler do
Paraguai, Diógeoes Martinez, este>e em Brasília, na
última sexta-feira,
para orna reunião
de trabalho e um
almoço com o
chanceler Celso
Amorim. Pedia
prioridade para a
projetada hidrovia
Tktfr-Paraná.

19, para tratar do
incremento do comércio bilateral.
Blanco foi o negociador da presença
mexicana no NAFTA.

¦ O conselheiro
cultural da Embaixada dc Portugual c Sra. Jaime
Raposo Costa recebem, dia 19, ás
O ministro Sér- 12 horas,
para um
gio Telles, chcfc vinho do Porlo,
do Departamento
com a presença do
Cultural do Itanovo embaixador.
marati, estará em
dc MenePequim, nos dias Ribeiro
zes.
18 e 19, chefiando
a delegação brasi¦ O Instituto Inletra à segunda tcrmericiao dc l)ireunião da Comis- reltos Humanos,
são Cultural Braque tem sede cm
sil-China.
San José da Costa
realizará em
O sub-secretá- Rica,
nos próxiBrasília,
rio de Economia do
3,415 de
dias
mos
México, Herminio
semiBlanco, chegando novembro, um
especial»de
nário
a Brasília, no dia

tas sobre a adequaçio da legislação ,
brasileira aos instnimentos Internacionais de direitos
humanos. A direçào
acadêmica da rcuniik> estará a cargo
do professor Anto- '
nio Cançado Tríndade, membro do
Conselho Diretor
"
dolIDH.
Delegação do
Senado da Roménia, chefiada pelo
presidente Olivtu
Gherman, estará
cm Brasília no dia
21 10.
A embaixada da
Suécia promove
nesta quarta-feira,
às 21 horas, na SaIa Martins Pena;
do Teatro Nacional, recital da piar
nísta Marianne JJP
cobs. Entrada
franca.

12 • segunda-feira, 11/10/93
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Candidatos a uma das 70 vagas da Escolaa de Teatro da Uni-Rio enfrentam maratona de testes que incluem
poder de improviso
Adriana Loreje
Adflana
loreje
os
candidatos
tações,
VERA OUDIN
passam por
f a- '•
variam
de
acordo
avaliações
que
Aparecer na telinha ou na ri5 B .
com a opção, como enfatiza Robalta é façanha que exige muito
berto dc Cleto, diretor da Escola
mais que sorte. Vocação e dedicade Teatro. Dos inscritos cm Interçâo são fundamentais para quem
está de olho numa das 70 vagas
pretaçâo, por exemplo, é cobrada
a improvisação de um tema —
oferecidas, a cada semestre, pela
conhecido na hora do exame —,
Escola de Teatro da Uni-Rio, na
n^R'^W' ' *. '- ~i£' t
wac£
leitura á primeira vista e apresenUrca. Detalhe: a instituição c a
—
uma
cena
taçào
de
única, no gênero, na cidade
previamente
"Cos'
preparada pelo candidato.
pertence ao governo federa! — a
»'¦•'•¦¦
¦"' *"*'*%;/ ':•
> '¦ -^^5^55?«BNm^4-WmL.v,^;
t
.
"'-1
,..},
r
tumam cair montanhas", brinca
oferecer um curso em nível de
*
"Quando se leva a
terceiro grau.
Cleto, referindo-se ao crivo da
¦Pff
arte para o nível superior, a aborbanca. É bom saber: nesta habilidagem torna-se mais humanistitaçâo há, para cada vaga, 4,9 canca", enfatiza Luís Paulo Sampaio,
didatos em média.
decano do Centro de Letras e ArRibalta — Os aprovados têm
tes da Uni-Rio, que engloba ainda
a chance dc participar, a cada seo Instituto Villa-Lobos, com formestre, dos oito espetáculos encemação cm música.
nados. Não é á-toa que os alunos
do curso costumam abocanhar
Com duração de quatro anos,
o Curso de Teatro oferece habiliprêmios. O concurso Jowns Ta'J3H
lentos, promovido pela Rio-Arte,
tações como Cenografia, Direção,
é exemplo disso. "No semestre
Teoria do Teatro, Interpretação e
Licenciatura. Passar nas provas
passado ganhamos os três primeiros lugares", assinala Cleto.
do vestibular — ministradas nos
Apesar dos resultados, a batadias 20 e 22 de dezembro, na prilha tende a continuar no mercado
meira etapa — não é o único dedc trabalho. "Eu estou me viransafio. Após os exames, vêm as
do. Mas, tem que correr atrás",
provas de habilidade especifica,
a
de
acontecem
de
diz Rodolfo Brandão, 24 anos,
31
janeiro
que
9 de fevereiro. Segundo Regina
sem poupar elogios ao curso. "A
Lugarinho, da comissão de vestiuniversidade é muito melhor do
bular, a média final dessa etapa
que eu esperava", endossa Symâo
tem peso três, no cálculo do núFrancisco dc Oliveira Barreto, 21
mero total de pontos do candidaanos, que pretende aventurar-se
to.
na direção, habilitação que os
—
alunos podem optar no final do 3o
Alem de unia prova
Testes
montagem dos oito espetáculos
exauslivamente ce se dedicam
Para
air so, os atores
/^rii«a montae&n
e xpressão corporal
aprimorar a c.xprcssdo
dcdicam a aprintorar
atdfes ensaiam exaustivamente
espetdculos previstos pelo
pelt) curso,
escrita, comum a todas as habiliperíodo, sc tiverem média geral 7.

Matemática

|
^
QUESTÕES DE QUÍMICA
01. Assinale a substância cuja solução aquosa apresenta o maior
pH.
(A)NaC» (B)CH -COONa (Q NH C*(D) HC1 (E)HBr
I

02. Na molécula de ácido fosfórico, o fósforo efetua as seguintes
ligações:
(A) 3 covalências simples polares e 2 covalências dativas;
(B) 2 covalências simples polares e 3 covalências dativas;
(C) 2 covalências simples polares e 2 covalências dativas;
(D) 3 covalências simples polares e 1 covalència dativa;
6 covalências simples polares e 1 covalència dativa.
(E)
03. A hidratação de um alcino, seguida de hidrogenação pode
formar
(A) alcano (B) álcool (Q ester
(E) éter
(D) ácido
Considerando somente cadeias alifáticas e saturadas, quantas
04.
fórmulas estruturais planas distintas são possíveis a partir da
Apresente as fórmulas estruturais
fórmula molecular C-H 4 0.,?
planas. "
Decompondo 500g de carbonato dc cálcio, com 80%
05.
pureza, qual o volume gasoso produzido, nas CNTP?
de
SOLUÇÕES COMENTADAS
01. (B) sal derivado de ácido fraco com base forte, haverá
hidrólise parcial do ánion.
I

-f H^O—?CH -COOH(aq)+Na^aqHOlÚaq)
*
>-H
<— P — O — H
02. (D) O
^O-H
j
N
"
H?S04
CH^-C00Na

03. (B) H-C = C-H-fH-OH >H-C = C-HZ±
HgMJ4
.

HH
H
H2
I I
I
H-C-C-H ? H-C-C-H
Pt
| !
III
HOH
HO

1

Rc*>-3

!

J
I
I
j
|

H
n
I //
H'«(
H-C-C
II \OH
0H
H

H-ct

I
C-H

í /?
H-C-C.
I
H
OH

05.1) massa real de CaCo : 500x0,8 - 400g
i
3
IDCaCO, ^-»CaO + CO,
(80%)
"
i
lOOg (mol) — 1 mol
400g
x
=
4mols
x
III) I mol (CNTP) 22,41
4 mols (CNTP) y
y = 89,6»
Prof Vinlcu» Nune* d» Silv» Curw Migu*l Couto

O trio Fisica-Quimica-MatcmáJ
tica é o bicho-papào que assombra
os vcstibulandos. No vestibular da
PUC do ano passado, por exemplo,
a média de acertos numa prova dc
30 questões foi dc 10,8 em Química
e dc 10,35 cm Física. Só não perderam para Matemática, que teve media dc 9,41. No Vestibular Unificado da Fundação Ccsgranrio, o
resultado apontou a mesma deliciência: as três matérias apareceram
com as piores médias do concurso.
A supervisora do segundo grau
do Colégio Anglo-Americano dc
Botafogo, professora Ligia Coelho,
acredita que essas disciplinas são as
que mais assustam os alunos, porexigem um estudo encadeado.
que
"Sc
o aluno ficar sem entender um
ponto da matéria, certamente não
vai conseguir acompanhar as aulas
seguintes", explica a supervisora.
Como o conteúdo dessas matérias é
extenso, são cias também que tomam mais tempo dos vestibulandos. No Anglo-Amerrcano, os alunos do terceiro ano do segundo
grau têm quatro aulas semanais dc
1 isica, cinco de Química e seis de
Matemática, contra três aulas dc
Geografia, por exemplo.
Segundo Ligia, os professores
podem ajudar os candidatos a miními/ar suas dificuldades através de
aulas práticas cm laboratório c da
correção de exercícios cm vila de
aula. "Precisamos tirar o rótulo
dessas matérias, Vejo que a maioria
dos alunos está tentando ultrapassar o mito", afirma.
Samba — Pensando cm climinar o rótulo, o professor dc quimica e diretor do Curso pH, Paulo
Henrique Martins, ensina formulas
musicadas em samba c baião. Esta
é uma técnica aplicada desde o inicio da década de 70 para ajudar os
alunos a memorizar a matéria. "Ê
uma diversão", atesta Patrícia
Martins, 18 anos, que fará vestibular para Odontologia.
O curso tem 650 alunos nas turmas de pré-vestibular e pelo menos
80% dos que sc matricularam cm
disciplinas isoladas optaram também por aulas dc Física e Química.
"Os alunos
que vão se candidatar a
carreiras da área de Humanas buscam as carreiras tentando fugir da
Química, da Física e também da
Matemática", afirma o coordenador do Curso Miguel Couto, Jglcio
Couto Gomes.
Em muitos casos, a Matemática
é apontada por professores como a
causa principal do baixo desempenho nas provas de Física e Quimica. Ha casos de alunos que sabem
resolver um problema de física,
mas não conseguem aplicar os con"Muitos aluceitos dc matemática.
nos só assistem às aulas de Física
pelo medo que a disciplina provoca", diz o professor Jayran Uchòa,
do Curso MV1, que dá aulas em
pré-vestibulares há 20 anos.

é

terror

dos

candidatos
Adnana Cnidàn

LÍÉ^!*£mÍ1

~"V>.
'cterinària,
Luciana
Luciano Noronha (E) e{• candidata
mãtcnmet?
caiuluTata a Medicina IJ eterindria, mas quer
tenia lieu
em ma
ter uma
tuna boa bbse
base cní
qucr ler
'roteiro
Estudante
Nos corredores dos cursinhos de
pré-vestibular, a principal reclamaçào dos alunos é cm relação ao trio
Fisíca-Químicá|Matcmática. Nomes como gjfogcnios, cinema tica e
logaritmo provocam terror. Para
Vanessa Aicx, IX anos. que vai tentar pela segunda vez uma vaga no
curso dc Medicina, as provas deveriam trazer um roteiro de fórmulas,
se
para evitar que os candidatos
"Não sei
preocupem cm decorá-las.
nada daquele negócio de penteno",
confessa Andreia Branco, 17 anos.

Dicas

de
quer
que foi reprovada no vestibular para Engenharia no ano passado e
agora está sc candidatando a uma
vaga cm Comunicação Social. "IX'testo essas três matérias", diz. Vanessa e Andreia estudam no Curso
MV1, na Tíjuca.
Patrícia Martins, 18 anos, aluna
do Curso pH, quer entrar para uma
faculdade dc Odontologia c, para
"se
matando" de estudar
isso, está
"Quem sabe um
Química c Física.
pouquinho essas matérias poderá
ter a vaga garantida, porque geral-

para o vestibulando

? Nas provas do vestibular, a
maioria dos candidatos vai acabar de responder ás questões cm
poucos minutos. Quando você
olhar para o lado, a sala estará
quase vazia. Não sc preocupe. É
porque eles não sabem nada

ff&OH^
Sexta-feira, dia 15:
Fim das inscrições para o vestibular da PUC, de segunda a
sexta-feira, das 10 ás 20h. no
pilotis do prédio Cardeal Leme
da PUC. Marquês de São Vicente, 225. Gávea Tel 529-9381
Fim das inscrições para
o vestibular unificado da Fundação Ccsgranrio. Dc segunda
a sexta-feira, das 10 ás 17h,
em 14 postos espalhados pelo
esiado. Tel: 285-3033.

na hora

mesmo e vão querer se livrar
logo do problema. Quem fica ate
o fim da prova è que sabe a
matéria.
? Apure seu senso dc observaçào e análise. Isto é fundamental

Vagas

para Unesp
A Universidade Estadual Paulista (Uncsp) está com inscrições
abertas para o seu vestibular ate o
próximo dia 25. O concurso da
Unesp e o segundo maior do pais,
oferecendo 4.286 vagas em 1 lOctirsos distribuídos por 24 faculdades
localizadas cm cidades do interior
paulista c na capital. L:sta é a primeira vez que a Uncsp abre postos
de inscrição e realiza provas fora do
Estado de São Paulo.

fórmulas'
mente ninguém sabe nada", cxpfica. Confirmando a tc.se de que,è
preciso ter uma boa b.i^e de M.ucmatica. a candidata a Medicina Vfterinária, Luciana Noronha. 2"
anos, conta que detesta estequiometria — uma parte da Química
"Não
cohque depende dc cálculo.
sigo juntar as duas coisas", recla"Já
ma.
apanhei muito dessas matérias", conta Marco Alírcl(o
Machado, 21 anos. aluno do Curso
MVI, que fará vestibular pela terceira vez para Odontologia.

das

provas

para entender os fenômenos J.i
física e da química.
? Seja um leitor compulsivo e
treine a interpretação dc texto.
A interpretação errada do enunciado de uma questão pode cstragar tudo.

Contra

a miséria

As faculdades Rio e Carioca se
engajaram na campanha
áu
cidadania contra a miséria (• pela
vida, liderada pelo sociólogo Hctbort de Souza. A taxa de inscrição
do vestibular unificado dessas faculdades
CRS 2 mil no mês de
outubro
scra reduzida ,'i metade
para o candidato que doar um"&uiIo dc alimento não perecível. A pievisão é que seja arrecadada jja^ia
tonelada de alimentos.

Fazenda
INFORME

menu

e

a

Fibra
Sò a Promon. entre as.LL
empresas pré-qualificadas pela Embratel, não enviou proposta para a instalação da
parte terrestre do cabo de fibra ótica que vai unir o Rio a
Fortaleza, num investimento
total de USS 200 milhões.
Até dezembro sai o resultado.
Financiador
As investigações sobre as
participações acionárias do
Instituto de Resseguros do
- Brasil em shoppings estão re, velando que o instituto agiu
¦como um verdadeiro financiador de risco no investi-mento. Cm alguns casos, o
1RB injetava dinheiro partiapando cm 80% do shopping
ainda na fase da plantai Ao
longo da obra, contudo, ia
vendendo as participações
Uté chegar á inauguração dos
empreendimentos com fatias
de 10% a 20%.
'blue

A IBM Brasil está entusiasmadíssima com os resullados do balanço trimestral
— julho, agosto e setembro
fechado recentemente. Os
números, no a/ul, garantem
engordar os investimentos
em 1994.

sucuri.

conta

Batendo
A carta do Instituto Brasileiro de Economia da FGV,
publicada esta semana na revista Conjuntura Econômica,
acerta um cruzado de direita
na face política da crise econômica.
"Chega a ser
Diz a carta:
surpreendente que tenhamos
dificuldade de reííhanciar
uma divida publica mobiliária de menos de 9% do PIB,
quando as dividas públicas
correlatas da Itália e dos
EUA alcançam mais de
100% do PIB. Não fosse um
apoio polinco precário e abalado por sucessivos períodos
eleitorais, e houvesse coesão
e firmeza na cúpula governamental, a política fiscal não
constituiria problema."
Ein alta
O BNDKS encerrou um
estudo comparativo das vendas industriais dc eletrodomestiços nos últimos três
anos e chegou à conclusão de
que o primeiro semestre de
1993 foi o melhor de todos,
km comparação com o primeiro semestre de 1992. os
melhores resultados ficaram
com os ventiladores (66%),
combinados de mesa (55%) e
TV a cores (50%). Os piores
resultados foram os das enceradeiras (-8%) e dos rádios
transístorizados (-2%).
Ano/JB

{J Eletrodomésticos 1? sem.
• SàíísfÉlnWiWOTW- 'W.W
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PELO MERCADO
• Integrantes do
Ministério das
,>Minas c Energia
fizeram uma enquete informal
"no Congresso c
"descobriram
que
"há grandes chances de a revisão
constitucional
"aprovar
a renlrèe
do capital estrangeiro na ex-

ploraçào do subsolo.
O hotel Glória,
no Rio, abriga do
dia 25 a 28 o XIV
Congresso Braslleiro de Fundos
de Pensão. Vão
tentar traçar um
cenário para o
pais e o mundo no
ano de 2010.
Segundo algu-

ajuste

alternativa
para

A s propostas para aumentar a arrecadação apresentadas ao
/\ Ministério da Fazenda pela Receita Federal sào exatamente
o que parecem: um tampão para diminuir um déficit fiscal orçado,
Não chegam a ser nem
por baixo, em US$ 25 bilhões para I994.
de aumento na
sugestão
da
lyna medida de emergência. À exceção
"alíquota
outras
as
todas
propostas só
do IPI para alguns produtos,
ano.
no
próximo
podem ser aplicadas
O arranjo fiscal definitivo — e nisto apostam praticamente
todos os tributaristas — vai ser mesmo objeto de revisão constitu'cional.
Não fosse a interrupção dos trabalhos do Congresso pelo
surto de egocentrismo do ministro Marco Aurélio de Mello, ficaria
mais visível a importante vitória da equipe econômica que já tinha
".'Sido,
inclusive, acertada com as lideranças do Congresso: a promulgação dos capítulos da ordem econômica e da tributação e do
orçamento imediatamente após a votação cm plenário.
A equipe comandada por Fernando Henrique aposta alto
nisto. Votar a viabilização do Tesouro este ano para que possa
''
entrar em vigor já em 1994. E c justamente aí que mora o perigo,
"Isto
parece a situação vivida pelo sujeito que
pensam alguns.
senta no restaurante, acerta a conta e depois vai decidir o que
comer", ilustra Célio Lora, da Price Waterhouse. Lora teme que
no afã de tentar viabilizar o caixa do governo, o Congresso não
reflita adequadamente sobre o verdadeiro papel do Estado, suas
obrigações c seus direitos.
O risco existe. Mas e bom lembrar que o que ocorreu cm 1988
foi exatamente o inverso. O sujeito sentou no restaurante, decidiu
"comer tudo e ficou sem um centavo para pagar a conta.

No

tem

ECONÔMICO
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mas empresas de
serviços contabeis de Sào Paulo. fiscais da
Receita Federal
estariam coapindo-as verbalmente a fornecer
nomes de clientes em débito
com o Tesouro.
O leão promete
averiguar.

PLURIM\/EST
CRÉDITO AUTOMATICO
ST?. - . .
jÊÊÊM
RURAL
DOS SEUS INVESTIMENTOS WÊèm

Fernando Henrique
BRASÍLIA — Caso o Congresso
não aprove até dezembro uma ampla
reforma tributária para vigorar a
partir de janeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso,
colocará em prática várias alternativas com vistas ao aumento da arrecadação e à redução dos gastos no
próximo ano. Do lado das receitas, o
ministro dispõe de um conjunto dc
sugestões elaboradas pela Receita
Federal, sinalizando um ganho de
USS 6.5 bilhões cm 1994.
A indefinição em tomo dos rumos
da revisão constitucional obrigou a
equipe economia» a apresentar reccntemente essas alternativas ao Fundo

pode adotar reforma
Monetário Internacional (FMI)
conforme antecipou o JORNAL DO
BRASIL na edição do último dia 8.
Destinadas a reduzir o déficit de USS
25 bilhões nus contas públicas em
1994, as medidas são encaradas como um ajuste que permita a transição
entre o atual sistema tributário c o
que será criado pela revisão, provavelmentc para vigorar somente em
1995. As propostas reforçam tambem a posição do secretário da Reocita, Osiris de Azevedo Lopes Filho,
contrário a uma reforma ampla.
Progressividade — Tem sido
comum nos últimos anos o governo
encaminhar projetos ao Congresso

de transição se Congresso não se apressar
propondo mudanças na legislação empresas e o aumento expressivo
do IPI dc bebidas — seriam elevado Imposto de Renda com o objetidas também as alíquotas do IPI de
vo de equilibrar as contas públicas.
uma extensa lista de produtos. OuAs propostas da Receita Federal
tra idéia é aumentar o IOF e estenmas
ritual,
esse
94
seguem
para
sua cobrança para aplicações
der
com a diferença dc não sugerirem
isentas do imposto, como os
hoje
tributáda
carga
apenas o aumento
Fundos de Commoditties.
na. No cardápio há medidas que
Os técnicos da Receita não levaaumentam o número dc alíquotas
do IR das pessoas físicas, tornan- iam em conta em suas simulações os
do-o, entretanto, mais progressivo
prováveis ganhos a serem gerados,
e] por isto, mais justo.
no ano que vem, pelo programa de
Apesar dc preservar as pessoas
combate á sonegação, Desde que foi
jurídicas do aumento do IR. os téc- deflagrado, em maio
passado, o pronicos da Receita sugeriram a reduuma
receita
adicion.il
ção dos prazos de apuração e reco- grama já gerou
llumento dos impostos para as estimada em USS 2.5 bilhões.

'invade'
Produto
¦

Argentina

brasileiro

Buano* Airo» — Evarvlro T»l««lr»
w

Vantagem

é o preço
competitivo
A SOARES
UENOS AIRES — Logo na
D entrada da cidade, pela autopista que liga a capital ao Acroporto de Ezciza, um enorme
anúncio da Brahma, na lateral dc
um prédio, faz um brasileiro ter
que olhar o Obelisco da Avenida
Nove de Julho para ter certeza de
que saiu do Brasil A Brahma;
associada a Londrina, formou a
Malteria Pampa, primeira emprevi brasilcíro-argentina. e é a marca mais visível da invusaõ dc produtos brasileiros no pais vizinho
Até nos guarda-sóis do Café de
La Paix. na elegante Rccolcta.
ela está presente.
Tem de tudo camisetas Henni'. toalhas \ricx e Tcka, talheres l ramontina, molho cie tomate
Arisco. bombons Garoto e. mais
discretamente, chocolates Lata
Ao entrar em uma sapataria, e
preciso atenção para não comprar
sapatos gaúchos a preços de Ar*
gentina: eles estão por toda parte
A Sadia, que já tinha um escritório em Buenos Aires desde o
inicio dc Í392. acaba de se associar á Granja Tres Arrovos na
Sadia Truding Sur SA. Toda a sua
linha de produtos está desde o
mês passado nos grandes supermercados.
O Brasil é um dos grandes be«
nefieiados da abertura comercial
da Argentina. Ganha na mesma
vantagem comparativa de custos
dc produção dc que gozam outros
países, podendo vender por um
preço competitivo.
As exportações brasileiras para
a Argentina, de janeiro a julho,
foram de l SS 1,95 bilhão, seis
vezes os USS ?! 1,1 milhões regisirados no mesmo periodo dc
1990. A invasão foi tantajue, no
ano passado, o Brasil era apontado pela poderosa União Indusinal Argentina como grande responsável pelo déficit de USS 2,(>
bilhões da balança comercial
Hoje o panorama está mais
tranqüilo, O governo brasileiro
desencadeou uma ofensiva diplomático-económíca para acalmar
os ânimos. eMimulando as compras dc petróleo, trigo e autopeças
argentinos O resultado foi um
crescimento de 78.22% nas importaçôcs brasileiras, que fecharam os primeiros sete meses do
ano em USS 1.53 bilhão. O déficit
argentino deve ficar em 1993 cm
USS 1.8 bilhões

gÜÇtt
-Q

A Brahma aproveitou a abertiM comercial e sou guarda-sóis agora estão cin bares do elegante Recokta
País

atrai

BI I NOS AIRES — A dolarização da economia transformou a
capital da Argentina cm uma verdadeira Miami da América Latina. F para la que estão correndo,
cm busca de trabalho e dólares,
brasileiros, uruguaios, chilenos e.
principalmente, bolivianos e paraguaios. Não e difícil entender a
romana: um operário da construção civil nüo-qualificado ganha
em Buenos Aires pelo menos USS
400 (CRS 56 000) No Brasil consegue pouco mais dc um saláriomínimo (CRS 12.024 este més).
Os brasileiros são minoria cnire os novos imigrantes que tr»
catn a falta de perspectiva em seus
países pela possibilidade de fazer
uma boa poupança em dólar. Na
estimativa do Consulado do Bram1. não há mais do que9 mil em
toda a Argentina, enquanto os
bolivianos e paraguaios somam
quase um milhão e fala-se em 500
mil clandestinos Muitos nem
pensam mais em voltar ao Brasil,
como a goiana Zenannir Rodrigues da Silva, a Zena. há cinco
anos na Argentina. Trabalhando
como manicure, ela cobra USS 10
pela mão c USS 15 pelo pé. No
més passado, ganhou USS 2.200.
"Onde eu vou
ganhar isso no Br.lsil?", pergunta.
Evnldo C osta Frazào, pernambucano dc Sào Bento do Una,
sonha cm comprar uma casa» em
Porto Alegre, onde ficaram sua
mulher e dois filhos Ele esta em
Buenos \ires há um ano, junto
com outros 150 trabalhadores

A SOLUÇÃO PARA SEUS SISTEMAS.
Sem exigir conhecimentos de programação
Dispensa eompiludor
Menor tempo dc desenvolvimento
Qualidade internacional
Faça voei mesmo
seas sistemas comerciais e administrativ
Kit 5 O Gtrador dt Sistemas.

Kit5
\\\
The V.btnditu;er Dexttopmenf hit
f..r I UK
Apenas
USS 137,94
Kit ? 50 uu-n
Ebendinger
Venda» (021) 242-8103. 242-8102. f ax: 242-2692
t)<ndin|tr Rua do Carmo f*-'l IO? Ccntfo RJ t 1.1' .\*jl 1-020

imigrante

até

brasileiros, levados pela empresa
mineira Consirutel para instalação dc linhas, cubos e dutos de
telefonia para a I elccom e a I elefomea de Argentina. Não gasta
um centavo dos USS 600 que ganha por més Tudo c para quando
voltar ao Brasil.
Nem todos tém a mesma sorte.
O Eldorado vizinho custa muito
caro, e disso a maioria se esquece
quando sonha cm ganhar cm dolar: gasta-se na mesma moeda No
Consulado do Brasil, subiu de um
por més para três ou quatro por
semana o numero de pessoas procurando ajuda para voltar para
casa. Um dos funcionários lembra
dc um paranaense que no dia seguintc ao da chegada procurou a

do

Brasil

representação brasileira cm Buenos Aires tinha levado I SS 2(tK).
achando que era uma fortuna
Preconceito — A política da
Argentina cm relação aos iinigrantes é das mais abertas, embora a burocracia seja infernal. O
próprio presidente Carlos Mcncm
e filho de um imigrante, o sírio
Saúl Mcncm! 1 ja concedeu duas
anistias em seu governo O mesmo não sc pode dizer da população. Nesses tempos de desemprego cm alta. os imigrantes
bolivianos e paraguaios são tis alvos preferidos do preconceito,
porque são muitos, disputam os já
escassos postos de trabalho e cstão sempre dispostos a laborar
mais por um salário menor
Uuonos A»fü# —»EvandfO
.'f
.r •
>' .A.,
lüaa, ..X ¦&&,
wm júr

O gaüchõ Evuhh Frazão, há 1 anti cm Buenos Aires, poupa dólares

Furnas

acha

alto

preço

n
obras de Angra II
para
dividas para o governo, alegando
( RISTI VNO ROMI RO
a necessidade de equilibrar as
- O presidente
contas públicas no proximo ano.
de Furnas. Marcelo SiqueiSRASÍL1A
O orçamento das obras de conra, admitiu ontem que o preço
clusào dc Angra 11 foi feito pela
orçado por empresas alemãs para
empresa alemã Siemens, que eslia conclusão das obras da usina
mou os gastos em USS 1.5 bilhão
nuclear de Angra II está muito
Desse montante. USS 700 milhões
alto e que o ministro das Minas c
seriam financiados pilo governo
Energia, Paulíno Cicero. tentaria
alemão e o restante viria de recursos próprios da Eletrobrás e dc
reduzi-lo na viagem programada
"Este financiamento não
cancelada
c
dias
Fumas.
os
próximos
para
é infiacionáno. já que o dinheiro
na última quinta-feira pelo presisairá do caixa dessas duas empredente ltamar Franco.
sas". rebate Siqueira.
Fontes do Ministério das MiConterrâneo e amigo pessoal
nas e Energia acreditam que parde ltamar Franco, o presidente dc
liu do Ministério da Fazenda a
Furnas disse desconhecer as raidéia do cancelamento da viagem
zòcs que levaram o presidente ao
da missão brasileira liderada pelo
cancelamento da viagem. Ele inministro Paulmo Cicero. A equipe
o
formou, porém, que isto não imteria
convencido
econômica
dcsisa
ltamar
Franco
pedirá que o governo brasileiro
presidente
continue as negociações cm torno
tir das obras dc Angra II. que
do financiamento,
levariam á contratação de novas
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A tecnologia de ponta cm uso
nu Brasil inclui alguns aparelhos
érn exposição durante o Congrcsso Brasileiro de Cartografia. Um
deles, o GPS (Global Position Sn(em) é um aparelho pouco maior
(Jue um telefone celular que, coBectado a rede de satélites, indica
com precisão a posição de determinada região do globo terrestre.
0 CiPS é produzido nos EUA c
no Japão c serviu recentemente
liara detectar o local da chacina

ASTRONÁUTICA
RONALDO ROGÉRIO DE FREITAS MOURÂO

tem

uso

dos ianomâmis cm território venczuclano. 0 mapeamento terrtstre é uma das funções da cartografia, instrumento de apoio no
planejamento administrativo, baseado no levantamento de dados e
na fotografia aérea de uma determinada região.
A tecnologia brasileira desenvolveu o sistema topograph, um
software adotado por grandes cmpresas e construtoras como técnica de apoio a construção civil e a

neurônios

MILAGROS PKREZ OLIVA
El Pali
Pesquisadores espanhóis e norte-americanos desenvolveram uma
molécula capaz de deter a morte de
neurônios (células nervosas) em
processos degenerativos e de perda
de memória, em animais de laboratório. A molécula puvoe agir também como antideprawvo, tranqüilizante e anticonvulsivantc (que
previne convulsões).
A identificação desta molécula é
tão importante quanto o conhecimento que k adquiriu sobre os mecanismos de excitaçâo dos neurônios, que interferem nos processos
dc aprendizagem e estimulação da
memória.
A investigação se iniciou hà vários anos sob a direção do norte-americano Phil Skoloick e o espanhol Ramón Trullas, nos Institutos
dc Saúde dos Estados Unidos
(NIH). Mas hi très anos, Trullas
passou a trabalhar na Unidade dc
Neurobiologia do Comportamento
do Conselho Superior de Pesquisas
Cientificas (CSIQ de Barcelona.
A molécula foi patenteada inicialmente em 1991, sob a responsabiUdade de Trullas e Skolnick, mas
o NIH e o CSIC acabam de solicitar uma nova patente conjunta para ser desenvolvida como medicamento para deficiências cognitivas.
A equipe de Trullas está pesquisando a farmacologia dos aminoáridos que intervém na cxritação dc
neurônios, uma função essencial
para a atividade cerebral.
Pesquisas recentes indicam que
determinados transtornos psiquiátricos c processos dc degeneração dc neurônios são provocados por uma disfunção na
ncurotransmissão cxcitadora. Esta disfunção sc observa também
na morte dc neurônios por acidente vascular cerebral (derrame)
ou por falta dc oxigênio.
Um desses neurotransmissores
com função dc excitabilidadc é o
"Em certos
glutamato.
processos
dc morte de neurônios se observa
uma quantidade excessiva dc glutamato entre os neurônios", explica Trullas. O glutamato foi dcfinido como uma molécula
Jekyll-Hyde, porque, cm quantidades adequadas estimula a
aprendizagem e a mcmóna mas,
cm excesso, tem efeitos prejudiciais. A molécula descoberta pela
equipe de Skolnick-Trullas atua
como uma barreira entre o glutamato
e um receptor, chamado gltana.

A robotização
A ssim procedendo — eml\ pregando robôs para cxpiorar o sistema solar, numa
primeira etapa, e, depois os sistemas siderais em nossa Galáxia, o homem estará transformando em realidade um dos
temas preferidos da ficção
cientifica. Nas últimas décadas, diante das condições inóspitas, os engenheiros e cicntístas estão convencidos dc que,
por motivos de segurança á
vida e de economia — a ida dc
um robô ao espaço é menos
dispendiosa do que a do homem —, o uso dos robôs espaciais é a grande solução. Dc
fato. desde o início dos anos
80. a Universidade dc Santa,
nos EUA, vem realizando um
estudo do uso de robôs no espaço a pedido da Nasa c da
Sociedade Nortc-Americani
dc Educação em Engenharia.
A instalação dc uma fábrica
lunar auto-reprodutora foi
proposta pelo engenheiro norte-amcricano dc origem alemã
Gcorg von Tiesenhauscn e por
seu colega Weslcy Darboo, numa monografia técnica Sistemus auto-reprodutores — um
projeto dc fabricação, na qual
se descrevem os planos dc um
LMF — Lunar Manu/aciuring
Facihty (Instalação dc fabricaçào lunar), verdadeira máquina semelhante á imaginada por
Von Ncumann As peças nccessárias á construção dos robôs seriam retiradas dc um armário bem gerenciado, na
realidade um estoque dc peças
construídas a partir da matéria-prima lunar bruta.
Com o objetivo dc mostrar
que a idéia é factível, na Universidade de Santa Gara, nos
EUA, realizou-se uma dcmonstração usando um simpies manipulador industrial
clássico que, tendo á disposiçâo peças necessárias foi programado para construir uma
réplica dc si mesmo. Após conduida a primeira réplica, este
robô copiava o seu próprio
programa num disco virgem.
Uma vez concluída a gravação,
ela era introduzida no computador do segundo robô Por
sua vez, este robô 2 construía
ele mesmo um outro — o robô

mineração. 0 sistema, que traça
mapas cm terceira dimensão, foi
usado na Linha Vermelha c no
metro dc São Paulo c é exportado
para diversos paises. Outro projeto c o do primeiro satélite brasileiro, utilizado principalmente na
"O Brasil
previsão meteorológica.
também está desenvolvendo com
a China projeto de satélite para
sensoríamento remoto", diz Paulo
Cevar Gurgel, do instituto Nacional de Pesquisa Espacial.

ESPECIAl

SOd

é

uma aplicação
' A aplicação da cartografia no
planejamento administrativo visa
também a projetos de despoluiçfio, como o da Baía dc Guanabarj. Este foi outro tema debatido
no congresso. Com o apoio dc
entidades governamentais e
ÓNGs, o projeto dc despoluição
deverá ter a participação dos munieipios que contribuem para a
poluição das águas da baia, como
$io João dc Mcriti, Duque dc
Caxias, Nilópolis, Magé, São
Gonçalo, Nova Iguaçu, Niterói c
ijio
"Está cm andamento um
.
grande projeto dc saneamento, essendalmente na Baixada Fluminense. Para haver resultados, é
preciso uma cartografia que ma[fcié'a região c aponte saídas para
despoluição", informa Alfredo
Sebastião Seixas, engenheiro cartògrafo e organizador do congrcssò. O lixo industrial que deságua
ria baia, por falta de saneamento,
êfò principal problema a ser contornado. "A Baia de Guanabara é
um organismo vivo que vai sc despoluir quando se impedir o íjlspejí> de dejetos químicos cm suas
4'tias. com a ajuda dos recursos
cartográficos disponíveis", prevê.

da Lua — II
3. O processo prosseguiu até o
robô 7, mas é possível fazê-lo
indefinidamente se o depósito
dc peças for substituído por
uma fábrica destas mesmas peças.
Neste período inicial, os robôs começariam a estudar minuciosamcnte a natureza e as
propriedades das regiões visitadas, com o objetivo de cscolher um local para a instalaçâo definitiva da basc-fâbrica.
Os robomóveis montariam logo cm seguida três postos
emissores c receptores de rádio, destinados a servirem como postos de radioguiagem.
Simultaneamente, tratores telecomandados iniciariam a terraplenagcm do sitio escolhido,
onde seria instalada uma piataforma circular de 120 metros
de diâmetro — transportada
da Terra.
Os robôs começariam a cavar, no subsolo lunar, o porão
onde seria montado e/ou instalado o computador central. A
instalação abaixo do solo tem
como objetivo protegê-lo dos
raios solares c das radiações
cósmicas, assim como dos metcontosc micrometeoritos. Logo que esta semente inicial estivesse funcionando, os painéis
solares seriam ampliados.
A fábrica lunar comprccnderá sete setores principais o
comando central', o setor dc
química, que fabricará os materiais a partir do solo lunar; o
setor de fabrica, 7". nde os
materiais seriam transformados cm peças de reposição; o
setor de montagem, no qual
os robôs seriam construídos a
partir destas peças; os robôs
mineiros ejou ex tratores, que
recolheriam as materias-primas no solo; os robôs construtores normais, que construiriam as plataformas do
núcleo-scménte c as estradas
para as extrações; e finalmente
a rede cmissora-reccptora.
Estima-se que, depois dc IS
anos, a fábrica teria uma produçâo anual total dc 4 bilhões
dc toneladas, ou seja, o tanto
quanto o mundo produz em
um ano.
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¦ Encontro conclui que população não sabe lidar com mapas
~§âo
ria Elcna Simiclli c os mapas para
dc pessoal especializado. A ressalexiste no Brasil uma carta
visuais. "As pessoas
deficientes
va é a obrigatoriedade do Plano
a
região
detalhe
geográfica que
Diretor ser feito com mapa cartonão conhecem a aplicação da caramazônica e, desde 1982, não há
dia-a-dia,
no
no
mapeatografia
cartode
gráfico", conta Piva. Um mapa
investimentos no setor
itinerário
das
ruas,
dos
no
mento
analógico demanda três vezes
dcdas
Estas
são
algumas
grafia.
ônibus ou nos mapas do metrô",
mais tempo e pessoal do que um
núncias levantadas no 16° ConEscobar.
Por oferecer resulexemplifica
convencional.
dc
Cartografia,
Brasileiro
gresso
necessidade
levantada
Outra
tados
mais
do
setor
precisos, com número
que reuniu especialistas
é
dc
informações, hoje a
uma
superior
Rio.
no
no Clube Naval,
política
pelos profissionais
para
dc integração das informações,
procura"A pelo mapa digital é de
discutir os rumos do desenvolviinformática a serviço da
60%.
viável com a feitura dc mapas
mento e os problemas da área.
"O sistema
transformou o setor,
cartografia
de
inforanalógicos.
Um dos temas do encontro, a pode
recursos
carente
coloca
a
cartomação
o
foi
para se desengeográfica
litica cartográfica nacional,
de Melvolver",
completa
Mauro
computador
do
usuário,
no
atenções.
maiores
grafia
quctonccntrou
"O Brasil tem tecnologia dc
Io, da Diretoria dc Gcociência do
dinamizando o uso das informaponIBGE.
ções", pondera Anna Lúcia de
ta.-Q que falta c uma mentalidade
IBGE.
do
Freitas,
Mas a tecnologia disponível
qürtrie uma demanda maior desintegração
suEsta
ainda
não corresponde às ncccssio
recém-epermitiria
taljicnologia", garante
dades. Apesar dc a tecnologia naleito.presidente da Sociedade Braprir uma determinada área com
informações sobre a expansão urcional não ficar a dever à de ousileira de Cartografia Fernando
bana, vegetação, hidrografia, rede
tros paises, falta política de
Amadeo.
elétrica c tubulaç-òcs subterrâneas.
incentivos.
A popularização da cartograAntônio
Piva,
direempresário
0
coSegundo o atual presidente da
fia é vista pelos profissionais
"Este
tor presidente da Agrofoto, sugemojim passo indispensável
Sociedade Brasileira dc Cartograre um consórcio entre os municié o jlesafiô do momento", segunfia Jacob Enncs, o incentivo deve
do o coordenador têciiico-cícntifipios pari usar uma única
vir do governo, que é cm potencartografia c melhor utilizar a tccco do Observatório Nacional íris
ciai o grande investidor do setor.
nologia.
Pereira Escobar. Projetos neste
"A cartografia é
"A
paga pelo govtrmaioria das prefeituras não
sentido estão sendo desenvolvidos
no e usada pela sociedade", rcitetem sequer um mapa analógico
pela USP, como a coleção dc lira Paulo César Gurgel.
vros didáticos da professora Ma(feito por computador), por falta
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As crianças francesas, com
nove anos, conhecem bem os
mapas já no Io grau. A informaçào reflete a importância dada à
cartografia em outros paises. A
geógrafa Maria Elena Simiclí
quer fazer disso uma prática
também no Brasil
Para isso. ela criou urna coleçào de livros didáticos, para alunos da I* a 4* série, voltado ao
desenvolvimento da percepção de
conceitos como lateralidade, espaço c altura. Com o nome de

criança
Primeiros mapas — Como entender
e construir a coleção foi no Colégio
Aplicação, em São Paulo. Os livros
trabalham temas familiares ao universo da criança, como objetos domésticos. partes do corpo e a própria sala de aula. O aluno aprende a
identificar ângulos, localização,
e formas geométricas.
proporção
"A criança
consegue entender mapas, dobraduras e símbolos, com
noção exata de tudo que está no
primeiro plano, o que está em perspectiva, e assim por diante".
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s^^ijr

^SfelFv^lr
encomenda O que combina com cada ambiente,
Dia 1? de
aproveitar melhor os espaços, auéquação de '
como
outubro,
/mr
materiais e muito mais Uma oportunidade sob medida .
Jornal do Brasil
vai publicar um especial
para sua mensagem ser decorada por milhares de
consumidores dispostos a ak) medir esforços parj tomar suas
melhor que a encomenda para
casas mais práticas e bonitas. Anuncie no lsptvul Sob Medida
suas vendas. Ê o Especial Sob Medida que vem no seu
do Caderno Casa e Decoração A melhor maneira de fazer ,
Caderno Casa e Decoração Nele voa* vai encontrar artigos
seus lucros pairem das medidas.
e reportagens tratando de tudo sobre móveis feitos por
Rcha Técnica; Ediçào: 17 de outubro • Fechamento: 13 de outubro • Entrega de Materiais: 14 de outubro • Maiores
Informações; Enttv em contato com nosso Departamento Comeaial pelos telefones: 58>456íy5$j>-434^585-4328.
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Waiãpi,

deu

o
povo

ce rto

que

mantém a natureza preservada e a cultura ftacta
Caso raro no país, nação indígena do Amapá

após contato com os brancos
Invasões

GUILHERME I IUZA
"Um iiulio
preservado em pleno corpo físico / Em lodo
lodo
sólido,
gás e lodo liquido / km átomos, palavras,
alma. cor. em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em
som magnífico..." (Caetano Veloso)
AMAPAR1. AMAPÁ — Não é lenda. Provavelmente cm
meados do século 18, o povo indígena Waiãpi abandonou
a região do Xingu, no norte do Pará, e fez uma travessia
épica do rio Amazonas (aparentemente impossível para
suas canoas) rumo à região do Amapá. Como se tivessem
os
previsto o mapa dos conflitos de terra na Amazônia,
Waiãpi fugiram do destino sombrio que encurrala a maiona dos indios brasileiros e se instalaram numa espécie de
refúgio geográfico. Hoje, com suas matas preservadas, seus
rios límpidos e sua cultura intacta, os Waiãpi são uma
exceção étnica no pais: uma nação indígena com passaporaB
BfiT^f
u~*
te para o futuro.
Caminhando com equilíbrio perfeito sobre uma trilha
de troncos na mata alagada, o jovem índio Kumarc resume, sem olhar para onde pisa, a auto-suficiência dc seu
"Waiãpi tem tudo na terra dele, muita comida, muita
povo:
felicidade. Não precisa nada, não."
Em português apenas suficiente, o
depoimento raro dc Kumarc tem traduçâo em sua robustez e serenidade
dc caçador, na beleza de sua mulher e
saúde dos quatro filhos — em pleno
fim de século, um índio que deu
'aifipi
a auto-suficiência
autebsuficidncia dos MII uiàpi
ubumUmtes garantem
malas
certo.
m inis abundantes
as
e
ri(,s
límpidos
ganmtent
r««
limpidos
Os
O.v
I—t
Amapan. AmapS — Gullhofmo Fiuia
Autonomia — Em situação inc||pB
—"•——
.
r--. ra >—rrr Ü E3IS
' . ••
mil
543
os
dita cm território nacional,
hectares da Arca Indígena Waiãpi
(cinco vezes a cidadc do Rio dc Janciro) não registram uma invasão
"Os Waiãpi são um dos únisequer.
cos povos indígenas que mantiveram
sua identidade e autonomia após o
contato com o homem branco", atesla o antropólogo Antonio Pereira
Neto. o Toninha, agente da Funai em Macapá.
A resistência Waiãpi às seduções da civilização conteminabalável
porànea parece estar fundada numa consciência
"Não
queremos
sobre a importância de suas tradições.
casa, carro e avião como os Caíapó (do Pará), porque são
conseguido! com a destruição, a doença e a poluição dos
nos", diz o cacique Waiwail Segundo Toninlw, os Waiãpi
têm nomes para todas as suas espécies de árvores, e só de
aipim cultivam 12 espécies.
Estrada — Mas os Waiãpi quase desapareceram no
foi aberta a Perimctral Norte,
inicio dos anos 70. quando "A
busca de ouro e madeira
tangcnciando suas terras.
sarampo.
Em 74 só sobravam 70
e
o
a
malária
trouxe
indios", lembra Militino Mendes, chefe do posto local da
Funai, que nasceu entre os Waiãpi.
Normalmente amistosos c festeiros, os Waiãpi declararam guerra aos garimpeiros no final dos anos 70. Após dez
anos de conflitos (ver matéria ao lado), alguns sangrentos,
conseguiram com a ajuda da Policia Federal limpar completamenté sua área. A população já subiu dc 70 para 392
pessoas — as mulheres se aproximam da média dc um filho
a cada dois anos — e a demarcação de suas terras começa
ainda este mês. Como diz o caboclo Militino, agora ninerras
Cíwto.v, <</.vav c «WÕW mo são anseios dos Waiãpi. Sua obsessão é ter muitos filhos para defender
guém segura os Waiãpi.

não

são toleradas
Depois de esperar por dez anos a
expulsão da mincradora Tumucuinaque de suas terras por via legal, a
paciência dos indios Waiãpi se esgotou. Revoltados com a contaminação
do rio Inipuku, que causou a morte dc
dois indios, os Waiãpi reuniram 32
homens c caminharam oito dias (300
km) até o local do garimpo. Lá chegando, arrastaram o avião dos ganmpciros para junto de suas casas e ínccndiaram tudo. Estava resolvida, cm
1990, a principal invasão das terras
Waiãpi.
"Waiãpi não
quer passar o que passa povo Ianomámi (recentemente massacrado por garimpeiros)", disse o cacique Kumai á Folha do Amapá, do
jornalista Elson Martins, jornal que
denunciou a disseminação por politicos locais do mito dc que as terras
Waiãpi são grandes demais para os
"Por
indios.
que c que não precisamos
de terra muito grande.'", reagiu o che"Sc terra è
fe Kumai.
pequena, o que c
que vamos comer? Quando nos vamos
caçar, vamos longe. índio nao é igual
branco, não. Branco é molinho. Índio
anda muito."
As atividades dc subsistência dos
Waiãpi continuam pautadas por ritmos c padrões tradicionais, como explica a antropóloga Dominiquc Gal"O
lois, estudiosa da nação Waiãpi.
sistema dc ocupação territorial dos
Waiãpi obedece a um planejamento de
longo pra/o. envolvendo a mudança
regular das aldeias para zonas fartas
em recursos faunísticos, explorados de
forma não-predatória."
Resistência — Vitimas de uma
campanha difamatória da imprensa
conservadora do Amapá, que os acusa
dc interesse nas riquezas minerais dos
indios, Dominiquc Gallois c o antropólogo da Funai Antonio Pereira Neto são dos poucos brancos que os
Waiãpi ainda aceitam. Segundo Gallois, cm sua resistência socio-cultural
os indios buscam a autonomia total
nas relações com o mundo externo.
E parecem estar conseguindo. Recentemcnte, os caciques Kumai c Waiwai viajaram a Nova Iorque para negociar seus interesses diretamente com
o banco alemão KFW. Voltaram coro
os USS 350 mil necessários para finalmente demarcar a Arca Walapi
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ECOPICAS
Ecologistas e sindicalistas preparam manifestação para a próxima sexta-feira, exigindo o cumprimento da lei 1898, que determina a realização anual de auditorias
ambientais em empresas potencialmente poluidoras, e da lei 2011, que determina a
redução da produção de lixo químico.
As inscrições para os cursos de mestrado e doutorado em Planejamento Ambicntal da Coppe UFRJ estão abertas até o

próximo dia 29. A linha de pesquisa abrange, entre outros temas, análise de impactos
ambientais e política institucional do setor
energético. Informações pelo tel: 270-9995.
¦ O grupo Caminhante Independente vai
reali/ar no próximo dia 24, às 8:30h, uma
caminhada pelo Parque Estadual da Serra
da Tiririca, exigindo sua imediata demarcaçào e implantação, que ji estão com dois
anos de atraso. Informações pelo tel: 7119138.
/

O Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear (IBQN) comemora seus 15 anos com
um seminário na próxima segunda-feira,
18, no centro de convenções do Hotel Glóna. que contará com a participação do
ministro da Ciência e Tecnologia. José Israel Vargas.
Também na próxima segunda-feira, a
Feema realizará o 1* Painel Técnico sobre
Qualidade do Ar no Rio de Janeiro. Informaçôes pelo tel: 589-3920.

¦ A primeira biblioteca pública do Rio
especializada cm reciclagem já está fundonando no Centro Empresarial Rio (Praia
de Botafogo, 228 loja 119-B). de segunda a
sexta, das 9h às I7h. A Rccicloieca tem
informações sobre coleta e reciclagem de
lixo, reaproveitamento de resíduos e preservaçào das fontes de matéria-prima.
Criada pela organização Ecomarapendi.

com apoio do Projeto Brahma de Reciclada
gem, a biblioteca conta com o acervo
Ecomarapcndi. catálogos, folhetos, assinaturas dc jorruis, revistus rLicionji> c inv
estar equtportadas c reportagens, além de
e
computadores
pada com v ideo. tclcv isào,
\crox Aípesquisas estão abertas a todos e
também podem ser feitas por telefone,
através do disque-recíclagem: 553-5571.
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segurangas a mais um vexame
ccrcado por seguranças
Fluminense, que assiste cercado

MAÜRO CHZAR BERUIRA
Paciência tem limite. E a do
torcedor carioca se esgotou.
Cansados de seguidos |exames e derrotas em casa. os
poucos apaixonados que ainda vão aos estádios se revoltam contra os cartolas. Ontem. enquanto o péssimo time
do Fluminense perdia para o
Grêmio por 1 a 0. os torcedores desviavam suas atenções
para a tribuna do Maracanã.
Afinal, lá estava quem, para
responsável
nsavd pegs
eles. è= 0o ref
cles.
pelos
fiascos: o presidente Arnaldo
Santiago.
Foi o desfecho de mais um
fim de semana de fracassos
para os times do Rio. O menos ruim foi o Flamengo, que
empatou em 1 a 1 com o Bahia. sábado, no Maracanã.
Enquanto isso, o Botafogo
perdia por 3 a 0 para o Cruzeiro em Belo Horizonte,
completando um turno ou 10
horas e meia sem gol, e o
Vasco sofria com os 2 a 0
impostos pelo Palmeiras, em
São Paulo. Dos quatro cariocás no Campeonato Brasileiro. apenas rubro-negros e
vascainos ainda brigam pela
classificação. Botafogo e Fluminense já pensam em 94.
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Kart decide
O A sétima etapa do Campconato Estadual de Kart revelou três novos campeões,
mas não trouxe surpresas. Na
categoria cadete, Felipe Russo garantiu o titulo antecipado: na júnior menor, o campeão foi Serafim Taboas
Júnior; Dclso Mendes Júnior
venceu na categoria sênior.

Isabel (D) e Raseii
comemoram
vitória sobre /
hJ AtkiíPiac L
Igk Magda

anlccipafao
de oito anos.
anos, venceu o campeonato por antecipação
Felipe Russo, He
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Regala da Escola Naval contou com a partici[kiçào de 650 embarcações
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Vaga no Mundial
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TURFE/ESPORTES
TURFE/ESPQRTES

PÁREO CORRIDO

PAULO GAMA

cheiro

Um

no

papai

Na chegada do vôo interÍT7 m qualquer parte do
nacional da Aniilhas AirliJJ/ mundo a fiscalização e
nes, desembarcou um sujeito
rpvista dos passageiros e dc
esquisito, dc quase dois mcsuas bagagens nos acroportros dc altura, cabeça raspatos é um trabalho desgastanc a pele cor dc bronze,
da
té. Os funcionários sc depacomo sc tivesse
brilhante,
ram com turistas chcios dc
lustra-móvcl na
um
passado
bugingangas c com traficancara.
Só
podia ser Índio ou
tes internacionais a serviço
era
nativo dc algum
então
da máfia. A responsabilidadestes auc a
estranho,
pais
de de procurar contrabandc
tem
dificuldade
gente
distas e suas muambas causa
A
fisonomia
no
mapa.
achar
enorme tensão e o aborrecifechada chamou a atenção
mento com passageiros insados
funcionários, que imeÚsfeitos por terem suas coicercaram suas
diatamente
sas revistadas, também.
bagagens. Revista aqui e ali.
Jairo Françoise, mais coAcabaram achando um pote
nhecido entre os amigos turde vidro cheio dc pó com a
fistas como J.França, tinha
cor acínzcntada.
esta árdua tarefa na alfândeOlavo Mikamoto, colega
ga. Com a inseparável mala
dc
J.França, interpelou o susó
ele
a
tira-colo,
marrom
último
o
correr
esperava
jeito que não falava uma papálavra de português, para saacroporo
voava
reo c
para
"Ele
ber que pó era aquele.
era
horas
dc
24
to. O plantão
cansativo, mas o descanso dc
pode ter misturado cocaína
alguma substância", sucom
lhe
horas
72
proporcionava
as
emodc
curtir
chance
geriu Mikamoto, um fiscal
a
bastante desconfiado.
do
turfe.
çòcs
J.França, alegre com a vitóJ.França era apaixonado
ria dc seu cavalo, ponde"Vamos
pelos puros-sangues dc corcom calma. O
rou:
rida. Decidiu formar uma
tentando
se cxpliestá
cara
coudclaria, que batizou dc
Não
custa
com
car
gestos.
Stud França. A farda era toindio
Mas
o
ter
paciência".
da branca, com dezenas dc
dc
miera
bom
não
gigante
letras F vermelhas e boné
nos
a
mão
mica.
Colocava
vermelho. Comprou vários
dois olhos como sc imitasse
cavalos e, no intervalo dos
uma criança chorando. Ninplantões, na alfândega,
guem entendia nada.
acompanhava o treinamento
Depois dc cinco minutos
dos puros-sangues no hipófoi
dromo.
possível saber que o indio
A sorte
sc
chamava
Quopag. Mas isque sempre acomesclarecia
aquele pote
so
não
panhou J.França no aspecto
e
as
mãos dele
cheio
dc
pó
familiar c profissional curiódecidiu
olhos.
J.França
nos
Samcnte não era a mesma no
colocou
o dedo
abrir
o
pote,
turfe. Um dos seus cavalos,
depois
cheirou
no
tal
c
pó,
Kid Fú, só corria na pista dc
um
colocou
pouco na ponta
grama, mas toda vez cm que
da língua. Em poucos segunera inscrito chovia c a corridos levou um soco no olho
da mudava para areia. Havia também uma potranca,
esquerdo desferido pelo in"Segura
Lôlo Emperra, que era irmã
dio.
o homem!",
—inteira dc um craque lider dc
berrava Olavo Mikamoto.
geração, mas nunca conscDepois dc algemar, amarguiu nem dc perto mostrar a
rar c colocar uma arma
categoria do irmão. Pelo
apontada
para a cabeça dc
contrário.
chegou
um funcioQuopag,
Mas J.França sempre teve
do csda
embaixada
nário
como qualidade a persevetranho pais do indio, que fcrança. Seguiu adquirindo calizmentc falava português.
valos a procura dc um era"Estas
,,/quc. O castanho Kilo Manja
são as cinzas do pai
foi o melhor deles. Numa
dele que morreu recentetarde dc sábado, J.França
mente. Quopag veio ao Bra-chegou atrasado no acrosil para jogá-las no Rio
porto só para ver a corrida
Amazonas, o último desejo
do potro. E cie ganhou. Nem
de seu pai antes de morrer",
precisa dizer que foi radiante
esclareceu o desconhecido
..para o aeroporto. Agora tidiante do olhar roxo c estarnha esperança dc ganhar o
¦uDcrby com o novo craque.
rccido dc J.França.
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Primavera
din\ ao ao disco de chegada
chegaita nos 2.400m do Clássico
Classico Primawra
rivais ce dispara cm direção
domino os mats
Filho, domina
Si. Claud, conduzido por Francisco Pereira Fllho,
St.CÍoud,

Vitória
Vitoria
¦

U

t

St.Cloud, filho de Clackson e
Gambardina, criação do Haras Nacional e propriedade do Stud LoVe, confirmou o favoritismo e ganhou com facilidade o Clássico Primavera, prova central dc ontem à
tarde no Hipódromo da Gávea, an
distância dc 2.400 metros, cm pista
de grama macia. Ossan, dos Haras
São José e Expcdictusf formou a
dupla, com Duchamp Villon c Mon
Tresor completando o placar. O ganhador teve direção tranqüila dc
Francisco Pereira Filho c foi apresentado cm perfeito estado atlético
por Alberto Natiid.
Na largada, Ossan. muito veloz,
tomou logo a primeira colocação.
Francisco Pereira Filho posicionou
St.Cloud na segunda colocação, enquanto Duchamp Villon corria cm
terceiro lugar, com Mon Tresor c
lnfallibile nas últimas posições. Na
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altura dos 800 metros finais, Francisco Pereira deixou St.Cloud sc
aproximar do ponteiro para não
permitir que tivesse folga na ponta.
Os animais que corriam atras demonstravam pouca desenvoltura.
Na reta final St.Cloud avançou
com mais açào por fora c dotninou a corrida. Ossan manteve o
segundo lugar, enquanto Duchamp Villon arrematava cm tercciro, afastado. Mon Tresor c Infallibile correram muito pouco c
não justificaram suas inscrições.
O treinador Alberto Nahid cxplicou depois do páreo que só o seu
filho, Venâncio Nahid, poderia
di/cr alguma coisa sobre o próxtmo compromisso de St.Cloud.
"
Ele è que treina o cavalo, que
correu em meu nome por causa da
suspensão devido a falta dc peso da
TEI
ONTEM

Io Páreo : Io Calluly M.Cardoso 2o
Dancing M.tgic LI.Moves 3o Kanc
Bane W.A.Alves 4o Palomin
J.F.Rcis vcncedorf 1)14 dupla! 14)77
placcs( 1)11(4)15 dupla-exata(a( I
4)67 trifcta( 1 -4-3>412 quadrifetal
quadrifeUif I4-3-2)1 117 tempo: Im22s
m22s
2o Páreo : I" Dclfi M.Ca^oso 2"
Wild Zuca J. Ricardo 3" Farandine
J;F.Rcis4° Prctty Lovc R.L.Santos
vencèdor(3)26 inexata(23)Í6 piaccs( 3) 12(2) 11 dupla-c\ata( 3-2)36
trifcta(3-2-5)98 quadrifcta(3*2-51)136 tempo: Im4(k
3° Páreo : Io Mac Morena M.Almeida 2° Kibury A.Ramilo 3" Pctyma J.PoIleti 4o Hollystonc Horse
C.G.Netto vencedor(6)IOO inexata(56)1.529 pl$fes(6)57(5)235 dupla-cxata(|-5)5.300 trifcta(6-59)9.190 quadrifeta(6-5-9-1)42.3II
tempo: 58s3/5
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St.Cloud

Alazão do Stud Lo-Ve derrota os adversários com facilidade

NA GÁVEA

tUnOta*

I
tranqüila
tranquila

no

égua Omcga Bis. Eu -já esperava a
vitória por que o páreo estava muito fraco afirmou.
GP Paraná — A mais tradicional prova do turfe paranaense,
o GP Paraná, teve como ganhador
o cavalo paulista Nílovc, um dos
melhores corredores na pista de
areia do turfe bandeirante. Ebano-Day formou a dupla depois dc
pontear a carreira. D Oscar complctou a trifeta, enquanto Mentor
chegava cm quarto. O argentino
Invadido, do Stud Goldcn Horse.
representante do turfe carioca, foi
o quinto colocado montado por
Carlos Geovani Lavor.
Copa AN PC — O treinador
João Luís Maciel confirmou ontem â tarde que o alazão Sandpit,
do Haras São José da Serra, realizará na próxima quarta-feira, cm

Clássico

Primavera

Itaipava, seu primeiro trabalho dc
distância para disputar a Copa
Associação Nacional de Prqprietários de Cavalos lANPC). no dia
31 de outubro, em Cidade Jardim.
Sandpit esta recuperado dc um
contratempo nos cascos e já voltou a galopar normalmente.
Much Bcltcr, tio Stud TNT, e
Villach King. do Haras Santa Maria de Araras, também estarão na
raia dc Itaipava e Tcresópolis, respcctívamcntc, para acelerar os preparativos para a revanche do GP
Brasil do mes dc agosto passado.
Play For fez ótimo teste para a
Copa ANPC na milha. O pcnsionista dc Alcides Morales obteve a
segunda colocação para Piraguara
numa prova dc Pesos Especiais. O
tempo da prova foi de Im33s2 5
nos j.5Õ0 metros e Play For tinha
apenas um exercício na distância.

NA GAVEA

4o Páreo : Io St.Cloud F Pereira 2°
Ossan G.Guimarães 3" Duchamp
Villon J.Pinto 4" Mon Tresor
C.G.Netto vencedor( 1)11 inexatal 15)45 placcs( 1) 10(5) 10 dupla-exata(l-5)58 irilctai 1 -5-3)K5 quadrifeta( 1-5-3-2) 172 tempo: 2in33s
5o Páreo : I" Real Slar J.James 2"
Panomericainc J.Ricardo 3° Chiarezza J.Poletti 4" Lavorata W.A.Al\cs vencedor!3) 196 inexata(23)242
placesí3)40(2) 17 dupla-c\ata(32)lX)6 trifetat3-2-6)5 975 quadrifela(3-2-6-4)89.606 tempo: lm22s
6o Páreo: 1° Colt-Runner J.M Silva
2| Fool-DSsher L.Esteves 3" Ripply
Ole M Cardoso 4o Hockey Drcam
FS Rodrigues vencedor(2)|9 inexataí 12)91 places(2)l3(1)23 duplaexalai2-1)95 trtfcia(2-1 -10) 1.299
quadrifcta(2-1 -10-9)5.642 tempo:
Im33s2 5

7o Páreo : I" Ringleader JJames 2"
Rupestre J M.Silva 3° Zagal J.Poletti 4' Tapelier J Ricardo vencedor(5)43 inexata(57)70 piaces(5)l 8(7)16 dupla-exata(5-7)l22
trifetaí5-7-6)1 217 quadrifetal 5-76-1 )4 055 tempo: I m20s3 5
8o Páreo : Io Exacta Camera
A.Queiroz 2" Aguillyjit) J.Manoel
y Ogarbus A.Matias 4o Gantus
E.Fcrreira vencedor(6)52 inexava( 36)1.039 places(6)30(3)26 duplaexata(6-3)2 440 trifeta(6-3-5)7.208
quadrifeta(6-3-5-2)36;771 tempo:
57s4 5
9o Páreo : I" Mor Violeta J Ricardo
2° Lámbaterie J.M Silva 3° By The
Law J Pinto 4o Bela Baynoun l. Abreu vencedor(2)l8 inexata(27)29
placesí2)12(7) 14 dupla-exata(27)51 trifcta(2-7-3)236 quadrifcta(27-3-5)2.9f| tempo: 57s4 5

10° Páreo: I" Gabblcr Boy J.Ricardu 2o Alei Lindo G.Guiinaràes 3o
1 et Me Go J.M.Silva 4" Durasnal
J James venccdor(3)l2 iné.xata( 34)31 places( 3)11(4)11 dupla-e\ata(3-4)51 lrifeta(3-4-2)67 quadriletal 3-4-2-1)137 tempo: 1 m15s
11" Páreo : I" Pargus G.Guimarães
2" New-Moncy E M Silva 3o The
Flashy E.D.Rocha 4o Péguy
W.A.Alves vencedor(4)3l inexaia(24)|5S places(4)31(2)25 dupla-e\ata(4-2) 183 trifeta(4-2-8)l 1.442
iquadrifeta(4-2-8-l )3S7.S68 tempo.
I m42s3 5
Movimento Geral de Apostas :
CRS 36.247.017.00
Movimento de Bilheteria : C RS
Í4.900.00
Bolo de vencedor ¦ 1 acertador com
7 pontos
Bolo de Dupla 2 bilhetes com 5
pontos

XADREZ
'match'
Sumiu

T T ma situação, algo kafkiana,
vJ jamais vivida pela Fide cm
seus quase 60 anos de existência,
está exigindo uma solução de mágico que nem seu atilado presidente, o filipino Florencio Campomanes, está conseguindo achar.
O match Karpov x Timman. originalmcnte válido pelo titulo
mundial da instituição, repartido
entre duas sedes, Holanda e Omà.
com uma bolsa de premiaçâo de
USS 2,7 milhões, encontra-se num
beco sem saída, quase condenado
a um limbo histórico e sem conclusão. Isso deve-sc a vários fatores, com efeito cumulativo.
Ao que parece, Campomanes
assumiu um verdadeiro contrato
de risco com os alegados patrocinadores, sem certificar-se das garantias habituais (os holandeses
ainda não cobriram a parte que
lhes cabia da premiaçâo). Fez
questão de iniciar o match á mesma data (praticamente) cm que os
dissidentes renegados Kasparov e
Short começavam seu duelo, sob
chancela da organização rival
PCA. A segunda metade das 24
partidas seria em Omà, mas o sultão regente desse pais retirou o

um
patrocínio e a Fide ainda não encontrou um substituto. Assim, a
competição (que teria somente
uma semana de intervalo para
troca de sede) está paralisada já
por 15 dias c sem perspectivas dc
ser retomada. Campomanes. apesar da cooperação dos jogadores
(concordaram em diminuir a boisa), somente tem recebido recusas
ou apoio parcial para o prosseguimento da serie e, disso, depende
lodo o seu futuro político. Ele
esta na iminência dc receber um
xeque-mate (sua renúncia já é papo de bastidores) c o maior beneficiário de toda essa trapalhada
chama-se... Kasparov! O maior
prejudicado... o xadrez!
Kasparov x Short
Uma descrição adequada do
estado c do período que vive o
GM britânico N. short. cm seu
desafio ante Kasparov, pode ser
copiada de típicos boletins medi"Ele tem todos os sinais vitais
cos:
preservados!"' Sim. porque apesar
do placar aterroriza ntc de 9 pontos a 4 (para uma melhor de 12,5).
das 5 vitórias de seu oponente
contra nenhuma sua. de seus
constantes apuros de tempo, e do

Mundial
"quase" melhores
desperdício de posições vantajo- Short em seus
sas, Short conseguiu ficar 4 parti- momentos.
das sem perder! É, nisso não ha
N. Short x G. Kasparov
nenhuma ironia. Com essa estabilizaçâo ele p<xle elaborar alguma Siciliana (8a)
l-c4 c5 2-Cf3 d6 3-d4 cxd4 4forma de quebrar o bloqueio que
è mais dc ordem psicológica e cs- Cxd4 Cf6 5-Cc3 a6 6-Bc4 e6 7Bb3 Cbd7 8-f4 Cc5 9-c5 dxc5 10portiva do que de técnica. Basta
fxc5
Cfd7 1 l-BI'4 b5 I2-Dg4 h5
se
conduapreciar como o inglês
13-Dg3 h4 I4-Dg4 g5 15-0-0-0!
ziu na esfuziantc 8* partida, com
"romântico"
IX*7 It>-Cc6 Cxb3+ l7-axb3 Dc5
um tratamento tão
18-Cc4! Dxc6 I9-Bxg5 Bb7 20e
Andersscn
fez
lembrar
que
Morphy! E como ele surpreendeu Td6! Bxd6 21 -C.xd6 + Rjfg 22-Tn
o melhor do mundo com o uso da Cxe5 23-Dxe6 Dd5 24-T\í7 CxH
Eslava na 13*. igualando sem 25-Bc7'+ Rg7 26-DÍ6 + Rh7 27muitos problemas. Embora isso C\f7 Dh 5 28• Cg5 + ReS
ainda não seja o suficiente para 29-Dc6 f Rg7 30-DÍ6 + RcS
derrubar Kasparov, preserva o in- 31-De6+ Rg7 32-Bf6+ Rh6 33teresse pela competição, como mi- Cf7+ Rh7 34-Cg5+ Rh6 35Bh8H d.? (Short ganharia com 35nimo efeito. Dc todo modo, c imBc3 + d.!,Dg6 36-Cf7 + Rh7
possível escapar a um comentário:
"pelo
37-De7 Rg8 38-Cxh8!. Existem
esse confronto com Short,
mundial", deve ter sido o melhor desvios, mas o branco teria tudo a
exnegócio da vida de Garry. Entre favor no ataque contra o rei
a
recuperação
do
e
com
outros motivos, vale reparar que posto,
Rh7
I)n6
36-CT74
material)
nos 5 matchcs que Kasparov sus38-Bc5 Dfl+ 39tentou com Karpov. num total dc 37-De7 Dxg2
• 40-Rd3 DD+ 4I-Rd2
Rd2
Df2
144(ü) partidas, ele conseguiu
Dl2 - Placar após 13 partidas
uma vantagem de apenas 2 pon9(5Y) x 4(OV) Short.
tos. Bastou um Short, c somente 9 Kaspaiov
LUIZ LOUREIRO
partidas, para ter 5 pontos de
Interino
frente E sopa no mel! Vejam
no
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Nelsinho

o

Fluminense

ff
1

Abalado por seguidos fracassos, técnico desabafa e diz que também gosta de vencer
Filho
Alaor
MAURO CEZAR PEREIRA

¦

Nclsinho vai às Laranjeiras hoje ¦ ^*3'
pela manha. Mas os jogadores que
ficaram fora do jogo com o Grêmio
já não poderão contar com o professor na atividade programada para às 9h, Nelsinho vai limpar suas
gavetas, arrumar as coisas e deixar
o Fluminense. O treinador está des- !
gastado pelos seguidos fracassos do
fraco time que tem nas mãos.
"Realmente, está
muito difícil niantê-lo", admitiu o dirigente Alcides
''
Antunes, ontem à noite, após se
reunir com Nelsinho cm um bar da
Zona Sul do Rio tentando convencê-lo a continuar.
"Não
quero tomar decisões preci pitadas, sob paixão", dizia o trei' ^^
nador ainda no vestiário. Elegante,
como de hábito, Nelsinho evitou
criticas aos jogadores, apesar de,
durante a partida, ter perdido sua
costumeira calma por instantes,
diante da preguiça de alguns. Na
•metade do segundo tempo, ele chegou á beira do campo e, braços
abertos, cobrou mais empenho.
Sem sucesso. Após a reunião cora
os dirigentes, o técnico ainda evitaChiirlesf V) penetra na área. chuta a
va falar em demissão. Mas também
não garantia que vá treinar o time
hoje cedo: "Vamos ver, vamos
ver", desconversou.
Nei — Duas boas defesas cm chutes
A preocupação dos cartolas cm de Carlos Alberto Dias. Não foi
impedir que Nelsinho se demitisse mais exigido porque teve a sua
no vestiário era grande. Tanto frente o pouco interessado ataque
que. ainda cercado por repórteres, do Grêmio. Nota 7
ele quase foi tirado do local pelo Márcio — Zagueiro improvisado
vice-presidente de futebol Newton na lateral, só defendeu. Nota 5
"Nelsinho é o nosso técGraúna.
André — Cabeça-dc-árca improvinico. Não ê para a imprensa ficar sado na zaga. Fraco. Nota 3
espetando com perguntas sobre se Brasilia — Esteve muito mal. No•vai sair ou não", disse o dirigente, ta 3
segurando o braço esquerdo do Alessandro — Foi um jatcral-es"Me sinto muito mal
treinador.
querdo esforçado, nada além disso.
com esses resultados", confessou
o técnico, abatido com a nova
derrota.
Danrlci — Goleiro jovem — 19
Nelsinho está tão desgastado
anos —. demonstrou segurança nas
pela fragilidade do elenco c os
poucas vezes em que foi incomodaconseqüentes fiascos que já adira- do pelo ataque do fluminense. Nota 7
tou: ao sair do clube, ficará deso
Apefinal
do
ano.
fcffisando ate
Grotto — Foi um lateral sem presença ofensiva. Nota 4
sar da proposta que recebeu para
voltar a trabalhar na Arábia, o
Paulào — Sem muitos recursos,
técnico só admite assumir o eoainda joga no estilo foque da roça,
"
como nos tempos cm que integrava
mando de outro time cm 94. Sou
a seleção de Falcão. Nota 3
de
c
também
gosto
profissional
Aguinaldo— Parecido com seu parvencer", desabafou.
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bola fora do alcance do goleiro Nei e marca o solitário gol da partida
:

FLUMIWKHSi
Mas destacou-se pelo empenho em
meio à incompetência geral dos
companheiros. Nota 5
Alaércio — Toques laterais e chutoes foram o seu forte. Jogou como
um burocrata. Nota 4
Chiquinho — Atuando mais avançado. não criou uma jogada sequer.
Nota 3. Scrjjinho o substituiu e tentou colocar o time no ataque. Mas
ficou apenas na tentativa. Nota 4
Julinho — Perdeu a melhor chance

do Fluminense, ao encobrir o golciro c errar o alvo. A bola ia saindo.
Nota 3
Moreno — Péssimo. Frrou tudo o
que tentou fa/cr. Nota 1
Êzio — Sem empenho. Deveria ser
substituído mais cedo. Nota 2. Cclinho entrou para sofrer pênalti não
marcado pelo juiz. Nota 5
Nilson — Apático, frio, distante do
jogo. Apenas um chute com rflativo perigo. Nota 2

QRftMIO
ceiro de zaga. fez um pênalti não
marcado pelo juiz. Nota 3
Branco — Experiente, é capaz de
somar num time arrumado. Mas no
Grêmio de hoje, pouco acrescenta.
Atuação discreta. Nota 5
Pingo — Lula c correria, como nos
tempos de Botafogo. Nota 6.
Jamir — Correu por Carlos Albcrto Dias. Nota 5
Carlos Miguel — O secretário de
Dias no meio-campo. Nota 5
Cario* Alberto Dias — Com a bola

nos pés, foi sempre criativo c perigoso, mas pouco combateu, como
nos tempos de Botafogo. Perdeu
dois gols. Nota 6. Marco Aurélio
entrou para ajudar o time a segurar
o resultado. Nota 4
Fabinho — Discreto. Nota 4. Saiu
para a entrada de Caio, que teve
mais iniciativa. Nota 5
Charks — Fez o gol da vitória e,
isolado no ataque, voltou para fechar o meio-campo. Foi quem mais
tentou criar. Nota 7

\ inda no vestiário, quan/ \ do lhe perguntava se ficaria ou não no Fluminense,
o técnico Nelsinho disse que
o mal não era apenas do seu
clube, mas de todo o futebol
do Rio de Janeiro.
Desta vez não se trata da
imprensa ou de alguém ligado á oposição, nos clubes ou
na federação. É a voz de um
profissional, formado dentro
das quatro linhas c, o que é
mais importante, inteiramente independente.
Foi mais um fim de semana trágico para o futebol do
Rio. Perdemos três jogos c
empatamos um; tomamos sete gols c fizemos apenas um.
Pode parecer enfadonho, mas
vou repetir estes números á
exaustão, para que o torcedor acompanhe a agonia do
futebol do Rio a cada rodada
do campeonato.
E como se não bastasse
perdermos jogos, prestigio c
dinheiro no Campeonato
Brasileiro, nos damos ao luxo de disputar uma inútil
Copa Rio. que serve apenas
aos fins eleitoreiros da gente
que dirige a federação.
?
A minha agonia profissional começou no sábado c
chegou ao máximo no domingo.
Foi difícil ver um Flamengo mal escalado, mal arrumado e equivocado nas substituiçòes
empatar
bisonhamente com o Bahia.
Francamente, eu esperava
mais do melhor colocado entre os cariocas, mas tive uma
decepção. Júnior mexeu na
estrutura do Flamengo e o
fez de maneira equivocada.
Tirar Marquinhos da cabeça
de área e Charles da lateral
foi um desastre, agravado depois com as substituições.
O Flamengo ficou sem la-

Renato
Branco

se

entristece

Ele sentiu no

vestiário que as
coisas vão mal

|
j
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" 'Ir

da vitória do Grémio
Apesar por 1 a 0, Branco não
estava festejando o sucesso do
seu time no vestiário. Muito ao
contrário. Mostrava preocupação com a situação do Fluminense, clube que aprendeu a
gostar desde o"Oinicio de sua carresultado deixa
reira no Rio.
o Grêmio com boas chances de
classificação. Estamos mais
tranqüilos. Triste é a situação
do Fluminense. Não sei como o
clube vai sair dessa. O que me
assusta é que estive no vestiário
antes do jogo e todos jogadores
estavam de cabeça baixa. Time
nesse estado de espirito não ganha de nimguém." Branco não
concorda com as justificativas
de que o Fluminense não tem
"O
"0
imimmvel.
jogadores de alto nível.

n-r
iiui\
mas lamenta situação tricolor
Branco (D) gostou de ter ler
ganho,
portante é ter confiança, brigar
pela vitória. Quando eu cheguei
no Fluminese em 82 a situação
era idêntica. Dos juniores passei
para o profissional no ano seguinte. O time também era desconhecido. Nimguém sabia
menos
quem era Branco ec muito mCnos

GRUPO

A

aeral
geral
O
teral direito, perdeu o talento de Marquinhos no desarme c com isso desmontou
seu esquema de defesa e criaçào.
Para culminar, na metade
do segundo tempo Júnior rcsolvcu jogar com três homens fixos na frente, embolando Renato e Nélio com
Casagrande. Ê bom lembrar
que, apesar da boa colocavão, o ponto de sábado pode
pesar nos cálculos finais.
?
O Fluminense mudou seis
jogadores do seu último jõ:
go. Trocou alguns desconhecidos por outros, que têm
apenas cm comum o fato de
não jogarem absolutamente
nada.
Por sorte, o time do Grémio e outro amontoado,
principalmente na defesa, onde Grotto, Paulào e Agnaldo
dão chutes para o lado c para
o alto, sem o menor compromisso com o passe.
O que se pode dizer de um
time que levou 20 minutos
para dar o primeiro chute ao
gol? O que se pode esperar
de um meio de campo que è
inoperante no combate e sem
o menor talento criativo?
Ontem comecei a entender porque Lira, fezio e Neisinho querem ir embora.
?
No sábado, Botafogo e
Campo Grande jogaram peIa tal Copa Rio. diante de 33
pagantes.
5>e somarmos os jogadorei cm campo, os do banco e
O trio de arbitragem, verifii
caremos que havia mais gente envolvida no jogo do que
assistindo.
?
Incrível, fantástico, mas
verdadeiro: o empréstimo dç
Bernardo custou USS 75 mil
ao Vasco.

pede

a

Júnior

ex-clube

com

Ntcolclla
Pau'o Paulo Ntcololl»
¦

.3

Jandir, Leòmir e Tato. Só que a
equipe não linha medo de ninguém. Todos que jogavam, assim como Delei e Assis davam
tudo nos jogos. Aos poucos o
time cresceu e acabamos campeões. Aliás, fui tricampeão carioca cm 83,84 e 85. Sem contar

que em 84 vencemos o Brasileiro. Com todos esses jogadores."
Ao comentar a sua fase vitoriosa no Fluminense, Branco
lembra que não faltava nada
aos jogadores."0 clube era forte na CBF e federação. Me lembro de casos no tribunal cm que
o José Carlos Vilela chegava
para o jogador e praticamente
antecipava o resultado. Afirmava os pontos de sua defesa e no
dia tudo era confirmado. Todos
salários c prêmios estavam cm
dia e a equipe entrava em campo de cabeça fresca. O importante era vencer e a gente vencia. Não era um time de
estrelas, mas no fim, os adversários sabiam nossa força. Com
o tempo todos acabaram se
coitsagrando. Ao deixar o vestiário Branco avisa que atrasou
sua volta a Porto Alegre por 24
horas para poder levar a fami"Minha
mulher Esteia e a
lia.
.cadela Sara. Vamos morar juntos na suíte do Hotel Alfred."
I
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entrar
para
Renato fará um pedido a Júnior quando os jogadores do
Flamengo se reapresentarem
hoje de manhã para uma corrida na Barra da Tijuca. Sentindo-se completamente recuperado da contusão no joelho que o
deixou dois meses e meio afastado, quer entrar jogando contra
o Olímpia (PAR), quarta-feira,
no Maracanã, pela Supcrcopa.
O atacante ficou feliz c confiante por nada ter sentido no
joelho durante os 33 minutos
em que esteve em campo sábado, no I a 1 com o Bahia. Agora
Renato pretende recuperar o ritmo atuando sempre desde o ini"Entrando durante o
cio.
jogo,
é como se estivesse a 20Km/h e
os adversários a lOOKm/h". justificou.
Ele conversará com Júnior,
tentando convencer o técnico de
melhor assim, c está
que seria "Já
enfrentei estes caotimista.
ras quando jogava pelo Cruzeiro. Eles me respeitam, e o Ramengo deve tirar proveito
Artilheiros
foto — Ozias (Unlâo Sáo João)
7 goto — Bentmho (Portuguesa)
«ota — Ageu (Remo)
f gol* — Paulinho Kobayashi (Portugueaa)
4 foto — Hamilton (América-MO).
Marcelo (Bahia), Nilson (Flunmnerv
se). Clôvis (Guarani), Edilson (PaimelraB), QralaK (Paraná). Guga (Santos) e Plchettl (Vitória)
> («Ia — Euler (Aménca-MG). Ronaldo e Júnior Xavier (Coará), Rivaldo (Corinthians), Fernando (Coritlba). Everaldo (Criciúma). Ronaldo
(Cruzeiro). Barbosa (Desportiva). Casagrande e Marcellnho (Flamengo),
èzio (Fluminense), Bujica e Sérgio
(Fortaleza), Vlvinho e César Mineiro
(Goiás), Gilson (Grêmio), Djalma
Dias (Guarani). Paulo Leme (Náutico), Edmundo (Palmeiras). Marcos
Roberto (Paysandu), Dener (Portuguesa), Geovani (Remo). Cláudio
Adão (Santa Cruz), Valdir (Vasco), e
Claudinho. Roberto Cavalo e Ale» Alves (Vitória)

de

início

disso." A principio, o técnico
Renato aos
prefere reaproveitar
"A volta dele é imporpoucos.
tante mas terá que ser aos poucos, até ele readquirir o ritmo."
O Flamengo não vence há
três jogos (Corinthians 0 a I.
Olímpia 0 a I c Bahia I a I),
mas Júnior não está preocupado. Lembrou que está começttndo agora c fazendo o possível
e scpara entender os mistérios
"Tenho
da
nova
função.
gredos
conversado com Jaime c Seb.iv
tiào Rocha, que sáo mais experientes, para entender melhor
algumas coisas. Como, por
exemplo, o desperdício de gols",
disse.
Esse, segundo Júnior, foi o
principal responsável por, pelo
menos, os dois últimos resulta"Contra
o Bahia, principaldos.
mente, criamos as oportunidades e poderíamos até Ler
definido a partida no primeiro
tempo. No segundo tempo'.' a
ansiedade atrapalhou."
A rodada
1 i 1 Balia
Cruioiro 3 * 0
Coftnttiion^l i 0 Intorn»c»onal
0 Sport
Stnto* 3 il
Paimoirot|2IO»MM
M<to>co-P^ 5 * 1 AmêftCâ-MO
OMamH
SAo Paulo 3 i 3 BraQantmo
rTumfcrfiri 0 i 1 GrAmio
Ooi»« 2x2 Caarâ
Foftaiiu» 3 i 1 Vttôo*
FUutlCO 1 » 0 Ro™
Corctiba 1 i t C'<tum«
Doaportiva 0 « 0 Pa'an4
PortugooM 2 * 1 UniAo Sâo JoAo
Ho*»
Paytandu * BunUi Cruz
Próximos Jogoa
kmmnhà
CorlntMarw i Bahia
B^açantino « lnt**rtac»on«!
AUètfCO-MQ ¦ Vnoo
Pa'm«íra« ¦ Guaram
Quarte-Mra
Ftxlaioza i R#mo
Ootft» i NAuttco
Paraná i Atlético-PR
Am&r»ca-MG i Portugu€*M
Unièo 5*0 Jo*o i Co»mbi
0**pOf1iva * Cc*clúm«
Qutwta fulii
PaysarxXi * Ceara
Santa Cruí i VtV>ta
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Camarões

Marrocos

também

estão

na

Mundial dos Estados Unidos será o terceiro na história das duas seleções africanas. Festa toma conta das cidades

¦

na Copa — eles saíram invictos em
82, e em sétimo lugar, em 90.
Em Casablanca, o Marrocos
abriu aos cinco minutos do segundo tempo, através de Lakhrissi, escorando um cruzamento, de pei.xinho, pura delírio dos 110 mil
torcedores que se esprimiam no Estádio Mohammed V. E suportou de
forma dramática a vitória, único
resultado que lhe interessava.
Também houve festa cm todas
as cidades marroquinas. Afinal, é a
terceira vez que o país vai a uma
Copa. Em 70 foi eliminado na primeira fase por Alemanha, Bulgária
e Peru. Em 86. novamente pela Alemanha.

lAUNDÚ — Camarões e Marrocos garantiram ontem a terceira
participação em Copas do Mundo.
Os Leões Indomáveis, que estiveram
em 82, na Espanha, e em 90, na
Itália, venceram Zimbabwe por 3 a
1, em laundé, e os marroquinos,
que marcaram presença em 70 e 86.
ambas no México, derrotaram
Zâmbia por 1 a 0. em Casablanca.
Agora são 11 as seleções classificadas para o Mundial de 94. Estados Unidos (pais-sede). Alemanha
(última campeã), Grécia, Rússia,
México, Brasil, Bolívia, Colômbia e
Nigéria já haviam garantido suas
vagas.
Cerca de 85 mil pessoas invadiram o Estádio Ahmadou Ahidjo de
laundé — que só tem capacidade
— para presenciar a
para 50 mil
vitoria de Camarões, praticamente
garantida no primeiro tempo,
quando François Oman-Biyik.
marcou aos 15 e 28 minutos. Zimbabwe esboçou a reação — Adam
Ndlovu diminuiu aos 40 do tempo
final—í mas Kissack Maboangdeu
o chamado tiro de misericórdia. no
último minuto.
Logo após a partida, milhares de
camaroneses tomaram as ruas de
laundé, festejando a possibilidade
de mais uma brilhante campanha

O 0> OC
QrapeA PO J V
1 10 5
N»gfcfia
6 -J ?
Coita do
15 6
Maft*n
ò * 2
2 3 7
A'Ç<Hia
2 4 0
<* Vi'
(Nij4<n dMírtKída c*<o
D OP OC
Grupo a PO J V
163
Mwroco»
6 4)0
'62
5 4 2
ZiTbia
14 0'
318
(Ma'roco% ciauilitado)
D OP OC
Qn»aC PO J V
Camarões 6*30
163
2 3 7
Zífnbatrwo 4-1 2
3 4 4
Guiné
2 4 1
íCamaiftp» ctMsrfoOoi

f .
^
O garoto Ju/iinlio (D) travou um bom duelo com o apoiador Donizeti c sofreu o pênalti que ajudou o São Paulo a sair <ía aerrotâpara o empato

Marroooa
* V^>v
3 Na última
Copa Africana
de Nações, disputada cm 92 no
Senegal, o Marroços foi eliminado na primeira fase. Mas o tccn
Wcrncr Olk conseguiu recuperar o
tempo perdido. Na primeira fase. o
time eliminou Tunísia. Etiópia e Benin. Na segunda, dobrou Zâmbia e
Senegal. Os principais jogadores da
equipe são o goleiro Badou Zaki
(Mâliorca, Espanha) e o zagueiro
Nourrcdine Naybet (Nantes, I rança). O futebol chegou ao Marrocos
nos anos 20, levado pelos colonizadores franceses. Mas só se desenvolveu após a independência, em 56.
Seu principal titulo c o de campeão
da África, cm 1976.

O A seleção
que fez a alegria
do planeta na
Copa dc 90 está
de volta. Mas
que ninguém lique esperando
muito. O time amadureceu e visa
agora mais os resultados do que o
espetáculo, garantem o técnico nativo
Julcs Nyongha, escorado pelo ex-goleador e atual numager Roger Milla.
Pelo menos nestas eliminatórias Camaròcs foi pratico para eliminar Sua/ilándia, Zaire. Zimbabwe e Guiné.
Do time 7" colocado cm 90 restaram
como titulares o veteranissimo goleiro Joscph-Antoine Bell, 39 anos
(Sainffitienne), o zafjuciro-apoiador
Jean-Claude Pagai, 29 (Martigues). e
o atacante François Oman-Biyik. 28
(Lcns), todos franceses.

atribui

São

Paulo

SÃO PAULO — A expectativa
para o jogo entre São Paulo e
Bragantino, ontem, no Pacaembu. acabou, pela agressividade e
arrojo das duas equipes, dando
um sabor de clássico ao espctáculo. que terminou com um empate
cm 3 a 3. O Bragantino, treinado
por Givanildo, dominou o primeirO tempo com avanços rápidos c colaboração do meio-campo adversário. O time do interior
chegou a fazer 3 a 0, gols de
João Santos. Claudinho Sílvio, levando o técnico Telé Santana ao
desespero, de tanto que gritava e
criticava sua equipe.
No primeiro tempo o estilo do
São Paulo fazia lembrar o Telé
Santana de 1982, quando mandava que os jogadores atacassem c

ausência

da

SÃO PAULO — Valdir não tem
palavras paru definir a má campanha do Vasco no Brasileiro. À falta
de explicação melhor para um shov,
de sucessivas falhas, o atacante
atribuiu a derrota de sábado á torcida palmeirense. "0 Palmeiras mercccu vencer. Mas tenho reparado
que o fator principal é a presença
da torcida, que acompanhou o time
mesmo nos jogos fora de casa, cn|
quanto no Rio ela foge cada vez
mais". Ele lembrou o desgaste da
equipe pela confusão do primeiro
jogo. dia 22 de setembro, suspenso
pela Justiça do Trabalho porque a
última partida do Vasco ocorrera
Botafogo

torcida
"Nós estavahá menos de 48 horas.
mos com a razão, mas a equipe
sentiu." O técnico Alcir Portela
também reconheceu que o Palmeiras foi melhor.
Para Valdir, o Vasco sofreu com
a substituição de Leandro e William, por lan e Bernardo, respecti"Eles entraram
frios, e
vãmente,
outros jogadores se machucaram",
reclamou o atacante, que sentiu
contusões e dores em quase todo o
segundo tempo e ainda teve de enfrentar a marcação de Cléber. O
Vasco volta a campo amanhã, contra o Atlético-MG. no Mineirào.

tem

sete

dias

'arrumar
para
O Botafogo tem uma semana á
disposição para tentar arrumar a
casa. O próximo jogo do time é
domingo, no Caio Martins, contra
o mesmo Cruzeiro diante do qual
encerrou sua campanha no primeiro turno. Se ganha uns dias a mais
para tentar acertar a pontaria de
um time que ainda não fez gol no
Brasileiro, o lecnico Carlos Alberto

a

casa'

Torres tem outros problemas. Na
derrota para o Cruzeiro no Mineirito, o Botafogo teve três expulsos
— André, Regilson e China. O ireinador torce pela recuperação de vános titulares, para que possa mandar a campo a melhor equipe
possível no domingo. O Botafogo
já está eliminado da competição.
e

Edmundo

faz

briga

Luxemburgo

com

SÃO PAULO — O polêmico Edmundo perdeu mais uma vez a
compostura, ao ser substituído por
Paulo Sérgio, aos 33m do segundo
tempo da vitória do Palmeiras sobre o Vasco. Saiu de campo fazendo gestos desrespeitosos ao técnico
Vanderlei Luxemburgo. Foi o suficiente para ser ameaçado publicamente pelo irritado treinador:
"Aqui
não tem moleque, sou um
profissional sério, e se o Edmundo
não me respeitar, dança comigo."
Vanderlei só se acalmou horas
depois da partida. Antes, criticara

mostra

não conseguia armar o meio-campo nos contra-ataques adversarios. Givanildo deixou o primeiro
tempo reclamando um pênalti par:i o Bragantino e da arbitragem
de José Aparecido, que também
foi duramente criticado por Telé:
"O
Bragantino fez cera o
tempo todo. O árbitro deixa cscapar muita coisa c na área disciplinar é uma tragédia", disse
Tclc no final do jogo.
Depois das broncas de Tclé, o
São Paulo do segundo tempo era
outro, embora as duas equipes
tenham retornado com a mesma
formação. Juninho, com toques
certos, rápidos e muita personalidade, fazia lançamentos que levavam perigo á meta do Bragan-

de

novo

tino. Nos contra-ataques, Zctti
também tinha de se esforçar cm
grandes defesas) Foram 45 nunutos lá e cá, até o gol de Vaideir. O camisa 11 do São Paulo
recebeu de Palhinha e marcou
um gol de placa, animando todo
o time, que daí para frente botou pressão cm cima do Bragantino. Até Telé aplaudiu Palhinha
numa outra jogada, que acabou
não resultando cm gol. Jura, que
entrara no lugar de Toninho Cerezo, acabou participando do
lance que deu a Palhinha a
chance de marcar c empatar o
jogo.
O Uragantino percebeu que
não suportaria a pressão do São
Paulo e amarrou muito o jogo,
atitude que teve como conse-

sua

força

quència a expulsão de Claudinho. por ter demorado a deixar
o campo para ser substituído
por Zé Teodoro.
São Paulo: Zctti; Cafu, Gilmar. Ronaldo c Ronaldo Luiz
(André); Dinho. Ccrezo (Jura),
Juninho e Palhinha; Mullcr e
Valdcir. Técnico: Tclé Santana.
Bragantino: Gabriel; Valmir.
Júnior, Márcio c Júnior 11; Pires, Donizeti (Ronaldo Alfrcdo): Marcelo Pratcs e Claudinho; Silvio (Zé Teodoro) e João
Santos. Técnico: Givanildo Oliveira. Gols: João Santos. Claudinho e Silvio (Bragantino) e
Dinho, Valdcir e Palhinha (São
Paulo). Renda: CRS 10,590 miIhõcs. Público: 19.138 pagantes

derrota
Romário

à

dos dois países
io Paulo — Lulí Paulo Lima

África

Camardot

Valdir

Copa

gestos

duramente o comportamento do
atacante. "Comando é comando, é
um principio de autoridade e não
pode ser questionado", afirmara.
Desde o início do ano, quando chegou ao Palmeiras, Edmundo já foi
expulso quatro vezes.
Depois de perder algumas chances de gols. o ex-vascaino Edmundo saiu de campo revoltado. Tambem evitou comentar a discussão
com o técnico, que o chamou para
uma conversa e garantiu sua escalaçào contra o Guarani, amanhã,
no Parque Antártica.

¦

curte

bem

o

sem

bola

Artilheiro revc

amigos no pagode e
fala de política
ALVARO DA COSTA E SILVA
curtiu a domlngueira. Acordou tarde, como sc
Romário
deve fazer aos domingos, e foi
direto para a praia jogar futevôlei
cm frente ao quiosque I'iajandôO,
seu ponto de encontro no Rio Do
paraíso da Barra, foi almoçar numa
churrascaria, sempre escoltado pelos amigos Paulo Ciro. Fábio, Pilato e Cabeção (este. segundo ele, o
rei do futevôlei). No fim do dia.
eMcve no Pagode do Tigriio, no
Mato Alto. Jacarepaguá. Afinal,
ninguém é de ferro.
Só faltou o amigo Edmundo,
aparecer no samba,
que ficou de "Vejo
o Edmundo e
mas faltou.
me vejo no inicio da carreira. Não
quero que ele passe pelo que passei, sempre às voltas com técnicos
incompetentes, que não sabem
nada de futebol. O melhor jogador não pode ficar de fora", aviamou Romano, que conheceu Edmundo há dois anos, apresentado
pelo ex-supervisor do Vasco. PauIo Angionil Ele defende a escalaçào de Edmundo no ataque da
seleção, com ele e Bebeto, mas
não diz quem sai.
No aprazível pagode do Mato
Alto, ele fez outro lobby. Para o
amigo de infância Gérson do Pagode, que compôs um samba cm
homenagem a sua volta á seleção.
Romário não faz por menos e
quer que a músiva vire o hino :do
Brasil na Copa do Mundo dos
Estados Unidos, no ano que vem.
"Já falei
com o Milton Manhàcs
(produtor musical). Vai ser o
maior sucesso." Ele só vê dois
adversários capazes de tirar o tetracampeonato do Brasil. "A Alemanha, que sempre deve ser respeitada, e a Colômbia. Eles estão
muito bem. jogam parecido tom a
gente. Destaco o Asprilla. o Valencia e aquela negôo. o Rincón.
Você vai ver. será a grande surpresa do Mundial", disse o ata-

.-lei hido lit• brnon Jo PanJcito

I. >. Romano eantou o swnhi queelcgiv como hi/w Jo Hrasil na C ofht

"Há
cante do Barcelona, cuia meta é
lances em que togramados.
superar o mexicano Hugo Sanco na bola pensando que estou
chev maior artilheiro da Espadiante da rede", disse ele, que já
marcou 21 gols pelo Barcelona.
nha. com os 38 gols que marcou
Romário dedica o sucesso na
quando estava no Real Madrid.
Espanha ao bom relacionamento
Romário tem bronca dos policom o técnico holandês Johann
ticos brasileiros - e não disfarça:
"O Brasil é um
de
pais
mentirosos. Quando tenho
um problema, vou lá c reBalança Romário
solvo. Os governantes cmSacode, levanta a poeira
purram os problemas com
Agora niovmscr de brincadeira
a barriga. Foi assim com o
Nosso ume «tá completo
Collor, a Danicla Perez. o
E)ò chocolate e bola no chio
Balança Romano, sacode Parreira
PC Farias. Olha, não gosto
Depois cheque mate e salve a seleção
riem de falar, tenho nojo",
Todo
mundo * sacode
criticou ele. Um pouco
ele
brincou
localmo,
mais
"Eu trago sol
o
go depois:
gente, levanta«moção
Era toque de pnmtfra na tinha de fundo
o
Brasil".
para
Cintou coofusio
I mbora tenha sido clitempo passava, a galera gritava
O
torneio
de futeminado no
Não
tirava o olho da televisão
vôlei — a dupla formada
Um bate e rebate no me» da área
Ninguém agüentava tanta emoção
com Paulinho, ex-FlumiBebeto toca'/a. Románo chutava
nense. perdeu na primeira
bela na rede. Brasil campeio
f
—
ele contou que o
rodada
o
ajuda
nos
de
esporte
prata

CruvtT. que deu folga de seis dias
ao brasileiro, depois da vitória de
"Ele vê
3 a 0 sobre o Valladolid.
longe e fala pouco". Em contrapartida, deu nota zero a Gilson
Nunes, que o cortou da seleção
"São vários
brasileira de juniores.
brasileiros
dc
os técnicos
ele,
revelou
não
gosto",
que
sem atar outros nomes.
Para Romário, dinheiro
não é tudo. como faz questão de di/er o milionário.
Acima da çrana, ele dá valor a algumas amizades, que
formou antes de começar a
; , jogar bola. "Amigo é coisa
para sc guardar debaixo de
| sete chaves", cita o compositor Milton Nascimento,
atribuindo o verso a Tim
"í;
Maia.
por isso que
quando venho ao Brasil não
me desligo dos amigos. Eles
me dão moral e têm sua
cota de colaboração na minha boa fase"
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Luiz Mormr

Remo

regata

faz

noturna

e
m
í^gffiplsss

fogos

de
queima
Nem a fraca iluminação, que
dificultou o trabalho dos remadores e obrigou a se recorrer aos
faróis de alguns carros, tirou o
brilho da Ia Regata Noturna lnternacional. realizada ontem, no
Estádio de Remo da Lagoa. Uma
grande e ensurdecedora queima
de fogos abriu a festa para as mais
de 300 pessoas que prestigiaram.a
competição e viram o gaúcho
Marcelus Marcili dos Santos. 20
anos, do Grêmio Náutico União,
vencer o carioca José Raimundo
Gusmão, 30. por apenas uma remada de diferença, na principal
prova da noite.
"Foi
uma grande idéia fazer
esta regata noturna", disse Marcclus, que além de hexacampeào

Lagoa

na

brasileiro de skiff júnior, c tambem bicampcão sul-americano da
mesma categoria. O Grêmio Náutico emplacou ainda o terceiro lugar da competição com Ronaldo
Gama Vargas, que ainda e júnior.
Os três primeiros colocados receberam, além das medalhas, prémios em dinheiro. Para o primeiro, USS 1,2 mil; para o segundo,
USS 500; para o terceiro, USS
"Vou
300.
guardar esse dinheiro
para quando for a alguma competiçáo", confessou Marcelus, que,
no final da competição, não hesitou em pegar o filho de José Raimundo no colo. A confraternizaçào incluiu elogios de parte a
parte. Depois, o atleta do Fiamengo explicou não estar acostu-

mado a regatas de 500 metros.
"Elas são muito curtas, c eu também não tenho tido tempo para
treinar", disse José Raimundo
Gusmão, que já foi tetracampeâo
brasileiro e hoje trabalha como
analista de sistemas.
Das sete provas que antecederam a grande final, o Botafogo
venceu três — four skiff, quatro
com e canoa —, nas categorias
infantil c infanto-juvenil. Vasco e
Flamengo vieram logo em seguida, com duas vitórias cada, nas
provas de Jour skiff feminino, ranking, oito sênior e petit final. A
rivalidade entre as equipes ficou
clara nas reclamações dos atletas
cl
erros de arbitrasobre possíveis
'H)SSnCIS
gcm^
gem.

%rm*-.;u

'imivmai-.. • ,—<

O
bicampeâo carioca na categoria sênior
e sc sagrou
O pflufo
Meiulcs Júnior confirmou favoritismo
õcisoMendes
favoritismo
bicampeSo
piioto BelM
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Marcelus Santos comemorou a vitória no skiff. a prini ipal prova da I" Regala Noturna
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Brasileiro supera

astros do mundial
pela segunda vez
JAPÃO — 0 brasileiro Alexandre Barros
SUGO,
comprovou ontem sua ascensão
no motociclismo mundial, ao
vencer a penúltima etapa do
Campeonato Japonês, categoria
500 cc. Tradicionalmente, essa
prova encerra a temporada das
grandes equipes. Com o Muti-

Tênis agita Recife
Os brasileiros Luiz Mattar.
Jaime Oncins e Càssio Motta, Integrantes da Copa Davis. estreiam
' '
hoje na chave principal da 11 ReOpen de Tênis, na Praia da
cife ,....
em Recife. Mattar,
Viagem. em
Boa Viagem,
40° no ranking mundial de Tênis,
enfrentara o holandês Fernon Wibier. Oncins joga contra o alemão
Simon Touzil. e Càssio Motta desafia o argentino Gastou Et lis.
O torneio continua amanhã,
quando vai aproveitar o Dia da
Criança e abrir as quadras para os
meninos e meninas que estiverem
vestidos a caráter e com raquete.
Todos poderão jogar contra Mattar. [Oncins e Motta.
Fernando Mcligcni e Danilo
Marcelino. dois brasileiros tambem Com chances de brigar pelo
título, jogam amanhã. Entre os
estrangeiros, os mais cotados são
o português João Cunha Silva, o
espanhol Francisco Roig. o argentino Martin Stringari e os ingleses
Chris Baillcv e Hark Petchcy.
Jogos do Interior
Ontem, no último dia da competição de atletismo nos Jogos do
Interior de São Paulo, o destaque
ficou para a prova dos SOOm. No
masculino. Silvio Yictor. de Pressdente Prudente, venceu com o
tempo de Im50. No feminino.
Marlene Moreira ganhou a medalha de ouro com 2ml4. Valdenor
Pereira dos Santos, disputando
pela cidade de Sào Caetano, fatorou sábado a primeira medalha de
ouro no atletismo. Vapenor òbte\e o tempo de 14m22 nos 5 mil
metros rasos. O judoca Aurélio
Miguel perdeu, na semifinal, para
Jose Mario Tranqüilini.

Barros
para
dial já encerrado, todas elas cos- prêmio pela vitória na Espanha.
tumam disputar a corrida em Amanhã, assinará contratos
Sugo. Apenas Michael Dooh.in com co-patrocinadores pessoais
temporada. Etc
e Kcvil Schwantz (em recupera- para a próxima
chega
quinta-feira às 5h50 a São
çâó de cirurgias); entre os maioPaulo,
nb vôo 837 da Varig.
res astros internacionais, não
Um
grupo de amigos do piloparticiparam da prova ontem.
to anuncia uma festa cm CumbiAlexandre, que vencera a úlca, para saudar a chegada de um
tinia etapa do Mundial, em Jados grandes candidatos ao titulo
rama. e ficara em sexto lugar na das 500 ix cm 1994. E Alexandre
competição, será homenageado confirmará, na ocasião, se aceita
hoje pelo presidente da Suzuki, participar de uma corrida nadocom um jantar e a entrega do hal, domingo, em Interlagos.

rotina

Das cerca de 150 pessoas que
compareceram à competição no
Kartódromo de Jacarepaguá. a
maioria era composta por pais. irmãos c amigos dos participantes.
Mesmo com o sol escaldante que
náo perdoou os que haviam esquecido o boné, a pequena torcida encontrou espaço entre guarda-sois e
barracas improvisadas para verde
perto o talento de duas revelações
das pistas. Felipe Russo, dc oito
anos, e Boeltecna, de 12, deram um
show de pilotagem para Ayrton
Senna nenhum bolar defeito.
Felipe, cujo sorriso banguela de-

PARA

Serafim

Taboas

show

dão

e Delso

Junio

do. c do próprio Chapinotti. vencedor da prova.
Outra categoria que não tem seu
campeão definido é a de novatos —
a partir de 15 anos. Alex Jesus de
Souza e Thiago Neves disputam
ponto a ponto a primeira colocaçào. A vitória ontem foi de Antônio
Alfredo Júnior, que não marcara
ponto nas outras etapas, enquanto
Alex ficou em sexto e Thiago Neves
cm terceiro. Na contagem do kart.
o primeiro colocado marca 11 pontos; o segundo, nove. o terceiro,
oito e assim por diante até o décimo
lugar. O piloto que fi/er a poleposi//o/r ganha um ponto de bonificaçào.

de Delso Mendes Júnior se confirmou na categoria sênior — acima
"Agora eu
de 25 anos.
quero ajudar
os outros pilotos para que o grítl de
largada tenha mais gente no ano
que vem", afirmou Delso, depois
da prova que o consagrou como
bicampeâo carioca dc kart. aos 34
anos.
Na categoria júnior maior — de
12 a 14 anos —, o campeão continua indefinido. Com 5S pontos,
Luiz Fernando Reis Filho, o Sundo, permanece em primeiro lugar, à
frente de Bruno Chanínotti, com 46
pontos, c Alcssandro Henrique,
com 43. Ontem. Sumiu chegou em
terceiro lugar, atrás do pole posilion
Fábio Alonso, que ficou em segunde

pilotagem
difícil c igualmente emocionante.
cm
largou
idade,
a
nuncia
pouca
Com o segundo lugar assegurado
segundo: lugar e assumiu a ponta
no i,'//(/, bastava a ele completar 16
ainda na primeira solta. LX-pois. fez
soltas para chegar ao titulo da sua
uma corrida perfeita e cruzou a
Mas um problema com o
categoria.
titulo
nas
linha dc chegada já com o
de seu carro obrigou o
carburador
a
durante
disso,
mãos. Apesar
pesagem do carro, no final da prova, garoto a largar dos boxes. Ainda
o menino não correspondia á eufo- assim, ele arrancou uma fantástica
fu/er
na do pai, Aldo. e da mãe, Maria segunda colocação depois de "Meu
"Nem
uma corrida de recuperação.
Luiza.
parece que eu fui
campeão", disse modestamente o sonho é chegar á Fórmula 1". disse
menino! que começou a treinar em o campeão, repetindo as palavras
92 e, no seu primeiro campeonato, do pequeno Felipe O idolo de amo
ja foi convidado para testar um bos não poderia ser outro, senão
"Ele è
tricampeão Ayrton Senna.
novo chassis paulista.
A terefa dc Bochecha foi mais demais", completou Bochecha.
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Jacarepaguá

Troféus sào de Felipe Russo,

O kart do Rio tem três novos
campeões. A sétima etapa do Campeonato Estadual de Kart, realizada ontem pela manhã no Kartódromo de JacarcpaguÔ. revelou os
melhores em três categorias Na cadete — de oito a 10 anos —, o
pequeno Felipe Russo, de oito
anos, faturou o primeiro lugar de
sua bateria e garantiu o titulo anteei pado; na categoria jifflor menor
— de 10 a 12 anos. o vencedor da
de ontem foi Jcison Teixeira,
prova
o
o
mas favorito Serafim Taboas Jumor, o Bocheclm de 12 anos — que
vencera cinco das seis etapas anteriores —, também foi campeão por
antecipação.
Na última bateria, o favoritismo

campeões

i
três

revela

MARPLAN.

^"MfiStSKa

h!^klGi*lPy
? O União Suzanoj Nossa Caixa conquistou ontem o bicampeonato paulista masculino de vôlei. Em pouco mais de duas
horas, venceu o Palmeiras/Parmalat por 3 a I, no ginásio do
Parque Antártica, na segunda partida da série melhor de três do
play-off decisivo. A primeira rodada entre os dois times fora
sãhado á noite, no ginásio municipal de Suzano. O União
SusanoINom Caixa, em 2h3m33s, ganhou também por 3 a I. No
primeiro sei. o União Suzano venceu por 15 a 13, em 29m. No
segundo, em 25riil5si por 15 a 5. Mas perdeu o terceiro por 15 a
12. cm 35m: No quarto set, o nutis longo, com 45m, os dois times
foram dc paciência oriental: e o União Suzano venceu por 16 a 14.
j Barkley
O ala Charles Barkley pas- j
i sou um susto cm seus compa- j
j nheiros. durante o treino de j
• ontem do Phoenix Sutis. Ao
j
j dar um pique, ele parou dc j
: repente e começou a gritar de j
I dor. dizendo sentir as pernas |
j paralisadas. Dc inicio, pensou- j
1 se que estivesse brincando. Ao i
| verem que era sério, os médi* j
: cos do clube correram para a-:
tendê-lo. O diagnóstico foi j
i compressão do nervo ciatico. |
Os médicos ainda decidirão se i
o tratamento será clinico ou j
cirúrgico. "Pensei que iria I
morrer", declarou Barkley
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Clarimundo na UTI
O boxeador Clarimundo Aparecido da Silva, o Clarão, continua internado na UTI do Hospital Ana Nery. para onde foi
transferido na madrugada de ontem. O pugilista deu entrada na
sexta-feira à noite no Hospital das
Cínicas, onde sofreu uma cirurgia na cabeça. Clarão foi hospitalizado depois de sofrer nocaute
técnico por Ezequiel Paixão durante disputa pelo titulo brasileiro
dc boxe. Dc acordo com o boletim médico, Clarão não apresentou alteração no estado clinico e
seu quadro neurocirúrgico até ontem era grave com risco dc vida.
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Senna-Williams,

hoje
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segunda-feira,
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7

casamento

A equipe anuncia na Inglaterra a contratação do brasileiro. Ao mesmo tempo, em São Paulo, o
piloto fala sobre seus planos
~2ilM,m
Arquivo
24/0WB3
LuliLuiz Paulo Lima
Lima - 25/03/93
trato de Prost ficaria nulo de fato
A,qulv0
MARIO ANDRADA ü SILVA
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de
direito.
Correspondente
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Frank aceitou toda» as imposiLONDRES — A coincidência das
de
Prost,
ções
porque na época em
entrevistas não deixa dúvidas. Ayrque assinou com o francê», a
tpn Senna e Frank Williams cscoMcLaren estava tentando seduzir a
lheram quase a mesma hora para
Renault. A Williams contratou
falar de seus planos para 94. Quem
Prost para prantir a simpatia da
"1;74'f,:Xi^(
ainda não acredita que o brasileiro
^MxBkr
')
fábrica francesa e dois anos de for'"
1
¦¦
'•"
'IP
¥*
¦ ¦
K 4SH >
ierá mesmo o piloto da equipe
¦¦
neci mento dos melhores motores
-"'-t-iB
^PTm nMh* liB^i i 11 i i ifI
H'..
¦ii^ikv^
campeã do mundo na próxima temr>^^H
do mundo esportivo.
M^tiMm?l>'
1m^m^i^^mKKUtlBUt^Lmmi-Mm
porada só precisa esperar ate hoje
Este ano, porém, a estratégia do
de manhã. A Williams anuncia sua
patrão da Williams foi mais agresdrçpla de pilotos em entrevista colesiva. Frank convenoeu a Renault
tíva às 14h, cm Didcot, Inglaterra
que se Ayrton tivesse um carro
(,I0h, de Brasília). Senna fala meia
mais competitivo, na Bcnetton ou
hora depois com o mesmo objetivo:
na Ferrari, a equipe campeã do
planos futuros.
mundo correria riscos de uma derAyrton marcou sua entrevista
rota no Mundial. Quando Bcnetton
depois que a Williams convidou a
c McLaren começaram a negociar
mídia internacional para o enconcom a Renault para conseguir os
tro de hoje. Se não fosse para falar
motores V-10 em 94, a fábrica frande Williams, Senna poderia receber
cc>a foi obripda a consultar Wila imprensa cm qualquer outro dia.
liams, e nessa hora Frank conseSe não fosse pela chegada do brasiguíu espaço para o movimento de
leiro na equipe inglesa, Alain Prost
seus sonhos. Disse aos franceses
não precisaria ter-se aposentado. O
que eles poderiam fornecer seus
francês desistiu de continuar cormotores a qualquer equipe do munrendo ao saber, ainda em setembro,
do, sc a Williams pudesse chamar
/ <&ggpm|^H^K£ i
Senna.
que Senna fora contratado.
No contrato do francês havia
Frank queria o melhor piloto
disponível no mercado para sc gaduas cláusulas contra o brasileiro.
runtir contra qualquer adversário.
A primeira foi usada no ano passaFoi assim que o inglês acabou condo: Alain vetou a contratação do
vencendo os franceses da Renault c
brasileiro. Tinha este direito por¦I^^^^^^BBHKb JBI »RE%
da Elf de que a melhor equipe do
que estava disposto a ter um retorsó
trabalhar
mundo
com o
poderia
no pacifico á F I, e quando assinou
melhor piloto. O casamento da
do
GP
de
MônaFrank,
antes
çóm
|Ml^vj
Williams com Senna demorou 10
co do ano passado, exigiu esta seanos para sc concretizar c promete
gurança e foi atendido. A segunda
durar pelo menos três anos, tempo
clgusulu de prevenção antí-sennista
suficiente para que o brasileiro pos"A
cie Prost só era válida após o cam- sa alcançar Prost e até o
pentacamDizia
se
a
deste
ano.
1. __
peonato
que
peão Juan-Manuel Fangio no livro
//..»,.,/,
(<•/»; de
/»<;/!(«• de
</<¦ novo
Senna
&'"/»<! tem
a chance
</«• defena
defethhr a melhor equipe
Williams contratasse Senna o con- de recordes da F I.
equip,-da
da Fórmula
/.wkm/.i 1/
\i
Frank
ipieria ter
/ r<//jA queria
ler Senna
/« /¦,// cm .S'.f
lit, dai
,i, u um
S<-nna desde
d, s,l, que
urn carro
, ,nn> [hira
/>.//,/ testar
qm lhe
À dança do cockpH
Ayrton Senna: Assinou com a WilItsnís.
Damon Hill: garantiu lugar na Wilhnms graças as três vitórias cm 93 e
áò apoio político do dirctor-técnico
Patrick Uead. Continua seu aprendizado de campeão cm 94.
Mika Hakkinen: certo na McLaren.
Michael Schumacher contrato firme com a Bcnetton, recusou a
McLaren.
Jean Alesi: contrato firme com a
Ferrari. Só numa jogada surpresa
pode aparecer na Bcnetton ou na
.McLaren.
Gcrhard Berger: ganha muito na
Ferrari (USS 12 milhões), caro deüúiis para as concorrentes.
Riccardo Patrese: demitido na Bcnetton depois de temporada horrivjea Deve ir para o Campeonato
Alemão de turismo.
Mark Blundeil: fracassou na Ligier.
Convidado para piloto de testes na
McLaren, deve aceitar.
Martin Brundle: outro que a Ligier
dispensou. Velho demais para esperar McLaren ou Bcnetton.
.1. J. Lchto: não pode sonhar com a
McLaren, a equipe já tem um finlandes. Deve continuar na Saubcr,
embora tenha chances reriüotissimas na Bcnetton.
Karl Wendlinger. contrato firme
com a Mercedes e a Sauber.
Dcrek Warwick: desistiu da F I.
Vai para a Indy em 94.
Rubens Barrichello: contraio firme
na Jordan. mas negocia com a Benetton.
Johnny Herbert: tem contrato com
a Lotus. Se sua lemporada fosse

mais competitiva, sena bom candidato para McLaren ou Iknetton
l*ierlugi Martini: erra demais para
sonhar com time de ponta. Deve
continuar na Minardi.
Aguri Su/.uki: sem competência para satisfazer uma equipe de ponta.
Se conseguir lugar na Lotus, deve
soltar foguetes. Candidato á renovação na Footwork.
Andréa de Cesaris: mais perto da
aposentadoria do que de um time
de ponta. Velho demais para aprender a vencer.
F.rik Comas: perdeu a oportunidade
cie sucesso na Ligier Queimado na
1 I. só serve para times de segunda
linha.
Christian Fittipaldi: pedigree impecá vel c competência. Pode dar o
pulo do gato. Candidato á vaga da
McLaren, tem o perfil exato para o
trabalho.
Ukyo katayama: sem competência
para estar na F I. c muito menos
para sonhar com time de ponta.
Philippc Alliot: convidado para piloto de testes da Ferrari, deve accitar.
Pedro Lamy: Fra candidato tanto
para Bcnetton quanto para McLaren. Mas a perda do titulo de F
3000 pode mantê-lo na Lotus.
Michelc Alboreto: aposentadoria.
Fmanueie Naspetti: não conseguiu
mostrar serviço. Já está queimado.
Luca Badoer: candidato forte na
Bcnetton.
Jos Yrrstappen: se a Marlboro ajudar, pode
pode ser a surpresa da McLaren. Se
Sc não.
nao. fica na
na Footwork.
Olivier Panis:
Pants; Campeão da F 3.000.
ê quase certo na Ligier.

Uma
barbada
arbada
_
.
JL
Previsões para 94
incluem até 16
vitórias de Ayrton
Ayrton Sen na na Williams, ê fácil adivinhar
Gom
quem será o próximo campeão
mundial de F 1.0 brasileiro está
com tanta sede de vitória que,
mesmo sem o melhor carro do
nuindo, seria o mais qualificado
dos candidatos ao tctracampeonato em 94. Guiando os c;irros
invencíveis de Frank Williams, ele
se configura como a maior barbada da F I nos últimos anos. Sò
um louco capa/ de rasgar dinheiro e passear nas ruas de uma
grande cidade brasileira com um
colar de ouro maciço pode pensar
na hipótese de apostar contra
Ayrton na próxima temporada.
Senna ê o campeão anunciado
do próximo mundial. A F I só
precisa definir agora o erau de
dificuldade que ele terá dí superar
antes de conquistar seu quarto titulo. Um dos fatores que poderia
mudar a relação de forças na F I,
o novo regulamento que proíbe a
utlizaçào de engenhocas cletrónicas de auxilio ao piloto, trabalha
em função do brasileiro, um dos
pilotos mais habilidosos que a F I
já conheceu. Sem a parafernália
eletrônica, suas qualidades devem-se sobressair ainda mais sobre o arrojo puro dos mais jovens,
como Michael Schumacher e Jean
Alesi.

para
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ano
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proximo
— 08/051U
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£Atio XX

iam >ern o nmethor
nna passa ia ler lambeni
con/unto
u itir conjunto
W illiams já
com Senna,
iiitlui há
hit dois anos o melhor carro, com
.Vt'
&• aii Williams
ja linha
Schumacher ê o candidato natural ao lugar de duelista que
Alam Prost ocupava sempre do
lado oposto ao de Senna. O alemão è também o segundo da lista
de favoritos. O ódio que nutre por
Senna ê superior à raiva que afastou Prost do con\i\io com A\rton. Michael só será um adversario competitivo cm ^4 sc
conseguir controlar seu instinto e
procurar correr em busca dos crros do brasileiro c das falhas mecánicas da Williams.

A nova Ferrari que John Barnard está projetando para Alesi e
Gcrhard Berger pode ser a variavel desconhecida capaz de cquilibrar o Mundial. Em 79, a Ligicr
tinha um carro invencível no começo da temporada, mas quando
a Ferrari lançou seu novo equipamento, o mundo descobriu um
novo bicho-papão, e Jody Scheckter acabou ganhando seu titulo
mundial
ultimo da equipe.
Um exercício de ficção indica
Senna ganhando as 16 provas sem

dificuldade teórica. Schumacher
só pode sc tranformar em rival
decente se tiver um companheiro
tão rápido quanto ele, capaz de
empurrá-lo para limites ainda não
explorados. Berger e Alesi dependem de mágica de Barnard, enquanto a McLaren só pode sonhar com sua permanência no
clube das grandes se conseguir
domesticar Mika Hakkinen c alinhar ao lado do finlandês alguém
capaz de produ/ir resultados com
consistência.

BfasMia — Joiemqr Qonçaiyt»
Ingo

vence

líder

na

e

continua

Fórmula

brasIlia — Ingo Hoffmann
venceu a oitava etapa da Copa
Onix Jcans de Fórmula Uno, na
categoria graduados A, disputada ontem no Autòdromo Nélson
Piquct, na capital federal. Foi a
terceira vitória de Hoffmann na
temporada, que c!c vem liderando com 105 pontos, seguido por
Xandy Negrão, que chegou cm
quarto lugar na prova de Brasilia. O vencedor na categoria graduados B foi Roberto Giorgi.
que pela primeira vez no camconseguiu o primeiro
peonato
lugar. O lider continua sendo
Carlos Apczzatto, que chegou na
quinta colocação e soma 77 pontos. A próxima etapa será no dia
7 de novembro, em Goiânia.
A bateria dos graduados A tevc duas largadas. Na primeira, o
diretor de prova errou o acionamento da chave do sinal luminoso. acendendo a luz verde antes
da vermelha, o que confundiu os

Prova

1C
Uno

pilotos. Ingo Hoffmann saiu na
frente, mas a largada foi anulada. Na segunda largada, Xandy
assumiu a ponta, mas Ingo o
ultrapassou na curva 1. Depois
que conquistou a liderança, permaneceu à frente por todo o
tempo, resistindo ás investidas
de Xandy e Waltcr Travaglini,
chegou em segundo lugar.
que
"Meu
plano era terminar entre
os cinco primeiros, mas forcei
logo no começo para tentar a
ponta c consegui. Depois foi só
administrar", contou Ingo.
Na disputa dos graduados B,
Carlos Apczzatto largou na pole.
mas teve problemas de equilíbrio
no carro, foi perdendo rendimento c terminou em quinto lugar. Com isso, Roberto Giorgi
assumiu a ponta e conseguiu sc
manter à frente sem grandes difi"Meu
carro
culdadcs até o final.
estava muito bom. e pude abrir
boa Vantagem", disse Giorgi.
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A Fórmula Uno movimentou ontem o autòdromo tia capital federal
Fórmula

Classificação

Uno

8" etapa
Orackiado* A
1* tngo Hoflmann
2° Walter Travaglini
3* Attíla Sipos
4a Xandy Negrão
Graduado* B
1* Roberto Giorgi
2° Albery Spinola
3* Ricardo Fiaminghi
4* José Massa Neto

1*
2*
3*
4°

Ingo Hoffmann, 105
Xandy Negrão, 82
Fôblo Sotto Mayor, 56
Paulo Gomes. 51

QradusdosB
1* Carlos Apeziatto. 77
2* Gabriel Da Cas. 65
3* Enlo Paranhos. 64
4" Cláudio Gontijo, 47

acidentada

o

título

ísOGARO. I RANÇA — 0 francês
Olivier Panis conquistou ontem o
Campeonato Internacional da
Fórmula 3000, mesmo não completahdo a prova de encerramento
da temporada, em Nogaro. Panis,
27 anos, abandonou na segunda
volta, ao se chocar com o italiano
Vinccnzo Sospiri. Mas seus concorrentes diretos na luta pelo tilulo também sairam por problemas
cm seus carros.
0 escocês David Coulthard teve
quebrado o cabo do acelerador na
primeira volta. E o português Pedro Lamy, ao tentar escapar de
uma batida com o espanhol Jordi
Ciene, passou pela grama, danificou
sua suspensão traseira e perdeu
muito tempo no boxe. Voltou três
voltas atrás Tarde demais para impedir o titulo de Panis.
A prosa foi dominada pelos
franceses, que conquistaram os cínco primeiros lugares
o vencedor
foi Frank Lagorce O brasileiro Gil
de Ferrão, sétimo colocado, lerminou em quarto no campeonato.
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Gil lenninou camneonato cm 4"
Fórmula 3000
GP de Nogaro
Tranií Lagorce |FRA)
JeanCh BouiUon (FRAi
Emmanuel CoHard íFRA)
Olivier Beretta IFRAi
Yvan Munor iFRA)
MassímiMano Papis jiTA|
OU de Ftrran (BRA)
Clat*H)c«çio final
1.0.v ofa Panis icampeôo). 32 pontos
Pedro Lamy (POR) 31
David Coulthard (ESCl. 25
•1 Qit òc Ferran e Fran>i Lagorce 21

segunda-feira, 11 lil 9?
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Nova
Cearenses

¦

ESPORTES

vitória

alcançam

Ml K LIMA
0 vôlei de praia 6 o mais novo
esporte olímpico. Vai estar em
Atlanta, cm I9%| como uma mopalidade do vôlei, já valendo medalha. E a final do Circuito brasileiro ontem, em Icarai, foi digna de
uma final olimpica. Emocionante
do começo ao fim. os últimos cinco
pontos fizeram a torcida ir ao delirio. Ninguém conseguiu ficar sen"Parece
tadol
que baixou um vooíloo nos jogadores", disse um
animado torcedor.
A quinta vitória dos cearenses
Franco e Roberto Lopes no circinto sobre o baiano P.iulào e o
carioca Marlos por 2 a I. com
parciais de 12 7. 7/12 e 15 13 no
lie hrcak. foi espetacular. No feminmo, as campeãs foram Isabel e
Roseli, com uma vitória tranqüila
sobre Adriana e Magda por 2 a 0.
parciais de 12 4 e 12/5. Com o
titulo, chis garantiram a particijjaçào do Campeonato Mundial,
que será disputado cm Santos, de
II a 14 de novembro, ao lado de
Mònica e Adriana e uma terceira
dupla que será definida nas próximas duas etaBaSí

quinto

triunfo

de
no

Franco e Roberto Lopes vão
dividir um prêmio de CRS 574
mil, enquanto Isabel e Roseli ganluiram CRS 285 mil. A próxima
etapa do circuito Banco do Brasil
será em Belo Horizonte, no próximo fim de semana, para nrasculino e feminino. O circuito feminino
se encerrará em Campinas, no dia
24, para a realização do Master c
do Mundial, ambos em riovembro. O circuito masculino terá
ainda seis etapas, terminando dia
12 de dezembro, cm Campinas.
Piiúlão e Marlos estiveram com
o titulo na mão. quando abriram
vantagem de três pontos no |/V
brctik . Mas foram cedendo terreno
aos poucos c os cearenses chegaram
a llcar com a vantagem de 13 a 10.
Com uma série de ataques e defesas
espetaculares, o jogo ficou 14 a 12
para Franco e Roberto. Um ataque
indefensável de Paulào fez o 13"
ponto e a dupla ficou com o saque
cmpatar em 14. Com a
na mão
mao para empatar
dcpois de
de uma sensatorcida de pé.
pc. depois
holas. Pauláo atacional troca de bolas,
cou em cima do bloqueio de Franco. para fechar o jogo em 15 a l 3

Franco
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circuito
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Isabel (D) e Roseli comemoram a vitória

Regata
Ontem foi dia de festa na raia da
Escola Naval, na Ilha de Villegagnon, com a realização da 48' Regata da Escola Naval, que contou
com a participação de 650 embarcações, mais que o dobro em relaçâo ao ano passado. O belo dia de
sol e as ótimas condições do vento e
do mar contribuíram para a grande
confraternização entre os iatistas de
todo o pais.
O tiro de largada foi dado às
I2h20 quando a classe Oceano partiu para percorrer os 10 quilômetros de seu percurso. As outras 68
classes, divididas em 15 baterias,
saíram em seguida para cumprir
um dos seis percursos estabelecidos
pela organização do e\ento.
O veleiro Neptwua l II. da Escola Naval, comandado por Sérgio
Mirski. foi o primeiro a cruzar a
linha de chegada. Após a correção
dos tempos, A'epiunus VII manteve
a primeira colocação na Classe
Oceano com o tempo de 2hl7mOX.
seguido pelò barco Sargápi, com o
tempo de 2h2lm53 e Kaniilerdiria,
com 2h22mOI.
Entre as feras que participaram
da festa deste ano estavam os irmãos Torben e |ars Graej que

da

¦

Apesar do vice,

perdeu a pose
f \ uando a dupla Paulão MarV^/ los garantiu presença na linal. ao derrotar Dcnnys e Ernesto. os cearenses Francofi-RobcrtO
Lopes, os outros finalistas, tremeruiri nas bases. Afinal, o baiano
Pauláo é considerado o Rei de
Niterói no vôlei de praia. Das
quatro vezes em que o circuito
passou pela cidade, ele venceu três
c ficou cm segundo na última.
Retrospecto que lhe assegurava,

I""' '¦'."

bem

Mundial

de

novembro
Alcyr Cavalcanti
Cavalcanll
^Alcyf

recompensado

se

ainda

Escola

competiram na classe Oca/no, Axel I
Smith, campeão mundial da classe
Snipe c ex-atleta olímpico, além de
Pedro Paulo Petersen, um dos destaques nacionais da classe Laser.
Todos os barcos que conseguiram cruzar a linha de chegada estão
concorrendo a diversos prêmios,
oferecidos por agências de turismo.
Entre eles estão passagens aéreas
para Miami e Buenos Aires, finais
de semana com direito a acompanhante em Salvador, Porto Seguro
c Vitória, além de um Laser no
valor de USS 2 nul Todos os prémios serão entregues na quinta-feira, as 20 horas, durante um coquetel de encerramento da Regata, ha
própria Escola Naval.
Canoagem — Foi realizada
ontem na raia da Escola Naval, a
terceira etapa do Campeonato Estadual de Canoagem Oceânica, batizada de IV Maratona de Villegagnon. com a participação recorde de
9X atletas de várias cidades do pais
O vencedor foi Rodrigo Adriano de
Araújo, da Associação de Cubatào.
que completou os lltkm em 4lm20,
recebendo pela conquista o prêmio
de USS 2 mil.
|

no

V~~~^

a mãe tem de \i\er no dia .i dia.
Pedro, sete anos, Carohna, seis c
Maria, 10 anos - a mais velha, Pilar,
não estava na praia -, transbordavam de alegria e não resistiram em
driblar a segurança c invadir a quadra após a partida para abraçá-la.
Com a ajuda da torcida, que não
parava de gritar o nome das duas
jogadoras, elas não tiveram problemas para conquistar o terceiro tituIo do circuito e garantir presença
no Campeonato Mundial, no mês

baiano Io
asi^yys^

participação

que Vem, em Santos l uni vitória
dedicada a treinadora Letieia. "Tudo o que ela falou nós fizemos e deu
certo. Hoje, então, nem se fala Deu
tudo certo", disse Roseli
Para as próximas etapas, Isabel
espera que possa ter um pouco mais
de tempo para treinar. Morando cm
Guarujá, sede da BCN, as duas não
têm
treinar na areia fofa.
"Lá. podido
a areia e muito dura. Para essa
etapa de Niterói, fizemos apenas um
treino", desabafou Isabel.

acha

pelo menos teoricamente, o staiiis
de favorito ao titulo.
Antes do jogo, Paulào falava
pouco. Apc nas sorria, como se
soubesse que os adversários o temiam. Na quadra, jogou com raiva. 0, depois da derrota, sua cxpressão era de inconformismo.
"Cometemos
erros bestas. Deixamos uma bola de graça cair entre
nós dois. c demos de presente o
13° ponto. No lie hreak isso não
pode acontecer", explica Paulão,
que ainda sente um pouco de mágoa do ex-companheiro Paulo
Emilioi que resolveu desfazer a
dupla depois de dois anos. Paulão

o

4Rei'
i

e Marlos estão juntos há apenas
um mês e esse foi o terceiro torneio da dupla "Ficamos em sexto
no primeiro, cm quinto no segundo e agora conseguimos esse segundo. Ê sinal de que a dupla tem
futuro", completa Marlos, que se
mudou para Salvador, para poder
treinar todos os dias
Apesar da derrota. Pauláo
"Aqui
ainda se considera Rei.
ninguém me segura. Essa terra me
faz bem. Chegamos desacreditados e beliscamos um segundo lugar. Sou mesmo o Rh"", diz, sem
falsa modéstia.

festa
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Ve See r a
etapa carioca do
circuito era tudo
o que Isabel e Roseli queriam. Além de
compensar todo o esforço que as duas vêm
fazendo para conciliar as
atividades da BCN, ondejogam a Liga Nacional e o circuito de praia, foi a maior alegria que Isabel pôde dar a seus
filhos, sacrificados pela correria que
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Loyola, 'príncipe* nos EUA
I I Depois de seis meses de tem- pr (lu praia, superando nomes cofòrada no vôlei de praia america- nhecidos como Sínjin Smith e
no, Anjinho e liòypla já são uma Randy Stoklos, que desfizeram a
unanimidade. Na disputa do lor- dupla quatro vezes campeã no
neio 'King of lhe* Bcaçnj (Rei da Brasil. Um recado seco de Stoklos
praia), que escolhe o melhor joga- na secretária eletrônica de Sínjin
dor do ano, Loyola só perdeu pa- encerrou 11 anos de dupla. A brira Karch Kirah. que ganhou o ga aumentou quando Stoklos totítulo pela segunda vez consecuti- mou o parceiro de Sínjin nas últiva. O brasileiro foi eleito o Princi- mas etapas do circuito.
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Niterói
vôlei

adota

de

praia
O vôlei de praia nasceu, crcsccu e ficou famoso nas praias de
Copacabana e Ipanema. Mas hoje
O carioca que quiser assistir ás
melhores jogadas é obrigado a
atravessar a ponte Rio-Nitcrót.
Por absoluta falta de interesse e
competência das autoridades municipais, desde o governo passado, o vôlei de praia foi obrigado a
se instalar em Niterói.
Esse ano, no Rio, só mesmo o
Campeonato" Estadual, que devera ter quatro etapas até janeiro,
mas com a participação apenas de
duplas cariocas c uma ou outra
convidada. E mesmo assim graças
ao empenho solitário do secretario municipal de Esportes, Ciementino Fraga Neto. Os proccssos com os pedidos para liberação
dos eventos estão rolando pela
burocracia da prefeitura há pelo
menos cinco meses. Estiveram desaparccidos durante quase um
mês, foram encontrados, perdidos
novamente c por ai foi até que
estourou o prazo que os organizadores tinham para confirmar a
etapa nas areias cariocas. O sccrctàrio, então, entrou pessoalmente
na história para tentar resolver c
garantir o circuito estadual.
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Leo Jaime, 12 anos de carreira, seis
discos gravados, engrossa o coro de
Tim para dizer que os contratos sào
"leoninos"
e que as gravadoras podem
tudo e o artista nada. "Eu estou proibido de trabalhar e de procurar emprego", reclama Lco.
Sem ser tão ameaçador, o também
cantor e compositor Ritchie, 22 anos de
carreira, seis discos, ex-contratado da
lolumbia (atual Sony) c desde 1986 vinculado à PoíyGram, é mais ameno. "É
tuna questão muito complicada. Aqui no
Brasil o problema ò muito maior, pois o
artista é consumido rapidamente, tornyndo-se cm pouco tempo descartável."
Realista, Angela Rô Rò, 14 anos de
carreira, oito discos e três gravadoras,
diz que nunca se iludiu, mas reclama que
o último aspecto que as gravadoras analisam e a qualidade musical.
• Com a experiência de quem trabalhou 36 anos na PoíyGram como diretor
de marketing. Armando Pittigliani diz
que essas disputas existem desde que foi
assinado o primeiro contrato entre um
artista e uma gravadora. "Quando o
disco faz sucesso, o mérito é do artista,
quando fracassa é culpa da gravadora.
Só um juiz muito complacente daria
ganho de causa ao George Michael."
Assim como na Inglaterra, a Sony do
Brasil não quis se pronunciar.
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0centenário do poeta Mário dc Andrade foi comemorado no Rio, sábado, '
no melhor estilo antropológico, com uma
grande comilança. Não aconteceram cenas de canibalismo, é claro. O destaque
ficou mesmo por conta de uma bela foijoada. O evento O banquete de Mario, no
Parque Lage, fechou o mês dc debates em
torno do legado dc Mário de Andrade
"Nosso
objetivo
para a cultura brasileira.
foi fazer uma homenagem bem carioca,
misturando o rigor Intelectual com a festa", disse André Lázaro, diretor do De-

HORÓSCOPO

Mário

parlamento Cultural da Uerj, uma das
promotoras do evento. O próprio Mário
dc Andrade baixou no local através jpb
artista Zé Andrade, que desfilou pelas
mesas com uma máscara do poeta.
A feijoada foi no Parque Lage para
reproduzir uma das cenas mais famosas
do filme Macunalina (projetado ao ar livrc), dc Joaquim Pedro de Andrade, baseado no romance do mestre. Estiveram
presentes três atores dc Maewuiima — .
Paulo José, Milton Gonçalves e Joana
Fomm. Além do filme e da feijoada, o
evento contou ainda com um show liderado pela Orquestra dc Cordas Brasileiras.
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homem

Um

serve
para...

FINAL, homem serve para que? Ah, para uma porde coisas, e todas ótimas.
f-M çào
L X
Para namorar, por exemplo, ainda nào se desçobriu nada melhor. Pensar neles, sonhar com eles, fantasiar a
vida com eles, às vezes c quase tào bom quanto estar com
eles.
Homem é para realçar a vida das mulheres. Mas como
saber se ele está ou não cumprindo sua função? Simples. É
quando você começa a se enfeitar; troca de penteado, capricha na depilaçào, compra um sapato de salto alto, faz
ginástica c passa fome, só para agradar; se você faz tudo
isso. e com a maior alegria, é porque ele merece. Um homem
que nota quando você está triste, se a perna está mais
dunnha, o vestido novo, e muito, muito estimulante. Ter um
homem para quem você volta do trabalho correndo, e
mesmo exausta, passa no supermercado para comprar a
manteiga sem sal que ele gosta, até umas flores (se estivesse
sozinha, comia pão de fôrma gelado com margarina salgada
e um copo de água). Uni homem que desperta a vontade de
cozinhar para ele. apenas a melhor coisa do mundo.
\

Se ele, além de alegrar sua vida, ainda dirige o carro,
total. Um
procura vaga e paga ao flanelinha, é a felicidade
um
necessidade,
caso
de
homem que sabe, em
prego,
pregar
trocar um fusível, matar uma barata, sinceramente, tem
melhor? Tem sim, e ainda tem muito mais.
Um homem que faz você gostar dele apaixonadamente,
ouve seus
que dorme abraçado com você (no inverno), que
Com
te
ajuda.
conversa,
quem
problemas sem bocejar, que
você quer ter filhos e com quem faz os planos mais loucos,
ah. isso é bom. Um homem no ombro de quem você pode
chorar, com quem dá risada, que te faz perder o rumo de
"não
consigo viver sem ele"; se encontrar um
casa e pensar

coisas? Quando jantam sozinhos, falam de quê? E quando
terminam de jantar, acontece o quê? Ninguém sai da mesa
direto para a cama (quartos separados, claro); e como nem
todo dia têm festa com amigos (nos jantares elegantes, ficam
sempre cm mesas separadas), fotógrafos, champanhe, então
como fazem? Como vivem? Mistério.
É que nunca aconteceu a nenhuma delas de um dia. num
jantar enorme c bem chique, de repente perceber um homem
interessante conversando num grupo, bem longe, mas
olhando com aquela firmeza. Fica claro que o que ele quer é
sumir com ela, no ato. dane-se a festa, que a melhor, a
melhor festa, seriam os dois, juntos e sozinhos. Sc acontecer,
será que ela percebe? E se perceber, será que vai?
Provavelmente nào. Ela nunca vai entender que homem
só existe para uma coisa. Fazer a gente feliz.

que faça você sentir tudo isso, agradeça a Deus; é tudo que
uma mulher pode querer da vida.
Só que nem todas pensam assim. Algumas acham que
homem só serve para duas coisas: para entrar com elas nas
festas (elas odeiam entrar sozinhas) c para pagar as contas.
Amor? E quem está falando disso?
Pela vida dessas mulheres nunca passou nenhum de verdade, esse é o problema. Elas nunca imaginaram a possibilidade de encontrar um, mesmo mais modesto, com sobrenome menos famoso, com quem pudessem tentar uma relação
sincera, feliz. Nem podem; nunca ouviram falar que isso
existe, veja você.
Quando têm a sorte de arranjar um que cumpra as
funções com que sempre sonharam, como se passam as

Damtsn Leão

Pnulo NtcotoHa

casamento

e

filhos

e

grava apenas especial

Sobre um vestidao, com avental, Lacroix colocou o colctc e misturou estampas fortes
Sobrc

DePOIS do susto de ficar 18
dias internada cm Nova Iorque se
recuperando de uma inflamação na
coluna eervical, Xuxa dará uma parada de 40 dias. cm Rio Bonito ou
em sua casa cm Angra dos Reis.
para se recuperar e engordar os três
quilos que perdeu. Mas mesmo na
volta ao trabalho, seu rumo será
mais ameno. Marlenc Mattos, empresa ria da apresentadora, refez
sua agenda. Xuxa — que chegou ao
Rio sábado com um aparelho orlo— terá que se
pédico no pescoço
submeter a uma extensa lista de
recomendações
de dieta a fisioterapia, i
xará longe dos estúdios
de novembro, quando gravará os
23 programá| a serem exibidos em
dezembro na TV argentina.
"Isso foi um aviso,
poderia ter
sido pior", disse Marlene, que confessou ter se descuidado cm relação
ao limite físico de Xuxa. De agora
cm diante, a apresentadora terá pcIo menos dois dias de folga por
"Quem
sabe assim, não
semana.
consiga me casar e ter os filhos que
sempre quis", brincou Xuxa, logo

Xuxa no scu sitio:

após o desembarque, já no sitio
onde cria vários animais. Com essa
parada, a TV Globo ficará sem cx|
bir seus programas até o Natal. O
único trabalho de Xuxa para a
emissora este ano será um especial
de Natal, que deverá ser gravado
na Disneylándia.
Na volta á TV Globo no provimo ano. a apresentadora quer ter
de volta cm seu novo programa a
A1VC*AIM
M-«>
¦¦¦
r» M
»jru

Mudança
HQa
Desfiles
semana
trazem

do
em

fim

de
ae

de

Paris

estamparias

Y UEM eslava prestes a arquiV var seus vestidos estampados
e pareôs floridas, porque os primeiros desfiles franceses da semana deram preferência aos teci<j® lisos, pode rever os cabides.
Sabado. Yohji Yamamoto insistiu
nas superposições transparentes,
longas capas sobre camisetas, sohre coletes, tudo em tecidos finos
e esvoaçantes. E no domingo.
Christian Lacroix revitalizou o
panorama liso e sóbrio do Verão
europeu de 1994.
Ao lado das estampas florais,
um pouco persas, um tanto inspíradas mais uma vez nos padrões
da ProvejCe naial. Lacroix jogou
listras multícoloridas. As peçasctíaves são: camisâo, colete, calca

Christie Turlington; Rykiel

n
rumo
de pijama, com cintura muito baixa, mostrando o osso do quadril.
E algumas saias rodadas. O mais
importante da coleção tem também a ver com estamparia —
Christian Lacroix retoma a MãeÁfrica dos algodões cm cores fortes. vibrantes ou sombrias, temas
que conhecemos dos turbantes e
vestidos dos anos 70.
Sônia Rikycl mantém a tradiçào do desfile dominical, mas surpreendeu a platéia com audàcias
pouco comuns em seu gênero de
malhas longas e bem-comportadas saias c túnicas. Agora seus
vestidos tem tecidos transparentes
no busto. Quase tão sensual
quanto a nova pin-up de Thierry
Mugler. que sairá de cintura fina.
decotada, c de minissaia de lantejoulas ou lurc\ prateado.
As listras, largas e bicolores,
ou finas e multícoloridas. e o colete são até agora os pontos comuns
entre os estilistas que desfilam o
verão em Paris

Quern &bc agora

fB

participação das crianças. Até imvmo os div filmes comerciais que
Xuxa tinha que gravar para a empresa Arisco serão adiados. Ela só
gravará um deles. Os outros serão
feitos em 1994 Sc até janeiro o
contrato com a ffoliimbia Pictures
já estiver completamente fechado,
Xuxa estará nos El A gravando o
primeiro filme em que representara
a si própria.
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Jami Gertz (cm pé, à esquerda) no papel de TÒby^enííitivu dc aproveitar a estrutura do filme Uma linda mulher esbarrintuma direção cãotiea

A

Julia

Roberts

HUGO SU KM AN
I I filme Uma linda mulher, disfarça¦ ¦ do sob uma superprodução com
\J direito às estrelas Julia Roberts e
Richard Gere. contava aquela velha história da menina pobre que se apaixona por
um cara rico e detona uma luta dc classes
hollywoodiana que acaba em casamento,
final feli:. Sem o luxo deste. Uma garota
etn Nova Iorque conta a mesma história e
revela todos os defeitos desta estrutura. A
sem graça Jami Gertz, uma proio Julia
Roberts, interpreta Toby. a Jersey girl que
justifica o titulo original do filme. Confinada física e intelectualmente a Nova Jersey
(uma espécie de Niterói de Nova Iorque),

dos

Toby tem como maior sonho subir na vida
cm Manhattan através de um príncipe encantado contemporâneo, ou seja, um yuppie de Wall Street.
Se Jami Gertz (de A encruzilhada e
Abaixo de :ero) não dá nem para saitla
como uma garota cafona, mas charmosa, o
galãyuppic escolhido, Dylan McDcrmontt,
é tão inexpressivo quanto Richard Gere e
Tom Cruisc juntos, só que seu pretenso
charme não cala fundo nas multidões femininas. 0 filme começa errado dai c não se
conserta. Da boca do galã saem frases
como esta: "Nós dois somos como estes
dois quadros, não cabemos na mesma parede", afirma com a seriedade de quem

não
pobres
discute física quântica. 0 resultado esta
além do risível.
0 maior mérito do diretor David Burlon é expor ao ridículo a estrutura de
filmes vagabundos como Uma garota e/n
Sova Iorque. Sem nenhum distanciamento
crítico, ele acredita na história que resolveu
contar. Toby é uma tipica lã de Madonna,
antes dela ser eleita iconc pep da contemporaneidade. Filhai de um italiano dc classe
media baixa, veste-se espalhafatosamente,
grita, masca chiclete de boca aberta c pensa em subir na vida através do sexo. No
intimo, no entanto, é pudica como uma
donzela c sonha casar na igreja, de véu e
grinalda, Sal. o galã, também é um estcrcótipo mal ajanibrado: nasceu pobre no

convence
Queens e ascendeu socialmente pisando
nos colegas dc empresa. A moça pobre é
boa, o rapaz agora rico é ruim. Ela conscgue seduzi-lo pelo que é; ele muda sua
personalidade, resstidta sua ética perdida e
no fim o-. doi> são felizes para sempre.
A mesma história, contada por um autor de cinema (quem sabe um Coppola,
desnudando mais este universo mitológico
americano) até que daria um caldo. Mas
David Burton é um burocrata que, filmando, apenas cumpre ordens. li, a julgar
pelos resultados, alguém não soube dar as
ordens direito.
B Uma garota em Nova Iorque está cm
cartaz no Palácio 2 e Bana 1. Censura: 12
anos.

CINEMA
I

ESTRÉIA
A GRANDE MELANCIA (II grande cocomrro)
* ?
Ftancoftca A/chibuqi Com Serq<o Castolhtto
O FUGITIVO — De Andrew Davts Com Herrrioo deAless-a
a Anna Galwna Rio Sol (Rua
Fotd Tommy Lee Jonns Joe Pantoliano a An- MarquA» Fugatdi
da S*o Vrcanta. 52 274 4532). Si*
dreas Katsulas fío*y-1 (Av Copacabana. 945 — Copacabana
(Rua Barata Ribano 502/C 256
236 6245). Sio Lutt / (Rua do Catata. 307 — 4588) 14h. 16*
IBh 20*. 22h A,t f,,h,on M,H
285 2296), Leblon-Í (Av Ataulfo de Paiva. 391 3 (Curada da Gtvm.
899 - 322 1258) 16*10
239 5048) 14h30 16h50. 19*10. 21h30
18hl0.
20h10.
22h10
3 (Av
Odeon (Praça Mahatma Gandhi. 2 — 220 3835). Alvorada. V«a 11. 2 150 Art— Catashoppmg
325 0746). Br um Ti
Via p,tque 2 (A» Alvorada. 3 000). Ca/.oca (Rua
(Rua Conde da Bonfim 370 ~ 254 8975)
Condo de Bonlim. 338 — 228-8178). Noite jucá
17h. 19h 21 h (12 anos)
Shopping-1 (Av Suburbana. 5 474
592- A15h.jovem
13 anos. sofre um ataqun
9430). Ilha Plata-1 (Av Maestro Paulo a Silva. epflfttico a Valentina.
6 socorrida por um m«d<o A pa*t»r dr
400/158) Olaria (Rua Urano». 1 474 — 230- entAo os dois
desenvolvem umi gtande am-íade
2666). Madureua 2 (Rua Dagmar da Fons«ca. 54 o acabam por descobrir
a f própnos ltàUa/1992
— 450 1 338). Center (Rua Coronel Moto*ra Céva» 265 — 711 6909). Niterói (Rua Visconde do A CARNE (Lo cornei, de Marco Fenen Com
H.o Branco. 375
719 9322) 14h. 16h20. Sérgio Castellitto a Fraocasca Oellota Betas Ai
1B*40 21* Vra Patqut 4 (Av Alvorada. 3 000)
Vemtê (Av Pattaut. 184 295 8349) I5h
14*10 16h30 18*50. 21*10 Opnt l (Praia da 1,1
16*40.18h20 20* (18 ano»)
Botalogo 340 — 652-4945) 16h50. 191,10. Narra
o •nvohrrmento de Paulo o Franco»ca que
21h30 Campo Grande (Rua Campo Grande. 880 nada iam
em comum, a nAo ser o praior pplo seio.
394 4452) I4h30 16*40. 18*50. 21* (12 mesmo assim
vrsto por cada um t sua mano-ra
anos)
O Dr Kimble retornando pata casa após urna Itália/1991
cirurqia surpreende um invasor em sua tesKÍén UMA GAROTA EM NOVA IORQUE (jKUy
cm Momentos depois encontra sua esposa latida gtrls). de David Burton Com Jami Ge«t/ OyUn
que acaba morrendo em seui braços Ele è acusa
McDermontt. Sheryl Lee e Joe Botogna Pafacio
do de assassinato e micia, entAo. a busca do 2 (Rua do Pa»HW) 40 - 240 ÕWI) 13*40
verdadeiro assassino de sua mulhet EUA/1992
15*30 1/h20 19*10. 21* Btnt I (Av d.n
Améncas. 4 666 - 325 6487) 14h10. 16b.'
17h50 1 9*40 21h30 (12ano»)
?
Toby. uma garota de Nova Jerwry voniva com o
TINA (Whats love got to do with ti), de Brian amor perfeito e vai procuré lo em Nova lotque LA
G*bson Com Anqela Bnsset. Laurence Ftshburne. ela conhece o charmoso Sal e fa/ de íudo pa'4
Vanessa Bell Calkmay o Jenifer Le-.vis Via Par
conquista lo EUA/1992

RÁDIO
¦ opus 90 FM 90.3MHz
20 horas Bepioduçáo digital (CDs e DATt)
Concerto em Mi betnol para f/ompefe p orquet
tra de Mummel (Mautico Andté DDD 20 55).
Baladas, op 10 te2. de Btahms (Banadatti Mi>
chelangeli DDD 11 34) Norte no Monte Cot
vo de Mussorosky Rrmsky Korsaàoff (OS DalIas Mata DDD - 11 20) The King shofí retorce,
dos Hinos da Coroaçào de Heendef (Pteston
DDD - 10 49); Concerto rf 3 poro prono e or
guestra. do Bartoà (Gaja Anda. RIAS, Fncsay -

AAD 24 04). Trrgane para vrotrno e orgurstu
de Rave4 (Wha Chung Duto«t ADD 10 15)
Fandango em te menor e Sonata em Sol de
Scarlattr (Genoveva Gélvej - DDD 11 08); Sm
fonia nr 6 em Ré maior, op 60 da Dvorak. (OS
Londres. Kettew ADD 45 33); (pitogo Sete
nata dei espectro • das Goyescas de Granado»
(Larrocha AAD 7 36) Cmco Mmuetos. A'4GI
do Mo/ad (Moíart Eni V»ona Boskovsky ADD
• 9 66). Concerto rf 4 em dó menor pata o*ono e
orquestro, op 44 da Samt Saens (DuchaWe Fil
Strasbourg. Lombatd - DDD 24 34); Suite ins
trumentot do Opera Los Festos Verntienryas do
Campra (Collegium Aureum AAD 27 35).
Coral da Contata da Páscoa de Bach (Fil Tcheca.
StokowtAi Grav 1972 AAD 4 25)

YALIDA SHÉRIDA
YAUDA
SH&RIOA (Humorista
(Humoriata Mirim) • sua*
iuh SHERRIS
SHERRIS:
CINTHIA DE MELO,
MELO. DAIANE
OAIANE BARCELLOS.
BARCELLOS, ANA PAU
PAU¬
LA, PATRÍCIA
PATRICIA MARTINS,
MARTINS. CRISTIANE BARCELLOS,
BARCELLOS.
ERICA ARAÚJO
ARAUJOamal*
a mal» ROBERTO BARCELLOS. FRANFRAN¬
CISCO ANDERSON. VANDER CÉSAR.
CESAR. '
"SHOW

DIA 12/10/93"
AS 18:00 HORAS
AS
SPORT CLUB MACKENZiE
MACKENZIE
Rua Dias da Cruz, 661
Méier
M6ier

INFORMAC0ES: f
I
! TEL. INFORMAÇÕES:
392-111?
392-1117 / 392-5410 ou 2M-0082
2890062
Produção
P.^uc»o«Dtfet4o
AMUtinc.Roie.o
« Direção
Assistência 0 Roteiro
ANNE LEMOS
LEMOS
TOINHA
TOINHA AKINO
Apoio
HHHBBHHHBHHH Ap&o
AMYTOURS
TOURS
BH;K^-I»!iW«I<1
AMY
CRS 200,00
MlB«MMfcHl ®521-6595
®521-6595

I

CONTINUAÇÃO

it * *
SINTONIA OE AMOR lühtptou ,n Smtttl <fc>
Nora Ephrom Com Tom Mank» Moq Ryan R/ta
W-iton a Btll N»l*on Ait Copacabana (Av Co
pacabana 7&9 235 4895) Stat Ipanema (Rua
V «rondada Pita;* 371 *21 *690) 14h. 16h.
18h_ ?0h 22h Ajt Faihmn Mal/ 2 (Estrada da
GAvaa. 899 322 1258) 16h 18b. 20h. 22h
(staçio Patssandu (Rua Sanado* Varguafro 35
265 4653) 15*30 17h30 19h30 2lh30 Pa
th* (Praça flonano 45 220 3135) 13h 15h
17h 19h ?1h SAb a dom a part>» d« 15h
Paitlodot (Rua A.iquias Cordato 350 281
J628) Windtor (Rua Cotorvol Mo*vi» Casar 26
71 7 6289) A/t CatJihoppinç 2 (Av AJvora
da Via 11 2 150 326 0746) A/t I,,u<a (Rua
Conda da Bonf.m 406 254 95?0). A/t Madu
retfa t (Shopping Cantw da Madurara 390
1827). A/t Ptaia 2 (Rua XV do Novembro 8
718 6769) 1&h 1 7h, 19h 21 h St a* Sio Gonca
b (Rua Dr N.lo Po^anha 56 70 713 4048»
17h 19h 21 h (Livro)
Arima a uma repúriiH qua ia yò obcacada com a
n)a a do conhacc* o súbito quo acabara da faíat
uma doclataçio da amot A faiocnJa asposa polo
rtel'0 DopOfi d<*»o tuas v>dai nunca mais sorAo
as masmai EUA/1993
MUITO BARULHO POR NAOA (Mvth ado
afivut nottenç) d» KanrMith Branagh Com K«*íi
nath Branagh fmma Thompson Dan;*) Wa*
hngto*> a *.eanu Rwr,*t Copacabana (Av C<H>a
cabana 801 255 0953) 14h. 16h. 18h 20h
22h (itaçio fíota(i>ço'Sa(a-1 (Rua Vo*untát>o*
da PAtt.a 88 — 537 1112| 15h20 17h30
19h40. 21h50 Art Fasfuon MalS / (Estrada da
G»>ea 899 32? 12581 15h40 17h50 20n
22h10 Ait Plata t (Rua XV da Novambro 8

PERTO

71B 6769) 14N40 16h50 19h 21 h10 (Lma)
A história da amor da três mil.taro» da armada da
Dom Padro. prioopa da A/»qio C»*udo Moro a
B«oad<k Adaptado da comédia da W»Hiam Sha
^espoata lnglatarra/1993
A GRANDE FAMlLIA (The snappt*) do Stopíwn
Ftwats Com T>na Xaií«gh»r Colm Maanrry Ruth
McCaba a Colm 0 Bvtno £ttaçáo Botafogo Sa
Ia 2 (Rua Voiunt&riosda Pâtr-a 88 537 1112)
15h30. 17h30. 19h30 21h30 Cluh Cinema I
(Rua Cotonal Morada Cas^w 211 153) 15h30.
1 7h20. 19h10. 21 h A/t Fattuon Mati 4 18íi20
ÍOMO 22h (12 ano»)
Sh*»on. 20 arvos Mtva da t»p<a famifa «tlanda^a
d«scobra qua a»U gt*v»da A madida «m quo o
foto crvsca. Ioda a fanvlia (xttsa p<y um profundo
procasio da daicobarta do amor Inglatarta/
1993
SEOUÇAO (Be#* (poove) d« fftnando Trurba
Com F amado Fornan Gon\o/ Anadna G'l • Mat»
twi Vardu istaçio Cinema 1 (Av Prado Jün*or
281
541 2189) 15h 17h 19h 21h Ctm
A/te-UFf (Rua Migual da Ft^as 9 - 717 8080)
1 7h 19h 21h (14 anos)
Um jovam aspanhol dosartot do aiètcto * ato
Ihtdo na casa da um fynto/ a á anvoí»«do por sua*
quatroMhas Espanha-1992
COMO AOUA PARA CHOCOLATE 0* Al
fonso Aiau Com Marco Laonard' Lum« Ca>aio».
Rag»na Torra • Yarali Ar»/mand' Boty 3 (Av
Copacabana. 945 — 236 6245) 14n I6h IHn,
?0h 22h 7'/uca¦ 2 (Rua Cooda da Btxihm 422
264 5246) 15h 17h 19h. 21 h Ba/ta 2 (Av
da» Amt«<n 4 666
325 6487) 13hJ0.
1S130 I7h30 19n30 71h30 i12«'xn)
Dutanta a ravoluçik» mo tx:*na caiai apa' «otvkío
« obrigado a to iapatar por conta da trad-ç4o que
impada o casamento da filha mau nova qua dr«-.o
coda* iau amo* à «tmA ma«» valha Mé«»co/1992
ALADDIN Da John MusAer » Ron Cíen^mt»
Ope*a I (Praia do Botafogo 340 — 552 4945)

DE VOCE
~ VIA PARQUE « (340 lwy»«m)
O lugXtrO
14hto 16h30 18h50, 21ht0 {12 ano»)

¦ SHOPPINGS
ART CASASM0PPINQ 1 (722Iu»»im) At,d
tbn 1i>ii30 17H20 (duWado) a ai 19h10 21h
(legendado)
ART CASASHOPPINO 2 (667 luo»"») S>n
toma de anw 15h. 1 7h. 19h 21h (L»vro)
ART CASASHOPPINO 3 (470 lulpiM)
A
grande melancia 15h. 17fi 19h 21 h (12 anos)
ART FASMION MALL 1 (164 lu««n| *»u,|0
twulho IHv narfa 1SM0 17h50. 20ti. 22MO
(Livra)
ART FASHION MAIL 2 (3S6 logata») — Sinto«adeanxw 1»h I8h 20h. 72h (Livtv)
ART-FASHION MAIL 3 (325 luo»m)
A
grind* mtiincia IStilO 18M0 20til0 22MO
(12 ano»)
ART FASMION MAIL 4 (192 looa.») Al,4
dm 15h 16h40 (dublado) (Lrvra) A giande
IsmAt 18h20 20M0. 22h (12 ano»)
BARRA 1 (258lugarai) Utna garota enr Nota
lotQut 14M0. 16h 17h50 1%40 21h30 (12
ano»)
BARRA-2 (264 iuga*es) - • Como équa pa/a cho•
ru/ata 13h30. 15t.30 17h30. 19h30 21h30 (12
an io)
BARRA 3 (415 lugares) -• A (uma 15h15 18h
20h45 (14 anos)
ILHA PLAZA 1 (255 lugares) — O (ugrtivo 14h.
16ft20 18t)40 21 h (12 ano,)
ILHA PLAZA 2 (255 luoaras) Top gang 2 - A
mitio 14h 15hS0 17h40 19h30 21h20 (Li
vte)
NORTE 8HOPPINO 1 (240 tu^a.#») — O luç,tiro 14h, 16h20.1Bh40. 21h (12 ano,)
NORTE SHOPPINO 2 ( 240 lv>oa<»»l Toç g^g
4 nyuio 14h10 16h 17h50 I9h40
2
21h30 |Lmi)
RIO SUL (450 lugares) A grande melancia
14h 16K 18h 20h 22h (12 ano»)
VIA PARQUE 1 (290 lug»i**)
7»na 16h30
17h30. 19h30 21h30 (14 anos)
VIA PARQUE 2 (340 luQar^-s • - O fuçitno 14h
I6h20. 18*40. 21 h 112 ,ino»)
VIA PARQUE 3 (340 lugares) 7cpgang2 A
mmio 14h10, 16h. 17h50 19O40 21ii30 (Li
vra)

I COPACABANA
ART COPACABANA <9J». luorM) Smlorus
de am<y 14h 16h. 18h. 20h 22h (Ltvta)
CONDOR COPACABANA 11 04;l li,r,j.«) - >1
'«™ 13h20 18h 18M0 21h20 (14 >nq<)
COPACABANA (712 lugco») Mu<to barulho
potnidl 14h 18h 18h 20»i. 22h (L .r»)
ESTACAo CINEMA 1 (403 lugiiml - Sfu
c4o 16h I7h. 19h. 21h (14a"o»i
NOVO JÚIA (95 lugare») 0 i/Hncro do lago
15h 17h, 19n 21h (l i ano»)
RICAMAR (600 Kiga»es)
4/aí/r/rn 15h (L<
v»»> 0puno 18M0 18W» 2lh (14 ano»)
ROXY 1 (400 lugares)
O fugitivo 14h30
16li50. 19M0 21h30 112 ano»)
ROXY 2 (400 lugares) Top garg 2 A m*it4o
14hl0 16*. 17h50 19*40 21h30 (Lmt)
ROXY 3 (300 lugarei) Como égua para chocottt* 14h. I6h. 18* 20* 22* (12 «no»)
STAR-COPACABANA (411 lugares) Ag*an•
dtmtlttKH 14* 16h IBh. 20* 22h (I2an.nl
STUOIO COPACABANA (402 lugar») — U
chado para oàeas
I IPANEMA LEBLON
CÂNDIDO MENDES 199 liwtf - ProivtM
¦nctrctntt 16* 18* 20* 22* (14ano»l Aton
teceu perto de sua casa ho»«. à mo»a nota
CINECLUBE LAURA ALVIM (77 higarn)
Jwttvc Pat* - Pvqoe òot Otnotuutot 16ti20
1Bh40. 21h Séb. dom e vispata de fervado. a
partir de 14h (L/vre)
LEBLON 1 (714 luqares)
0 fuç'trvo 14H30
16*60 19*10. 21*30 (12 ano,!
IEBION 2 ( 300 lugsrtrs}
A t.rma 15h45,
18>-30 21h15 (14Í~)5I
STAR IPANEMA (412 l uares) - S<ntor*a de>
v^or 14* 16* 18* 20*. 22* (U»»f)
I BOTAFOGO
BELAS ARTES VENEZA l50QI„ua>w)
m 15* 16*40 1 8*20 2Wi iHan»»)

TOP OANO 2 ¦ A MISSÃO tHot íhots' 2). <34
Jim Abrahiimt Com Charlia Shwn, Lloyd Bnd«
0»t Vaiaria Golino a Richatd Gronna Rory 1
(Av Copacabana 945 2 36 6245). Sio Lun 3
(Rua do Calo!» 307 - 285 229«). V.t Pvquc j
(Av Alvorada. 3 000). Notl§ Shopping 2 (Av!
SutHittiana 5 474
592 9430) 14hl0, 1«t>!
17H50, 19M0 21h30 P*!*c>o I (Rua do Pv,.
W'0 40 — 240 0541) 13h40. 16H30 17h20|
IfthlO. ?1h Ti/ucêt (Rua Conda da Bontiml
422 — 264 6246) llh, «a/a 7 (Av Ma-wt.)
Paulo o Silva 400/158) 14h, 15ti50 17M0,
1%30 21h20 M*duttw» 3 (Rua Joào Vic*»nt*«i
15 - 369 7732). Contt»! (Rua Vi*cond« do Rui
Branco 455 - 71 7 0 367) 14h. 15h50 17M0,!
19h30. 21h20 C<n# Santa Otu (Rua FH^pa Cm^
doso 72 531 2834) 14h 15h40 17h20. 19h|
20H40 (Livra)
0 pr*r%»d*nlo do» ístadoa Un»dos ordena um4
missAo da ratgata ao* iotdadoa arrv»ritai>o* man \
tido» como rtifan» no Iraqua Por Am n m.viAo cl*i
resgata cai numa ciada a ft*o UmWm pr^.o»
como fulftnj Uma nova mr«Ao * anl*o ordonorfa.
EUA/1992.
A ACOMPANHANTE (L 'Aceom(\»Qnjitrrcr) rH
0*\kUi M.llaf Com Riclwd Bohrmg^f, |.U»na Sa
fooova a Romjna Bohr«r>g»« Betai Artes Cateto
|Rua do Cjmo 228
205 7194) 14h30,
I6h30 18h30 20h30 (14 ano»)
Ouranto a ocupação naii»U da Parn. pcanisu. d»l
ot'Q«?m humiW© to*na v» acompanh#nta do um.1
cantor» línca ^ c**alKa bam catada Souanvoivi<
mento com o c«#wl wík lha tr*rar aigun» ti*MUw^
no» França/1992
OPERAÇÃO KICKBOX 2 ¦ VENCER OU VEN
CER (Best ot 0>r bvst II) cV* Rolwt RaíIIw Com
Er>c RoOart*. Philip Rh«a * Chnttophar Ponn
Nitctú* Shopp>ng 2 (Rua tli Coocaiç4o. 188- 324
71 7 9665) 15h30 17h20 19t.10 21h (14
anot)
Travi* d«:<J« lutar contra Braàu*. con*id<waò<j
invoncrvffi D«nfH«fwra<k». ola d mjvwcrado a
moíto Revoltados m»u* arr*goa prop^ram %* para
maio* dosafio do nua* vnía* CUAj' 1992
OS AMANTES DE PONT NEUF /iaj amaott rfu
Pont /Viu/;, da tro* Cara* Com Julxitta B»nocha OaoH tavant a Klaus Mchaal Grubor [tia
çio Muttu da Hcpubl<a (Rua do Catata. 153 —
245 5477 ) 20h (14 ano»)
Hi*tô**a da dor» |ovwn qua pasaam a vrvar correi
mand»go* numa das tradicionais ponta» do San.i
Franca,'1991
REAPRESENTAÇÃO

¦ CoUç6««i a ruim * rogular * * bom * * * ótimo * * * * excolonto
á ?a aiAlloraçôo» de última hora na programação publicada nosta
aoçAo
•oçA< aâo de roaponsabtüdado dos organizadoras doa evontos
gm l (Av Alvorada. 3 000) 15*30. 17h30
19*30.21*30 (14 ano»)
O Mme reconstitui a v»da a a estreita da canto»a
T»na Turna» Baseado no livro I. Tina de Tina
Tumor a Kurt Lodet

Geotge Slui/M Com Jeff Bndges. Kiefer Sulher.
land e Nancy Travts Novo Jóia (Av Copacabana $¦
680) 16h. 17h 19H 21 h (14 anos)
Jaffa a Diana. viajam junto* ao pararem nun
ponto d» HMolina «la é Mqumrada pato ponui
bado Barney Jaffa prot uia pot lodo» os lado* a
policia dii nada poder fafar sam a auslêncta di
indicio* d« cume Começa entéo tua busca ob
urnivA EUA/1992
0 PIANO (lha puna) d* Janr, Campion Cor
Holly Huntw. Harvey Katfet. 5ani Neill, Anna P«»
qum e Ketry Walker Rtconsor (Av Copacahan.i
380 - 256 4491) 18M0. 18*80. 21* filar*
Botafogo/Seta-1 (Rua Voluntários tia Pátne fti
537 1112) IBh, 17h16, 10h30, 21*45 (V
«no»)
Ada nAo fala desde ot seis ano» da idade N<
v»gor da mui 20 ar>os vai reali/ar um casamenw
arranjado com um homem qua nunca v»u En
pleno ano» d« 1870 parla da Inglaterra para t
Nova Zelândia onda aporta na aoblétia praia con
a f»lha. caixas a o precioso piano Inglaterra
1992
O ÚLTIMO ORANDE HERÓI (LtU actian M
da John McTieman Com A/nold Schwârieneg
g*r. Ausim 0 Brian a Charlas Dança A/t Msiiu
"»' 2 (Shoopino Onii». de Mkíu<««« - 390
182/) 1Bh50 21h10 (12»oo«)
0 «argaoio Jack jamars pardau uma batalha n^
giiafta contra o aima Um rwcordtsta da b^lhateridi
maa o mundo da Jaek é posto da cabaça p.r.1
bai*o quando um bilhaia mAgico t«va o garmr:
Danny da 11 anos, da *ua poltrona no cmamJ
pata dentro do hlirw EUA/1992

4 cm

fírcamat (Av Copacabana 360 — 255 4491)
15h (dubiado) A/t fathion Matl 4 (Estrada da
Glv*j 899 322 1258) 15* 16*40 A,i Cataihopp>ng I (Av Alvorada. Vm 11. 2 150 —
325 0740) 15 *30. 1 7*20 (dublado) o à» 19*10.
21 h (lagetxlado) Aménça (Rua Conda da Bon
fm 334 264 4246), /cara/ (Pr«.3 do karal.
161 717 0120) 13*30 (duWado)
t» T (Rua Dagmar da Fonieca S4 — 460 1338)
13h20 (dublado) Star Sio Coenalo (Rua Dr
Nifco Pe^anha 56 70 713 404B) 16h20 H,tertv Shopping-1 (Rua da Conco^-Ao. 188/324 —
71 7-9655) 14h40 (Livt®)
Ve*s4o or^g nal do cl4ss*co do M«l e Uma No«te*.
uma dai ma<oroi fibulai da textos os tempos
Produção do Wail D inav EUA/1992
f *
A FIRMA (The (tem), de S>dno> Pollack Com
Tom Ctuw Jeanr^i Trippi«^>orn. Gen« Hackman
e Hal Hoibtoofc. Condo* Copacabana (Rua Figu«"«lo MagaírNfcos. 286 255 2610) Largo
do Machado I (Largo do Machado 29 — 205e»4?) 1 1*20 16* 18*40 21 *20 Mtlro Ucu>nta (Rua do Panoo 62 240 1 291) 13h.
15h40. 18h20 21 h Barra 3 (Av das AmAntes.
4 666 .125 6467) ,/cara/(Pra»a de Ica*ai 101
/17 0120) 15*15 18* 20h45 KUdwriê I
(Rua Dagmai da Fonseca 54 4 50 1338) A/t
(Rua Silva Hatwtp 20 249 4544) 15*.
1 7M5 20lv30 Amerícê (Rua Conde de Bonfim.
334 264 4246) I5h30 18*15 21* ttàten }
(Av Aiautlo da Paiva 391 239 5048) 15*45
1B*J0 21*15 (14 ano»)
M tch. um advogado recém formado, è convida
do pata trabalKat num i<o escritório em Mempt"» 0 que patoesa uma oportun>dade do ouro
podar a cuitat lh« a vida Som opç4o. elo decide
fuux a v. ,ip»»a, (ta (vnvlo da Ixma a do FBI
vtvduíindo o a .nfr.ngi Ia EUA/1993
O SILÊNCIO OO LAGO (Thc wanuhing) de

BOTAFOGO (967 lugares)
Alucmadat por
>?•'}*",it 14h30 17*05. 19*35
(18 ano»)
ESTAÇÃO BOTAFOOO SALA 1 (304 loflar»»)
Muito ha'utho cor nada 15H20. 17h30.
19h40 21b50 (Livra)
ESTAÇÃO BOTAFOOO SALA 2 (49 luoattn)
4 grande /*mtt,a 15h30. 17h30. 19h30
21n30 (12 ano*)
ESTAÇÃO BOTAFOGO SALA 3 (86 Iuu«M)
O p-ano 15h 17h15. I9#>30. 21h45 (14
OPERA 1 ('65luga?es) Aladd*n 15h (tJubla
do> (L>vrv) O /ug t»o 16h50 19h10. 21 h30
(12 anos)
I CATETE FLAMENGO
A
BEUS ARTES CATETE (180 lugarn)
acompanhante 14h30, 16h30 18n30. 20h30
ano»)
(14
ESTAÇÃO MUSEU DA REPUBLICA (89 lu$a
ro») Vem danço* comigo 16h (Lrvra) Ladrão
de cttartça$ 18h (12 ano») Os amantei de Pont
Neuf 2üh (14 anos)
ESTAÇÃO PAISSANDU (450 loqa<M) - S/mo
n+de amor 15h30 17h30 19*30 21h30 (Li
«•)
LAROO 00 MACHADO 1 (835 luoa«w) - 4
ftma 13h20 16h 18h40. 21h20 (14 anos)
LAROO DO MACHADO 2 (419 lujarw)
Ji/rattK Pari Porque dos Dinossauros 14h30.
16*50 19*10 21*30 (Lm.)
SAO LUIZ 1 (455 tuga*»«) O ivgrtivo 14h30.
16*50 19*10. 21*30 0ano»)
SÀO LUIZ 2 (499 lugatei) Top gang 2 A
nustio I4h10 16h 17h50 19H40 2lh30 CL»vre)
I CENTRO"
CINEMATECA DO MAM (180 luf>arw) —
prxyg/amaçio em mostra
METRO BOAVISTA 1952 li*J»«) A Um,
11* 15M0 18*20 21 h (14a«n i
ODEON (951 looa*«) Ofuf-t^o 14* 16*20
18*40 21 h (12 anos)
PALÁCIO 1 (1 001 tvoa-MI Topç,ng2 A
rrvilio 13*40 16*30 Uh20 1 9*10 21h (Lt

? ? ?
VEM DANÇAR COMIDO (Strkttt b»mocr<) da
Ba/ Luhrmann Com Paul Ma*cur»o. Tara Moricw
B«H Hunlsw a Barry Otto (staçio Museu da H?
públtc* (Rua do Catat». 153 — 245 5477) 16fi
(lrv>«)
Ba<lartoo dotafta m* ragrat da companhia ervande
uma co*®og»afta própria. ma« tua ouv»d>a po<k
cuttar lha o f>m do «onho da cooqu«»tar um prf
n>K) a ata o fim da camnra Au»triM>a/1992
* *
LADRÃO 0E CRIANÇAS (Lêdfo dt bêmbirtí) d>
G ann« A/tmjIk) Com Enrico Io Va«*o. VaWnt.ná
5cai<<. G>uvappo laraotano a Ftorança Daral fi taçJo Mutfu da «rpuft/aa (Rua do Catata. 15Í
-245 5477) 18h (12 ano»)
Na patifaria da MtUo, jovam stctltana è prasa sob «f
acu»*ç4o da t*r prostituído a prôpna filha do l'|
ano» Prémto atpacial do júri am Cannas tUMui
1992
JURASSIC PARK • PARQUE DOS DfNOS*
SAUROS • (JutaíiK Patk). do Stavan Sp*ol<
t)o*q Com Sam Na»ll. Lauta Oatn a Jaff Go*t>íum
Latçv kltcfrado 2 (Largo do Machado. 29
205 6342) 14h30 16h50 19h10 21h30 Nttpr<>>
Shopcung t (Rua da Conçatçèo. 188/324
71 7 9655) 1flh20 18h40. 21h Onac/uN? Lama
At*™ (Av Wra Souto 176 — 267-1647)
16h20. 18h40. 21 h 54b a dom . a partir da 14h
(Livra)
A cápsula do t»mpo fo« aborta a homoos a d»nos
lautos, os do«s dom.nado»a4 da tatra a*o ançon
trar %9 pata p*«ma»#a vm/ EUA/1992
PROPOSTA INDECENTE (Indrctnt p/opotal)
da Adnan Lyna Com Robart Radfotd DamMoora. Woody Hartabon a Saymour Cassai CJn
d*Jo Mandes (Rua Joana Anqai<a 63 - 267
7295) 16h. 18h, 20h, 22h Citna (Av G«r«MT>r"
Dantas 1 20 7 392 2860) 17h30 21 h (W
anos)
0 caaamanto da Davxl a Diana a amaaçado poK
m>i>onAr>o John Gagá. qua ofa«aca ao casal u*T
milhio da dòlatas pata passat uma no<ta con
0.ana EUA/1992
O MISTÉRIO DE ROBIN HOOD IBiaiih^o). <*
Jos4 Alvarenga J» Com Xu«a Menoghal Renafi
A/agio. Dedé Santana Muaaum a Cork» EduardS
Do^abeiia A/t Madure*a 2 (Shopping Conter r%
Madurawa-390 1827) 15*20 1 7h (Lwa)
Intpitado na lenda da Robm Hood. o horô* troca I
floresta pato asfalto a rouba do» bandido» par|
dar am qua nocnvtam Produtío d« 1990
AS CRIATURAS ATRAS DAS PAREDES
pe-opt* under th* stats) de We» Ctaven Cod
Brandon Adarns EvereU McGdl Wendy Rob"» I
A J Lançar Cisne (Av GeremArio Dantes. 1 20}
392 28601 16* 19*30 (12ano»)
Terror Numa ca*a. que >4 fo« usada como IikmkA
na c*sa» di>.orte *e aterrori/arxJo a Itlha m««q|
EUA 1991
I MOSTRA
CINEMA JAPONtS A NOUVELLE VAGUI
DOS ANOS 50 (III) At 18*30 Gigantes i
briftquedoi (FyOf'n to Gangu). de Yasu/o Mast^
muta Com Htto^h- Kawagucbi e Hitomo Noro4
Japáo>1958 (loqerxlas em inglè») Hojo. na CF
nf ma teca do MAM. Av Infante D Henrique 8Í
(210 2188)

*f\
A» 18*30
SEMANA JUOY GARLAND
mágico de Or de V-ctor Flenvog Com JihJ|0
Oariind Frank, Morgan e Rav Bo4gar Moto.
Auditório Munto Mwanda/IBAC Av Rio Branc<4
179 8 andar (220 0400) Entreda franca
LEMBRANÇAS DE TENNESSEE A» 22* 0
urvverso da obra e do escritor Tennessee W&
hems 2*1 e 3*s no Centro Cultural Cândidí
Mendes Rua Joana At^Hica. 63 (267-72961,
Até 26 de outubro
—7
CLÁSSICO
FINEP IN CONCERT Reotal d* Marcelo Cou?
t«nho (batitono) a Dnra Mande» Ahslada (p*anot
No programa obras do Gluck, Mo/art e Schuboti
2* às 18h30 íspaço Cutlurot Fmep Pra»a <H
Fi»m#i>qo 200 (276 071 7) Entrada franca

JORNAL DO BRASIL

B/ROTEIRO

¦ DESTAQUES
Torcuato Mariano levam o blues
ao palco do Mistura Fina.
Artas plásticas
A pintora alcmS Lisa Jorda
mostra seu trabalho no Lc Mcridien Copacabana.
A exposição Arte do Marflm
reúne esculturas de diferentes
épocas no Museu Histórico
Nacional.
A galeria Cândido Mendes de
Ipanema exibe obras abstratas
do carioca Aloysio Novta.
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Show
notlclae
NoeRio
um
12h30
após
o
Rio,
lantrt com Euana
ao
volta
Célia
oark)
1lh30 o Corpo aento Novt>Dic Haut. banda de vanguarda
Show maravilhe
15
.
10b
ia
ftaprtsa
ano, e lança seu décimo disco.
irv
UnkSae
12h46 O Naçóaa
tnfanni apraMKita.10
única,
faz
apresentação
alemã,
Jorda
famosa
ONU
Oenta
19hJ0
o
Peoplc.
no
por Mara
saudade,
Louca de
naiiatico
O Veetlbulendo M
Chapolin Senado
12h16
com Alcxaiidcr Hack c Nick
O
SaBraeil
Cducaftvo
•o^amei
20H O Famllia
Teatro
Circo
vocais,
no
nos
Cave
rtado
ne
tngléa
como
14h C
12M6 Chaves Seriado "v
Música oláaslea
Morte c vida Sevcrlna, dirigiSEXTA, 15
América Aom Oe **•
HorArio
20h30
O
tanW
politico/
Voador.
Arthur Moreira Lima é o solisPSB
glta
do por Cristina Pereira, com
Cineme em casa
13b15
O
Manchede
vtve/Aa
Jornal
alfaOnda
14HJ0 O
21 h O
Filma O fusca eneTaatro
ta do concerto da Orquestra
o Grupo de Teatro 3" Idade,
bati/açôe*
na
aate
nxvaôo
músicas
novas
Ivan Um canta
O Hvro de Jó, peça adaptada e
cola
Sinfônica Brasileira no Teatro
do
dieAdvogado
estreia no Teatro João Cacta22h
O
15h
Casa da Angélica
Imperano
curta
temporada
em
Oiecovary
JornaBsOco
Docu16h
bo.
O
dirigida por Moacyr Góes, com
17h O TV animal
Municipal, regido por Alceo
no.
omkitArto Mote Tech
Especial >ornalieli
23b
tor.
17h30 O Elka Variedades
do%
Moriano Peixoto c Leon Góes,
Bocchino.
oo
Música clássica
IBh o Roiatrando Veja e
15h)0 O Canta conto inUrft!
e o grupo
Teatro Glória.
Jacqoc*
Morefcabsum
no
estréia
ecor>6Momento
ij
Oh
sue turma
com tt»« Uedran
Laís de Souza Brasil e Marcelo
DOMINGO, 17
mico
BásiSexta
na
BatscotA,
18h30
C
Aqui
agora. Jornajuntos,
censura
CntreSem
1êh
O
^
Artas
plásticas
MancbaJornel
da
difercn0h15 O
Venzani, em horários
Manco
vntâ* e d«Oe1n Com
Show
Meireles.
Sala
Cecília
edioAo
Jor¬
ca
da
2te
no
chorou
rosa,
A estrela
LuctâlftTi#
lih O TJ Brasil féotfciano
nal
tes, sáo as atrações da série O
Moreira da Silva, 91 anos, se
IlhJO O Sets e meia Wor.
19h46 Aqui agore JorriaClnama
MAM. reúne pinturas de Moboca
Dobaf
Bete
Qb60
o
marr^o
piano brasileiro no CCBB.
MsftCO
Domingucira
apresenta na
Escrito nu estrelas, dc Percy
nica Bnrki, Marilia Kranz,
fu«
o
Um
salto
1th
O
pare
Horério politko/
20b30
(
.
Bmndmirantma
Voadora
do
Circo.
turo'ClAnc«es
PSB
Adlon, com Donald SutherMaria Tomaselli e Adriana
QUARTA, 13
Te< (021)542-2132
20h O MiniteAriea inter21 h O Progtama Irvre
Múaica clássica
land e Lolita Davidovich.
Barreto.
nackmets
Show
21b4í o Merielene Ho»e4a
5b 30 O Kjreje da grace
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da coleção do Banco Chase
PAULO RP.IS
OLETIVAS dc arte são sempre surpreendentes. E muitas vezes, cias podem demonstrar o caráter de uma
instituição ou até de uma curadoria — pela
diversidade das obras c dos artistas cscolhidos. Mestres brasileiros na Coleção do
Clmse, em exposição no Museu dc Arte
Moderna (MAM), Iene de parâmetro para se conhecer um dos maiores conjuntos
de arte nacional, pertencente a uma das
maiores instituições bancárias do mundo.
Bom gosto foi a motivação para os
curadores Fábio Magalhães c Eugenia Corini Esmcraldo, do Masp (Museu de Arte
de São Paulo) reunirem obras de correntes
tão diversas. Concretos, geométricos, abstracionistas informais, figurativos — não
ficou dc fora nenhuma corrente. Para a
coordenadora do MAM, Denise Mattar,
"a
parte mais interessante é composta pclos abstracionistas informais, como a Tomie Ohtake, a lolanda Mohjjyi c o Wakabayashi".
Mas o público pode também se deliciar
com outras linhas dc trabalho. Cildo Meil
reles, por exemplo, aparece com uma obra
da série Fósforos. Dos figurativos, destacarn-sc os trabalhos dc Luis Grcgório Gruber, Clauco Pinto de Morais, Antonio
Henrique Amaral — com um dos quadros
da série Bananas — c Manuel Nassar.
"Como esta
exposição está viajando pelo
a
curadoria
procurou fazer um panopais,
rama com vários artistas de outros estados,
também", explica Denise.
São 33, divididas cm duas partes: abstracionistas e figurativos. Uma das curiosidades é encontrar um quadro do escultor
Toyota. Dedicado a grandes esculturas,
Toyota no começo da sua carreira foi também pintor. A diversidade dc épocas faz da

exposição um panorama da arte produzida
no Brasil entre os anos 60 e 70. "Têm obras
bastantes significativas do Antonio Bandeira, Aluisio Carvão, Arcangelo Ianelli c
Ivan Scrpa", avisa Denise Mattar.
A exposição se revela uma ótima oportunidade para se ter contato com nomes
desconhecidos do eixo Rio-Sâo Paulo. Ou
mesmo trabalhos de artistas não tão conhecidos assim. Como Saciolotto, Hcrcules Barsotti, Samsor Flcxor, que participaram dos movimentos concretos e
nco-concretos.
O Chase procurou sempre investir na
"reafirmar o comarte brasileira a fim de
promisso do banco com a comunidade,
independentemente da atividade na cidadc", explica Altamir dc Lima. diretor do
Banco Chase no Brasil. Esta exposição
depois deve seguir para uma nova sede do
"É uma
banco, cm Nova Iorque.
grande
oportunidade de mostrar a arte brasileira
no mercado externo", avalia. A coordena"difícildora Denise Mattar ressalta que
mente se vc numa coleção de uma instituiçáo bancária, obras dc tanto valor".
No caso do Chase, os critérios dc com"bom
pra passam pelo
gosto absoluto",
segundo Altamir Lima. Com esse critério,
o Banco Chase Manhathan está cedendo
em regime de comodato o triplico Navio
Ncgrciro, dc Di Cavalcanti, ao Museu Nacional dc Belas Artes. O quadro ficava na
antiga sede do banco.
A mostra Mestres brasileiros na Coleçào Clwse fica no MAM até o dia 7 dc
novembro. Depois viaja para Porto Alegre, onde poderá ser vista no Museu dc
Arte do Rio Grande do Sul; Paraná,
onde fica no Museu Muncipal dc Curitiba c por último vai para a Pinacoteca do
Estado de São Paulo.
Mesmo mostrando um painel multifacetado da arte brasileira, a coleção revela que
o vigor da produção artística i não
nao se restringe a algumas galerias. Ela pode, c dev
dcvc,
e.
ser um produto dc valor. E o mais imporimportante: ser mostrado.
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DAVI D STRÉnTIELD
Tho Washington Post
f
Ti /ASHINGTON — A cscrilora Toni
Morrison, que acaba dc receber o Prêmio
Nobcl dc Literatura, ri muito. Não pequenos e discretos sorrisos, mas grandes gargalhadas que surgem com tanta força ao
final dc certas frases que não dá nem para
compreender suas últimas palavras. Mcsmo quando o assunto é sério ela não consegue conter o riso. Será que isso significa
"Não,
sou
que ela é uma pessoa otimista?
muito depressiva", ela diz. E ri. E depois
conta como aprendeu a importância do
senso de humor. Curiosamente, esta não é
uma história engraçada.
Morrison nasceu em 1931 cm Lorain,
Ohio, Estados Unidos. Uma clássica pcquena cidade industrial dominada por
grandes fábricas pesadas. Um dia. quando
tinha uns dois anos dc idade, seus pais
deixaram de pagar USS 4 de aluguel e os
senhorios atearam fogo à casa com eles
dentro. "Foi uma forma de maldade bizarra, histérica e fora do normal", diz. "Se
você interiorizar isso é para ficar mesmo
deprimida, por que é quanto vale a sua
vida. Pensar cm queimar alguém por apenas USS 4!". indigna-se. "Ao invés disso, rindo dessa situação absurda, você acaba se distanciando das implicações desse
ato. É isso que o riso faz. Ele devolve sua
vida, sua integridade". sentencia. A escri-

tora não se lembra do incêndio . Só o que
seus pais lhe contaram. Mas a lição ficou, e
eventualmente ela deixa isso transparecer
nos personagens que cria.
Song of Solomon, foi a obra-prima que
cm 1977 transformou Morrison numa cstrela. Seus dois primeiros romances — Tlu
bluesl éye, que fala sobre uma mulher que
não quer nada além dc ser loura dc olhos
azuis, c Sií/fl, a história dc uma mulher
perversa que inspira bondade — foram
muito bem recebidos. Mas Song of Solonum levou-a diretamente para a capa da
Newsweek. Tnr buhy, o quarto livro, é
considerado o mais fraco, mas ela conseguiu consolidar sua carreira com Beloved e
Jazz. No ano passado publicou Racc-ing
justice, en-gehdcring power, uma antologia
dc ensaios sobre Anita Hill, Clarcnce Tho"construção da realidade social".
mas e a
Junto foi lançado um longo ensaio literário
Playing in thc dark, onde esclarece alguns
tópicos teóricos dc sua ficção.
Mas c muito difícil compreender a filosofia dc Toni Morrison, por isso ela não c
uma presença regular em talk slwwstlc TV.
E Morrison sempre evita longas turnés de
palestras para lançar seus livros. Detalhes
da sua vida pessoal — como o nome do
ex-marido, a data do divórcio c a profissão
dos filhos — são uma raridade.
Nos anos 70, Morrison trabalhou na
editora Random Housc. onde publicou autores negros como Henry Dumas. Angela
Davis, June Jordan. Toni Cade Bamarra c
Lcon Forrest. E ela aprendeu muito bem a
arte de ficar atrás dos refletores. "Tenho o
hábito de falar muito e as pessoas acabam
achando que estou revelando intimidades
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passado
"Não
falo muiquando não estou", conta.
to sobre esses assuntos pois é o último
refúgio de privacidade que tenho", complcta.
Toni Morrison vive entre uma casa cm
Princcton e outra ao Norte de Nova lorfreqüentemente visita a pequena
que. Mas "Minha
mãe ainda vive lá. Minha
Lorrain.
irmã, sobrinhas, tias, todo mundo. Sou a
única que sai", diz.
Apesar dc, num certo sentido, a ascensão dc Morrison ter sido muito rápida (23
anos, do primeiro livro ao prêmio Nobel c
muito pouco), cia c basicamente uma autora lenta. "Existe uma coisa chamada tempo
"Cada um leva
o
de romance", acredita.
tempo necessário para ficar pronto. Não
levo em conta prazos, ou me obrigo a
escrever, por exemplo, um livro por ano.
Quando isso acontece, você pode acabar
escrevendo errado, ou estupidamente. Eu
prefiro ficar esperando o livro chegar naturalmcntc", divaga.
Com certeza o Prêmio Nobcl vai aumentar muito a demanda pelo tempo dc
Toni Momson. Enquanto isso, talvez ela
consiga se animar. Durante uma entrevista
n|
I cm
particular, feita no lançamento dc Ja::,
ela di/ia sentir-se pessimista em relação ao
"futuro de
praticamente tudo". Em sua
vida. porem, há apenas um consolo: "Sei
cada
que as coisas só vão melhorar quando
ser humano começar a dizer 'sim", ou
'não', ou "não
faço isso desse jeito", ou
'vamos
falar sobre isso' ou 'deixe-me tocar
você' Se a humanidade não fizer isso,
ficará igual a todas as outras espécies que
não podem fazê-lo", filosofa.

