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"cockpit9
Na^urva Tambiirello, depois de bater contra o muro, a Williams de Senna rodopiou três vezes antes de parar com o piloto moribundo em seu

Brasil chora a morte de um herói
AFP — 24/03/94
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O/w/ída Radical Chie, Miguel
Paiva, lança hoje no JORNAL DO
BRASIL um novo personagem — o
Gatão de Meia Idade, que ele admite ter
traços autobiográficos — para
substituir, nas tiras de quadrinhos, as
histórias do detetive Ed Mort. Além
disso, Paiva vai desenhar cartuns para
a seção Registro, a serem publicados às
scgundas.quartas e sextas-feiras.(Pág14)
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Um personagem
na idade do lobo

No Rio e cm Niterói,
céu nublado passando a
parcialmente nublado.
Chuvas ocasionais no
início do período.
Temperatura estável.
Máxima em Jacarcpaguá c mínima no Alto
da Boa Vista.
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Esportes
¦-30I

Fotos do satélite e mapas do tempo, página 14.

URV(hoje)
Salário Minimo (hoje)
Salário Mínimo em URV
DÓLAR (ontem)
Comercial (compra).
Comercial (venda)...
Paralelo (compra)....
Paralelo (venda)
Turismo (compra)...
Turismo (venda)

CRS 1.323,92
CRS 85.776,78
64,79
..CRS
..CRS
..CRS
..CRS
..CRS
..CRS

1.302,00
1.302,20
1.210,00
1.250,00
1.234,50
1.235,00

2
Coisas da Política
Política e Governo
2 a 4
Internacional
5 e 6
Informe JB
6
Ciência
7
Editoriais e Aroeira
8
Opinião
9
Negócios e Finanças
10 e 11
Informe Econômico
11
Cidade
12 a 14
Registro
14
Cadernos/Páginas
Classificados
6
6
Esportes
18

Ano CIV — N° 24
Assinatura JB (novas) Ig Rio 589-5000
Outros estados/cidades (DDG).® (021) 800-4613
Atendimento ao assinante....Çf (021) 589-5000
Classificados & Rio 589-9922
Outras praças (DDG) ® (021) 800-4613

Tamburello, a
curva da morte
A curva Tamburello, onde Ayrton
Senna bateu, é definida pelo ex-piloto
Nelson Piquet como uma reta torta.
Piquet conhece bem o local do acidente. Em 87, também no dia Io de maio e
com uma Williams, foi ali que ele bateu. Apesar dos muitos acidentes naquele local, a curva não tem proteção,
porque não é considerada região de
alta periculosidade para os pilotos.

Schumacher
vence de novo

Começou na Fórmula 1 em 1984
Títulos na Fórmula 1
Tri campeão mundial:

í»r'¦:

Michael Schumacher, da Benctton,
venceu ontem o GP de San Marino, cm
ímola. Foi a terceira vitória do piloto
alemão na temporada. A prova foi interrompida duas vezes por causa de acidentes. Com a morte de Senna, o doce
ao pódio foi substituído
gosto de subir "O
tristeza.
que aconteceu é tão
pela
há como sentir
não
dramático que
qualquer satisfação", disse Schumacher.

(1988,90,91)
41 vitórias:
1985,86,87,8a 89,90,91,92,93
161 participações

UNIF

UFERJ
Maio
CRS 32.754,53
Diária 02.05
CRS 32.754,53

O laudo oficial divulgado ontem à
tarde pela médica Maria Teresa Fiandri, do Hospital Maggiore, em Bolonha, para onde Ayrton Senna foi levado de helicóptero minutos após sofrer
o acidente, indica que a morte do tricampeão foi causada por fraturas
múltiplas na base do crânio e esmagamento do osso frontal (testa). Como
conseqüência, o piloto sofreu hemorragia cerebral, alem de edema e lesões
generalizadas no cérebro. Segundo o
médico Fernando Pompeu, chefe do
Serviço de Neurologia da Santa Casa,
o impacto da batida causou o rompimento das centenas de veias que dreriam o cérebro, formando o edema. A
parada cardíaca sofrida ainda na pista
foi um fator determinante para a morte de Senna. Se tivesse sobrevivido, ele
ficaria com lesão cerebral irreversível.

Nascido em 21/03/1960 em São Paulo
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45,97%

P/IPTU residencial CRS 19.057,80'
P/IPTU residencial, comercial e territorial.
ISS e Alvará
CRS 19.057,80
Taxa de Expediente CRS 3.811,56
• Obs: Verillcar exceções
junto à Preleltura

Lesões cerebrais
mataram piloto
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TAXAS REFERENCIAIS
De Juros (TR) dia 02.04

A morte de Ayrton Senna deixou o país consternado.
"0 Brasil ficou órfão de ídolos", disse em São Paulo o
advogado Adilson Carvalho, chefe da Torcida Ayrton
Senna (TAS), sem esconder o pranto. Nas areias de
Ipanema, depois da disputa da segunda etapa do campeonato de bodyboard, os atletas vencedores, ao invés
de comemorar, se uniram aos derrotados para rezar
"Sofro
por causa do amor patriótico",
pelo piloto.
chorava o ambulante Edgar da Silva, na Barra da
Tijuca. 0 presidente Itamar Franco decretou luto ofi"Sofro com toda a nação a morte de
ciai de três dias.
um jovem corajoso e honrado", afirmou. Eram 13h40
(hora de Brasília) quando a diretora-geral do Hospital
Maggiore de Bolonha, Maria Teresa Fiandri, informou
que o coração de Senna não batia mais. Quarenta minutos antes, os médicos já haviam constatado a morte
cerebral do piloto. Seu corpo, ainda sem data prevista
para chegar ao Brasil, será enterrado em São Paulo.
Senna, que completou 34 anos de idade no dia 21 de
março, perdeu o controle de seu carro quando se preparava para entrar na curva Tamburello do circuito de Imola.
Seu acidente foi o momento mais dramático de um GP
marcado pela tragédia. Na sexta-feira, Rubens BarrichelIo escapou da morte depois de um acidente espetacular na
variante Bassa do circuito. No sábado, na mesma curva
onde Senna bateu, morreu o piloto austríaco Roland
Ratzenberger. Ontem, na largada para a corrida, uma
batida entre os carros de Pedro Lamy e J. J. Letho lançou
destroços na arquibancada, ferindo quatro espectadores.
E quase ao final, ao entrar nos boxes, a Minardi de
Michele Alboreto atropelou quatro mecânicos. Senna,
que sonhava superar o pentacampeonato mundial obtido
pelo argentino Juan Fangio na década de 50, morreu,
ironicamente, no cockpit do carro que ele lutou durante
três anos para ter em suas mãos. A ironia, na verdade,
é dupla. Foi numa Williams, em 84, que o lendário piloto Ayrton Senna começou a nascer para o mundo da F-l.
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Antes da corrida em Aida, a sua penúltima na
Fórmula 1, Senna dá um adeus para a torcida

Lula derrota
'xiitas' do PT
na convenção
Lula oficializou ontem
sua candidatura com uma
vitória sobre a ala xiità do
PT. O programa aprovado
na convenção menciona a
moratória da dívida só como
possibilidade e não adota ti
liberação do aborto. (Pág. 3)

Promotores
denunciam
70 pessoas
O Ministério Público denuncia hoje 70 pessoas da
lista de propinas do jogo
do bicho. A delegada Martha Rocha também aparece
na lista, mas só poderá ser
denunciada após novas investigações. (Página 12)

65 pote posítions
19 voltas mais rápidas

Real vem até sem Congresso

O ministro da Fazenda. Rubens Ricupcro, garantiu ontem que o real será criado mesmo se o Congresso não votar
a medida provisória que cria a URV. O ex-ministro Fernando Henrique Cardoso disse em Volta Redonda que o
presidente Itamar Franco anuncia esta semana a data em
que a nova moeda entra em vigor. (Página 10)

Mandela tem vitória tranqüila

O líder do Congresso Nacional Africano, Nelson
Mandela. está praticamente eleito primeiro presidente
negro da África do Sul. Apurados 22% dos votos, o
CNA tinha 54-9%. contra 31.5% do Partido Nacional
(branco), mas este percentual do PN deve ser menor
porque a apuração é mais rápida nas zonas de minoria
branca. (Página 5)

Empate deixa
Flamengo bem
perto do título

No jogo mais emocionante do Campeonato Estadual, o Flamengo empatou com o Vasco em um gol e deu um
passo decisivo para ganhar o título.
Colocou um ponto de vantagem sobre
o Vasco a duas rodadas do fim da
competição. O resultado favorece o
Fluminense. Caderno de Esportes.
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POLÍTICA E GOVERNO

2 • segunda-feira, 2/5/94

COISAS DA POLÍTICA

Lula agora só
pensa no governo
encontro do PT que
Noterminou ontem com a
.-'oficialização da candidatura
¦Lula à
presidência da República, a preocupação central
era o obstáculo interno.
^Transposta a barreira dos
radicais — os únicos, na
opinião do staffào cândidato, que podem fazê-lo perder
a eleição —, a campanha ganha um tom de vitória anteycipada. Lula acredita que os
::adversários têm ajudado
muito ao se colocarem sob
. telhados de vidro frágil e já
direciona sua atenção para o
Palácio do Planalto. Trabalha hoje com a hipótese de
vencer no primeiro turno.
A partir de agora procurara mostrar á opinião pública — interna e externa —
que pode, sabe e vai governar sem o ranço esquerdista
e atrasado da xiitagem que
infesta o PT. Garante que
seu governo será amplo, nos
limites não da ideologia,
mas da ética e do compromisso com o interesse da
maioria. Para ilustrar a amplitude, um de seus assessores mais próximos lembrava,
a um canto do auditório Petrônio Portela, no Senado,
na sexta-feira, que, quando
itamar assumiu. Lula defendia a permanência de Adib
Jatene no Ministério da
Saúde.
A tradução do exemplo é
que Lula não teria preconceito de convidar um ex-secretário de governo de Paulo
Maluf para integrar seu governo. Desde que, evidentemente, ele se comprometesse
com o programa do partido.
A idéia é de difícil execução,
mas a intenção revela maturidade de comportamento. E
é assim que Lula pretende
desembarcar nos Estados
Unidos no próximo sábado,
para uma visita de cinco dias
a Washington e Nova Iorque. Lá. vai se apresentar
como o futuro presidente do
Brasil, comprometido com
um projeto de recuperação
do maior país da América
Latina. O passo é grande e.
portanto, é preciso que o tamanho das pernas acompanhe a pretensão.
A agenda é de bom tamanho. Como Bill Clinton,
Hillary e AI Gore já avisaram que não receberão nenhum candidato, com eles
nem foi tentado contato.
Também, o casal da Casa
Branca tem lá seus problemas internos de CPI, num
filme que já andou passando
por aqui. Mas Lula irá ao
Departamento de Estado,
fará contatos na Câmara e
uma palestra no Senado.
Terá encontros com empresários, dará entrevistas ao
Washington Post e ao New
York Times, fará conversas
com representantes de Ongs
e com ambientalistas. Com
estes, pretende criar boa
imagem junto à sociedade
americana que, seus assessores para a área internacional
alertam, pesa muito na condução da agenda externa
norte-americana.

Como as notícias do Brasil no exterior ultimamente
têm tratado de assuntos bem
pouco edificantes — prostituição infantil, extermínio de
menores, roubalheira no
Congresso etc — Lula dirá
o país precisa de um
que
"choque de reformas sociais" e que, para isso, é preciso que seja estável política
e economicamente. O projeto nacional que Lula apresentará lá fora aponta na
direção da conquista da estabilidade econômica via refonnas, para acabar com a
exclusão social da maioria
dos brasileiros.
No campo da política externa, Lula procurará discutir qual o papel do Brasil no
mundo. Segundo ele, hoje o
país carece de uma política
externa consistente não por
culpa do Itamarati, Mas.por_
falta de um projeto nacional.
Leva na pasta um discurso
que considera esgotados os
projetos nacionalistas desenvolvimentistas dos anos 60 e
rejeita a posição neoliberal
de inserção subordinada do
país na economia internacional. Deixará claro que as
dificuldades do Brasil com
os Estados Unidos não são
de ordem ideológica, mas
econômica e comercial.
Lula poderá até fazer sucesso num país que agora
visita pela terceira vez. Mas,
logo terá de enfrentar a concorrência de Fernando Henrique Cardoso, que, ninguém duvida, é uma
personalidade reconhecida
internacionalmente até por
conta de ter ocupado o Ministério da Fazenda. Ao ser
confrontado com a possibilidade deste problema futuro,
o assessor de assuntos intèrnacionais do PT, Marco
Aurélio Garcia, vacila por
alguns segundos, mas encontra logo resposta: "O
Fernando Henrique é o Déjà-vu."
Na volta dos Estados
Unidos, Lula volta-se, de
imediato, para seu outro público preferencial: os pobres.
Como, na avaliação interna
das campanhas, as caravanas deram certo — a análise
das pesquisas revela que ele
cresceu de 18% para 36%
no transcorrer das viagens
Brasil afora — a fórmula
será repetida. Só que em menor escala. Ele escolherá locais onde a fome e a miséria
estejam presentes com muita
intensidade e passará de dois
a três dias ouvindo os desvalidos. Irá, por exemplo, â
Baixada Fluminense e ao
Vale do Ribeira, no interior
de São Paulo.
O programa para a Copa
do Mundo já está escolhido.
Lula e entowage descem o
Rio São Francisco de Piraporá a Juazeiro, numa simbologia de integração nacional representada pelo velho
chico. Quando terminar, será quase agosto. Aí, o PT
concentrará sua força nos
programas de TV e nos
grandes comícios.

Conexão Alagoas
O alagoano Gilberto Braga de Melo, em nome de
quem apareceu um depósito
de USS 160 mil feito
pio
esquema do jogo do bicho
em outubro de 89, e que estaria sendo considerado a pro-

Moreira busca aliados para o PMDB
hoje é com
¦ "Discussão no
quem e como fazer coligação", diz ex-governador

partido

DORA KRAMER

va da ligação do bicho com
Collor, tem, na verdade, outrás ligações. É homem de
confiança de Sérgio Moreira,
atual presidente da Chesf, e
amigo do vice-presidente da
Petroquisa, Renan Calheiros.

JORNAL DO BRASIL

Seja qual
for o cândidato do PMDB
ao governo do
estado do Rio,
o partido vai
¦¦¦
¦•¦
.
fazer coligação para tentar voltar ao Palácio
Guanabara. A informação é do exgovernador Moreira Franco, que
controla 80% dos delegados que
escolherão o nome de um dos três
regional
postulantes na convenção
no final deste mês. "A discussão no
partido hoje é com quem e como
fazer essa coligação, e não simplesmente quem será nosso candidato",
disse Moreira no churrasco na tarde de sábado a Orestes Quércia, na
fazenda do senador Nei Suassuna,
em Teresópolis (RJ).
Enquanto dois dos pré-candidatos, o ator Milton Gonçalves e o
advogado Hélio Saboya, posavam
juntos para fotografias, o terceiro,
o ex-secretário de Governo da prefeitura do Rio Hamilton Barros,
não escondia a preocupação com a
entrada de Saboya no páreo. "Agora a coisa complicou, pois teremos
que intensificar o trabalho entre os
delegados", disse ele.
Saboya explicou que, mesmo
tendo assinado manifesto de apoio
a Hamilton, por ter percebido articulação em favor de Marcello Alencar (PSDB), resolveu aceitar o ape-4e-de-Moíerrâ e do presidente
regional, Renato Archer.
Gonçalves, confiante, acha que
"faz
a candidatura Saboya
parte do
jogo democrático". Mas teme que o
ex-secretário seja obrigado a defender na campanha o governo Moreira.
I | O PFL do Rio definiu ontem cm
sua convenção que o partido vai fazer coligação nas eleições estaduais.
Por 114 votos a 7, a decisão sepulta
a intenção do empresário Roberto
Procópio Lima Neto em lançar chapa para ser o candidato do partido
ao governo do Rio. O encontro definiu também 13 candidatos a deputados federais e 31 estaduais.
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Marcelo Régua — 30/4/94
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f orara, com Quércia em Teresópolis: PMDB precisa de candidato próprio paraJiégociâTulnãTõHgaçào

Quércia vai a festa de sindicato
MOGl DAS CRUZES, SP — A CO-

memoração do Dia do Trabalho
promovida pelo Sindicato das
Costureiras de São Paulo e Osasco, em Mogi das Cruzes, município da Grande São Paulo, foi
transformado em um ato de
apoio ao ex-governador de São
Paulo Orestes Quércia, pré-candidato do PMDB à Presidência da
República. O sindicato, que é filiado à Força Sindical, lotou 75
ônibus com cerca de quatro mil
pessoas para participar da manifestação, realizada em um sítio de
17 alqueires pertencente à éntidáde, que é usado como centro de
formação sindical.
Além de Quércia, compareceram à comemoração do Dia do
Trabalho candidatos a deputado

pelo PMDB, como a presidente
do Sindicato das Costureiras, Eunice Cabral, e o presidente da
Força Sindical e do Sindicato dos
Metalúrgicos de Osasco, Cláudio
Crê. Apesar do grande número de
trabalhadores presentes à manifestação, apenas um grupo de cerca de 500 pessoas lotou uma sala
para ouvir o discurso de Quércia.
Aos trabalhadores foi oferecido churrasco, cerveja e refrigerantes, um show da cantora Alcione e apresentações de palhaços
e outros músicos. O radialista Osmar Santos, apresentador da festa, chamou Quércia de "presidente" e incitou a platéia a gritar o
nome do ex-governador.
Quércia e a sindicalista Eunice

Cabral negaram o uso da máquina do sindicato em favor do
PMDB. "Os dirigentes sindicais
são do PMDB e apoiam o partido, mas não há nenhuma ligação
com o sindicato", disse o ex-governador. "Eu vim aqui trazer
minha mensagem ao sindicato. Se
eu não viesse, a festa do Io de
Maio estaria acontecendo da
mesma forma. Não foi feita uma
festa apenas para que eu viesse
aqui".
No seu discurso, Quércia atacou o candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, a
quem acusou de ter favorecido
empresários, quando ministro da
Fazenda, ao perdoar dívidas da
Confins (contribuição social).

Saboya e sua missão quase impossível
Ex-secretário se
empenha em unir
dois arquiinimigos
advogado Hélio Saboya, de
O 64 anos, lançou sua précandidatura ao governo do estado
pelo PMDB impondo a si mesmo
uma missão praticamente impôssível: unir o ex-governador Moreira Franco e o prefeito César
Maia, os dois nomes mais conhecidos do partido no estado. Saboya acha que seu trabalho será facilitado porque Moreira e Maia
são ligados a Orestes Quércia.
Saboya acha que sua chance de
vitória interna é tão grande como
a de Quércia no PMDB nacional.
"Tenho
perfil mais consolidado,
por ter sido secretário de Polícia
Civil quando a autoridade pública
funcionava", diz Saboya, que
ocupou a secretaria durante dois
anos e oito meses.
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— EDITAL DE CONVOCAÇÃO —

MINISTÉRIO 0E MINAS E ENERGIA

AVISOS DE ALTERAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA tf 390.1.004.94.2
Objeto: Serviços de manutenção e conservação de áreas verdes e prediais, o do
limpeza das instalações Industriais e prediais das Áreas Operacionais do OTSE na
região de Angra dos Reis/RJ.
Comunicamos o adiamento da data da Concorrência, do dia 05/05/94, para o dia
02/06/94, e alterações nos Itens 3 e 8 do Edital (Habilitação e Assinatura do
Contrato).
O Aviso do Edital em epígrafe foi publicado no D.O.U. no dia 05/04/94 (Seção 3).
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N» 390.1.008.94.3
Objeto: Serviços de limpeza e conservação das Instalações prediais e industriais,
ruas, praias, conservação de gramados e outros serviços assemelhados, nas
dependências da Gerência da Bala da Guanabara (QEQUA) do DTSE.
Comunicamos o adiamento da data da Concorrência, do dia 19/05/94. para o dia
06/06/94, e alterações nos Itens 3 e 8 do Edital (Habilitação e Assinatura do
Contrato). I
O Aviso do Edital em epígrafe foi publicado no D.O.U. no dia 19/04/94 (Seção 3).

d O

M.

Ele garante que não se assusta
com a grande rejeição do eleitorado a Moreira Franco, detectada
pelas pesquisas. Segundo Saboya,
a comparação entre o governo
do PDT, vai
passado e o atual,
beneficiá-lo. "Além disso, meu
nome é Hélio Saboya, não é Moreira Franco", diz o advogado.
Ele reconhece o controle quase
total de Moreira sobre os convencionais dó Rio. E corteja o ex-governador: "Acho que ele vai me
transferir mais receptividade eleitoral do que rejeição."
Saboya disse que, se eleito,
convidará o desembargador Dorestes Batista para a Secretaria de
Segurança. Dorestcs foi convidado pelo governador Nilo Batista,
que mudou de idéia quando o
desembargador disse que só aceitaria se tivesse ajuda das Forças
Armadas. Saboya aceita a condiLigação com
ção.

PETROBRÂS
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MINISTÉRIO 0E MINAS E EMERGIA

AVISO DE ALTERAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS DEPRO-101.1.002.94-6
A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÂS, através do Departamento de Produção
(DEPRO) informa que o Edital DEPRO-101.1.002.94-6. publicado no D.O.U. no dia
23.02.94, relativo a Tomada de Preços para prestação de serviços de
desenvolvimento de desenhos e cálculos de engenharia estrutural, terrestre e
"offshore"
no âmbito do DEPRO, sofreu alterações para adequação as Medidas
Provisórias 434 e 457, bem como da data de recebimento das propostas, de
10.03.94 para 25.05.94, permanecendo inalterados o horário (10:00h) e local
(Edifício Sede da PETROBRÂS Sala 1413).
Consulta e obtenção do Edital: O novo Edital poderá ser consultado a partir do
02.05.94, à Av. República do Chile, 65 - sala 1413 e obtido no mesmo endereço,
mediante apresentação de comprovante de depósito da taxa de 6,00 URV c caria
contendo dados da empresa (razão social, CGC, endereço, telefone, telex, lax o
pessoa do contato).
Informações adicionais: Sr. CID - Tel: 534-1434 ou 534-2257.

O Presidonte do circulo dos empregados da PETROBRÀ.S — CIEPE no uso das prerrogativas que lhe concede o
estatuto social em sou titulo IV, Cap. L art° 52 e Arr- 106 do cap únteo dos disposições gorais, convoco os associados
em pft>TK) gozo de seus direitos, a se reunirem em assembléia geral oxtrnordinãiia, um suo sede social, a Praça Mahatma
Gorídhi, 14/2° andar, nesta, no dia 11(ÒftZo) de maio do corrente ano às 18 horas em primeira convocação e BS 1830
notas em segunda o Último convocação com qualquer número para a seguinte ordom du dia
A) mudança da razão social do CIEPE;
B) Aprovação dos novos Estatuto Social e Regimento Interno, o,

C) Assuntos Gerais.

Rio du Janeiro, 29 tin abril de 1994
SDRGIO PEREIRA FERNANDES
PRESIDENTE

PAPER DTVM LTDA
DECLARAÇÃO DE PROPÓStTO
Transferência de Controle Societário. Os abaixo signatários, por intermédio do presente
instrumento, I - Declaram: 1. Sua intenção de adquirir ocontrole societário da instituição a seguir
especificada, cuja concretização do negócio depende ainda da aprovação do Banco Central
do Brasil, conforme previsto no contrato de compra e venda firmado entre as partes:
Denominação Social: PAPER DTVM LTDA. Natureza: Distribuidora. Sede: Av. Marechal
Câmara, 160 - salas 1322 e 1323 - Rio de Janeiro (RJ). Capital Social: CR$ 5.653.400,00, database: 28/02/94. Patrimônio Liquido: CRS 135.777.117,46, data-base: 28/02/94. 2. Que, para
tanto, proverão recursosas seguintes fontes: Controlador Pessoa Física, AugustoCesar Falcão
de Queiroz, brasileiro, casado, militar da reserva, residente e domiciliado a Av. Visconde de
Albuquerque, 1324/104, portador da carteira de identidade n* 132.228, do Ministério da Marinha
e CPF n° 031.493.407-30, com 90% de participação. 3. Que a instituição será administrada
pelas seguintes pessoas, com os cargos de Diretores: 3.1 Augusto César Falcão de Queiroz,
brasileiro, casado, militar da reserva, residente e domiciliado a Av. Visconde de Albuquerque,
1324/104, portador da carteira de identidade n° 132.228, do Ministério da Marinha e CPF n°
031.493.407-30, tendo atuado nas seguintes empresas: Satro - Sociedade Auxiliar da Indústria
de Petróleo Ltda, 79 a 81, como Diretor Financeiro; Cia Brasileira de Antibióticos - CIBRAN. de
81 a 82, como Gerente Financeiro; Aquaservice Ltda, de 82 a 88, como Gerente Administrativo
e Financeiro; Topserv Serviços Gerais Ltda. de 93 até a presente data, como Assessor
Financeiro da Diretoria. 3.2 Antônio da Cunha Vilas Boas, brasileiro, casado, securitário,
residente e domiciliado a Rua São Gabriel. 995, portador da carteira de identidade n*
030.785.594-3 do IFP/RJ e CPF n° 332.326.447-91, tendo atuado nas seguintes empresas,
como Operador de Open: Banco Boavista S.A., do 78 a 83; Universal DTVM S.A., de 83 a 85;
Sassami DTVM S.A. de 85 a 86; Sprind DTVM Ltda em 93. 4. Que não possuem quaisquer
restrições cadastrais e desfrutam de reputação ilibada, o ainda, que não foram nem estão sendo
responsabilizados em ação judicial ou processo administrativo junto ao poder público, capaz de
impedi-los de dar curso ao presente empreendimento. II- Esclarecem que, nos termos da
regulamentação em vigor, as eventuais objeçóes à presente declaração por parte de quaisquer
interessados deverão ser encaminhadas diretamente ao Banco Central do Brasil - Delegacia
Regional no Rio de Janeiro - Av. Presidente Vargas, 730 - subsolo, devidamente identificadas
juntamente com toda a documentação comprobatória, no prazo de ató 30 (trinta) dias após esta
publicação, esclarecido que os postulantes terão na forma da legislação vigente, direito de vistas
ao respectivo processo. 1^0100010^9400331492. Rio de Janeiro. 11 de abril de 1994. Augusto
César Falcão de Queiroz - Diretor
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Lula vence xiitas do PT na questão da divi

¦ Radicais defendiam moratória no dia da posse, mas programa de governo prevê suspensão do pagamento como possibilidade
Brasília — Luiz Antônio

CELSON FRANCO
BRASÍLIA
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— O candi'Vifín-'¦¦''¦ ¦'"'¦Y v
V;dato Luiz
Inácio Lula
da Silva derrotou ontem
a extrema-esquerda do PT, que queria incluir no seu programa de governo
a suspensão do pagamento da divida externa como decisão a ser
tomada logo que tome posse, ser
vencer as eleições presidenciais. A
moratória ficou no programa,
mas apenas como possibilidade a
ser usada no jogo das negocia"Se manções, como queria Lula.
tida a intransigência dos credores
internacionais, diante da necessidade de preservar o nível da reservas internacionais e a capacidade
de investimento do Estado o governo suspenderá o pagamento da
dívida...", diz o texto aprovado
no 9o Encontro do PT.
A proposta aprovada, assim
como a emenda derrotada, critica
o acordo feito com os credores
pelo governo Itamar Franco, qualificado de desfavorável ao país e
visto como elemento de constrangimento para o futuro governo,
porque aumentaria a pressão sobre o balanço de pagamentos e o
orçamento público. O texto, até„
aí, é o mesmo nas duas propostas.

A diferença acontece quando a
ditada por Lula afirma
proposta
"o
que
governo retomará negociações em termos compatíveis
com os pressupostos do nosso
programa de desenvolvimento
econômico e social". Lula conseguiu o programa que queria,
adaptado às suas necessidades de
candidato.
Ele obteve a adesão das mulheres à sua postura pragmática de
não apoiar a legalização do aborto, colocando-o como objeto de
uma política de saúde pública.
Derrotou os radicais que queriam
bloquear os lucros originários de
grandes aplicações financeiras e
conseguiu também aprovar as câmaras setoriais, rejeitadas pelos
xiitas.
O deputado José Dirceu, candidato ao governo de São Paulo,
defendeu a proposta de Lula sobre a dívida externa, argumentando que a única diferença em relação à dos radicais era a
oportunidade da suspensão do
pagamento. Integrante da corrente Unidade na luta, disse que a
proposta de Lula defendia a realizaçâo de uma auditoria na dívida
externa e acrescentou: "Vamos
demonstrar que a dívida é impagável e imoral, e vamos suspender
Jipjgamentc^om a mobilização e
com o apoio populãT

Um grupo dos pobres

Luiz Inácio da Silva quer liderar bloco de países endividados
para negociar a dívida com os
credores. Na primeira entrevista
como candidato oficial, Lula disse
que, se eleito, procurará os países
pobres para formar o bloco, e só
romperá com o FMI em caso de
intransigência dos credores: "Não
dá para tratar problemas sociais
com o gerente do Fundo."
No encerramento do 9o Encontro, Lula, que cancelou comício
devido à morte de Ayrton Senna,
renunciou à presidência do PT,
substituído pelo deputado Ruy
Falcão, de um dos grupos radicais. A substituição fez parte do
acordo para retirar a proposta de
moratória.
Lula disse não temer uma fuga
de capitais com sua eleição por"a fuga sempre existiu".
Seque
gundo ele, a versão final do promostra aos países ricos que
grama"tem
o PT
noção da responsabilidade de governar um país da im-
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-^xmanojlo^ncontrojiacional aprovou programa
que Lula queria, rejeitando o conjronto com credores, pregado pela extremd-esquerda do PT

OS PONTOS MAIS POLÊMICOS
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Lula : eufórico com a vitória

portància do Brasil, que precisa
tomar posição política condizente
com seu valor, e não mais ser
tratado como exportador de kiwi." Eufórico com a vitória sobre
os radicais, Lula afirmou que o
PT está unido e "não se confirmou a guerra que a imprensa previa na convenção".

Reforma agrária — Prioridade de Lula, a ser atacada imediatamente após a posse, em caso de
vitória. O PT pretende resolver logo o problema de trabalhadores rurais acampados em beira de estradas, cerca de 19 mil famílias nessa
situação. A reforma agrária definitiva viria ao longo de 15 anos. O
programa prevê também distribuição de terras e aplicação de política
agrícola para atender três milhões
de famílias sem terra. Prevê-se, no
caso, o apoio do Estado na assistência técnica, com investimentos
em técnicas de uso de solo.
Salário mínimo — Uma das.
promessas de Lula era a elevação'
do salário mínimo para USS 300
até o final de seu possível mandato.
A proposta foi apresentada pela
tendência Na Luta PT, mas não
teve apoio sequer do presidente da
CUT, Jair Meneguelli, que se absteve, e do deputado Paulo Paim (RS),
ex-presidente da Comissão do Trabalho. O plenário preferiu ficar

com o texto original da proposta de
"a elevação
programa, que prevê
gradual e parmanente do salário
mínimo real, tendo como meta dobrar seu valor no menor prazo possível e, no período subseqüente,
atingir o nível apontado pelo Dieese" (USS 350). O principal economista da bancada petista, deputado
Aluizio Mercadante (SP), justificou
a decisão dizendo que no programa
não há quantificação. Além disso,
argumentou que "o ritmo do crêscimento do valor do salário mínimo
vai ser determinado pelo processo,
não pode ser definido no crachá".
Os petistas consideram ainda que a
fixação de um valor poderia se
transformar numa armadilha e
num alvo de ataques dos adversarios. "Se o salário chegar a USS
295, vão dizer que o governo não
cumpriu seu objetivo", concordou
Meneguelli. "Não dá para vender
ilusões", comentou Paim.
Aborto — O PT decidiu suavizar a questão do aborto no progra-

ma. O texto que defendia a legalização do aborto foi substituído por
formulação genérica que se restringe em defender o apoio da rede
pública de saúde aos casos de aborto previstos em lei (estupro e risco
de vida para gestante). "A campanha deve levar em conta a correiação de forças e o nível de entendimento e consciência da sociedade",
afirmou José Genoíno (PT-SP), justificando a mudança.
Homossexuais — O 9" Encontro do PT não chegou a discutir
a proposta sobre o casamento entre
homossexuais. O texto básico do
programa foi suprimido. Nele, havia defesa genérica de que o futuro
governo deve tomar iniciativa de
propor modificações legais que permitam o direito de casamentos liomossexuais. Os petistas retiraram a
proposta do programa.
Governo — O PT propõe a
criação dos ministérios do Emprego e da Seguridade Social, em substituição aos do Trabalho, Previdên-

cia e Bem-Estar Social. A
Presidência da República seria fortalecida, com aumento de de secrètarias e redução da quantidade de
ministérios. Mercadante é o mais
cotado para a Fazenda, mas fala-se
trambém nos economistas Paulo
Nogueira Batista e Maria da Conceição Tavares e o deputado José
Serra (PSDB-SP). O economista
Paul Singer, petista, ficaria com o
Ministério do Planejamento.
AntiimperiaBismo — O esforço para derrotar os radicais quebrou uma das bases do tripé programático antiimperisljsta do PT
(moratória e luta contra moriÒpolios e latifúndios): em seu programa
partidário, o PT se define como
partido socialista e favorável ao
rompimento com o FMI. Fm nenhum momento do programa, há
menção à "luta anti-imperialista".
"E uma decepção
para a militância.
Uma de nossas mais profundas
convicções foi abalada", disse Marcos Sokol, do Na Luta PT.

Monopólio das facções
AZIZ FILHO

A ex-prefeita Luiza Erundina,
que chegou na tarde de ontem
para assistir aos desdobramentos
finais da convenção que lançou
Lula, não participou de nenhuma
negociação sobre os temas polêmicos do programa de governo. O
alheamento de Erundina, que
ocupou o maior cargo público já
conquistado pelo PT — prefeitura
de São Paulo — foi mais um sintoma do grande dilema dos petistas: os líderes dos grupos ideológicos, que definem os rumos do
partido, não são os que se submetem à prova das urnas e fazem o
elo com a sociedade.
Pessoas como o senador
Eduardo Suplicy (SP) ou a ex-prefeita de Santos, Telma de Souza,
que estão na linha de frente do
partido nos enfrentamentos eleitorais, foram muito menos procurados e suas opiniões despertaram
muito menos interesse do que as
dos líderes das correntes, como o
deputado estadual Rui Falcão, do
grupo Opção de Esquerda, que deverá assumir a presidência do partido, ou o economista Marcos Sokol, da facção Na Luta PT, que
agrupa as tendências mais radicais.
Na opinião do deputado José
Genoíno (SP), cada vez mais isolado internamente na liderança do
grupo ultramoderado Democracia

Radical, essa falta de equivalência
entre poder interno e expressão
social só poderia ser resolvida
com uma ampla campanha de filiação. "Temos de trazer o máximo de gente da sociedade para
dentro do partido", diz Genoíno.
O mineiro Luiz Dulci, que
coordena a campanha do deputado José Dirceu ao governo de
São Paulo, acha que o PT não
fará filiação em massa, pelo menos neste ano. Segundo ele, isso
poderia constranger os simpatizantes da candidatura Lula que
farão parte dos comitês suprapartidários, uma das prioridades da
campanha. Dulci acha que o poder dos militantes profissionais
aumentou de 1989 para cá devido
ao desânimo causado pela derrota
de Lula e a decepção com os govemos Collor e Itamar.
Na maioria dos partidos, os
deputados têm lugar garantido
nas convenções como delegados.
No PT, nada impede que um politico com milhões de votos seja
preterido por um desconhecido na
disputa por uma vaga de delegado. "Dá muito mais trabalho ser
eleito delegado do PT do que deputado", afirmou o deputado Lorival Freitas (AP), que diz ter se
desdobrado em dez para seu lugar
na convenção do PT.

SENADO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 024/94

"X

OBJETO: Aquisição de material de expediente, destinado ao
Serviço de Almoxarifado do Senado Federal.
Comunicamos aos interessados na Tomada de Preços supramencionada que o Aviso de Adiamento da abertura foi
publicado no Diário Oficial da União no dia 25/04/94.
SUÈLIO DE SOUSA E SILVA
Presidente da COPELI

AVISO AOS CLIENTES:

CHEQUE BAMERINW&
O PRIMEIRO COM
GARANTIA EM[URV
AVISO AOS CONCORRENTES:

CHEQUE MAT

U €&

O Bamerindus foi o primeiro a colocar o valor de garantia na folha de cheque. Agora é o primeiro a colocar
esse valor em URV. O seu próximo talão já virá com a nova garantia. Mas se o seu talonário ainda tem
garantia em cruzeiros reais, fique tranqüilo. É só confirmar a assinatura, o valor de garantia e o prazo cie validade no cartão que o Bamerindus garante. Cheque Bamerindus. Bom pra quem paga, bom pra quem recebe.

|$£| BAMERINDUS
O cliente em primeiro lugar.
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Cardoso promete fezer revisão constitucional
No primeiro discurso como candidato, Cardoso diz que, se for eleito, proporá emenda convocando assembléia para rever Carta

ANTÔNIO MATIELLO
|§ VOLTA REPpNDA, RJ —
$. senador
Remando
p/e n r i q u e
"Cardoso,
can«Jidato do
f&DB à Presidência da República,
8|sse ontem que, se vencer a elei?jlò, convocará uma assembléia
revisora exclusiva para realizar a
íêvisão constitucional durante seu
"A revisão
precisa acon§.úiverno.
afirmou.
Ele
não
sabe ain^ier",
da como será feita a convocação,
èjrhbora entenda que o caminho é
uma emenda constitucional.
•í&A declaração do senador foi
feita nas comemorações do Dia do

Trabalho em Volta Redonda, onde o PSDB transformou o ato público organizado pelo Sindicato
dos Metalúrgicos da cidade em
comício da candidatura de Fernando Henrique. Ele discursou
para uma multidão estimada em
10 mil pessoas, conclamando todos "à vitória pelo Brasil". A programaçâo da tarde foi cancelada
por causa da morte do piloto Ayrton Senna.
Para o candidato do PSDB,
uma das evidências de necessidade
da revisão são as alianças partidarias que se formam nos estados em
contradição com acordos no âmbito nacional. "Nessas horas é
que a gente vê como o sistema
partidário brasileiro é frágil. Não

há um partido que não tenham
feito alianças cruzadas para estas
eleições que se aproximam, com
partidos aos quais se opõem no
campo nacional", criticou. Sem
comentar como será sua campanha em estados como Paraná, Minas Gerais e Ceará, exemplos típicos da contradição entre alianças
locais e nacionais, Fernando Henrique disse que "é preciso encontrar uma forma para esta convivencia".
No Paraná, o PSDB fechou
acordo com o PDT para apoiar o
ex-prefeito de Curitiba Jaime Lerner. Fernando Henrique não esconde sua irritação diante deste
quadro e já avisou ao presidente
nacional do PP, o ex-governador

do estado, Álvaro Dias, que pretende subir no seu palanque. Dias
se empenha em voltar ao poder no
Paraná e a tentativa do PP participar da aliança nacional dos tucanos naufraga diante dos problemas locais do partido. Em Minas,
o candidato do PP ao governo,
Hélio Costa, não quer saber de
repartir o palanque com o governador Hélio Garcia, do PTB, que
apoia Fernando Henrique.
No Ceará, a aliança em torno
da candidatura do presidente na-~
cional do PSDB, Tasso Jereissati,
outro que tenta voltar ao governo,
tem apoio do PT de Luiz Inácio
Lula da Silva, maior adversário de
Fernando Henrique.
Volta Redonda, RJ — Nelson Perez
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As índias amazonenses harida e Idenê, mãe ejiília, ouvem estranhas vozes femininas no rio. E pagam oferendas para o casaniento dar certo

As amazonas de ontem e de hoje
Habitantes dos
rios cultivam lenda
sobre guerreiras
ORLANDO FARIAS
— Mais de 400
anos depois de terem desMANAUS
pertado reações de espanto, fascínio e descrença, na narrativa do
navegador espanhol Francisco
Orellana. as lendárias amazonas
continuam mais vivas do que
nunca. No mesmo Rio Nhamundá ou Vridxen (rio das mulheres),
onde, a 22 de junho de 1541, Oreilana teria sido ferido em combate
pelas guerreiras, perdendo um
olho, as populações ribeirinhas
mantêm acesa a crença na existência da tribo das icamiábas (mulheres sem marido).
Limite natural entre os estados
do Pará e Amazonas, o Nhamundá continua sendo o habitat das
mulheres guerreiras, segundo
acreditam os caboclos da região.
Eles garantem que as amazonas
vivem no cume da Serra da Lua, à
margem direita do rio, onde
anualmente recebem homens só
;para procriarem. Contam os ribeirinhos que, nas noites de luar,
as belas amazonas oferecem um
espetáculo estonteante, banhando-se numa lagoa que existe no

'Jr-fFTrrt,-t»',-'vt^-Jri-:."C-.--'

topo da serra, conhecida pelo sn
gestivo nome de Espelho da Lua.
Nenhum caboclo se arrisca invadir o santuário das amazonas.
"Elas matam
qualquer um que se
atreva a subir a serra", acredita o
pescador Francisco Feijó de Brito, 41 anos, que mora com a familia numa praia próxima. Não é
por outra razão que a Serra da
Lua está livre até hoje das agressoes ambientais. "Trata-se de
exemplo de como uma lenda exerce influência na preservação do
meio ambiente", atesta o assessor
especial da prefeitura de Nhamundá, Jander Souza.
Sorte — Ás amazonas estão
presentes na vida dos caboclos
que habitam as margens do Nhamundá. Elas são responsabilizadas pela fertilidade, pela sorte na
caça e pesca, e também pelo sucesso dos homens com as mulheres. Ninguém deixa de levar consigo como amuleto uma réplica
do muiraquitã, que segundo a lenda era ofertado pelas amazonas
aos homens que lhes dessem filhas. Os meninos eram mortos ao
nascerem ou abandonados numa
praia no Nhamundá, para que os
os levassem.
pais"Tem
gente que até hoje vê as
amazonas", garante Izarida Ferreira de Souza. Ela diz que em
noites de lua cheia ouve estra-
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nhas vozes femininas, nas praias
que circundam a serra. Sua filha,
Idenê de Souza, 26 anos, já pagou muitas juras e oferendas às
amazonas, para ser feliz no casamento.
Essa atmosfera de mitos e
crenças tornou a cidade paraense
de Faro, na margem esquerda do
Nhamundá, berço da maioria das
videntes que se espalham pela
Amazônia. "Eu cresci ouvindo no
rádio em Manaus anúncios da vidente Miraceli, de Faro", conta o
sociólogo José Ribamar Bessa, da
Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (Uerj). Embora não
negue a presença forte das amazonas, que deram o nome do Amazonas, maior rio do mundo, e de
estados e cidades dos países da
região, ele acredita que o mito das
mulheres guerreiras nasceu de
uma atitude típica dos colonizadores europeus que chegaram à
América no século XV.
Segundo o sociólogo, Orellana
ficou impressionado porque viu
mulheres índias lutando ao lado
de seus maridos, mas esse é ainda
hoje costume de muitas tribos da
Amazônia. "Numa época em que
a mulher na Europa estava presa
às tarefas do fogão, ficou difícil
admitir que ela pudesse desempenhar papel, de destaque no novo
continente", diz.

¦ Nas cidades, os
casos de violência
crescem ano a ano
comparação da lenda da
A icamiábas com a realidade
da mulher urbana na Amazônia é
constrastante. Nada lembra as cenas narradas pelo frei dominicano
Gaspar de Carvajal, da expedição
de Orellana, nas quais as amazonas matavam os homens que, por
medo, recuavam. As estatísticas
revelam uma face totalmente diversa do Rio Nhamundá.
"Atualmente, a mulher
na
Amazônia é igual a essas árvores
que vegetam no meio da selva e
servem apenas para reproduzir a
vida", diz a paraense Catarina
Saldanha Torres, 42 anos, descendente de índios, como denunciam
seus longos cabelos negros. Para a
titular da Delegacia Especializada
em Crimes contra a Mulher, as
guerreiras são só lenda.
Com base em dados, ela diz
que as mulheres amazonenses estão sendo mais ameaçadas e agredidas pelos maridos do que no
ano passado, quando as ocorrências desse tipo foram 6.472. De
janeiro para cá, 2.100 mulheres já
foram espancadas, e a tendência é
que os números dobrem até o fim
do ano.

O presidente serei eir.59

66i

Os presidentes do PSDB, Tasso
Jereissati, do PFL, Jorge Bornhausen, e do PTB, senador José Andrade Vieira, terão reunião hoje em
Brasília para formalizar a aliança
nacional dos três partidos — chamada de União pelo Brasil — em
torno da candidatura de Fernando
Henrique Cardoso. O senador tucano foi enfático ao avisar: "O presidente serei eu." O recado é muito
claro, pois será discutido também o
programa comum de governo para
a coligação.
Fernando Henrique fez questão
de deixar claro que o PSDB não
adotará a linha do Estado mínimo,
como defende o PFL, para citar

uma das diferenças entre os dois
"Queremos
um Estado
partidos.
eficaz", disse o senador, para quem
o neoliberalismo do PFL "acena
para o lado social", aproximandose da social-democracia do PSDB e
da "social-democracia trabalhista
do PTB". O candidato espera que
ainda esta semana se conheça o
nome do vice, depois da desistência
do deputado Luís Eduardo Magalhães (PFL-BA). José Andrade
Vieira salientou, contudo, que o escolhido precisa ter expressão eleitoral. "De outra forma, é melhor que
o PTB indique alguém ou mesmo o
próprio PSDB",

Campanha atropela lei
O PSDB de Fernando Henrique
Cardoso passou um rolo compressor ontem em Volta Redonda. A
exemplo do que fez o PT de Lula
em suas caravanas da cidadania no
interior do país, os tucanos lançaram a campanha do senador à Presidência da República, à revelia do
prazo de proibição dos comícios só
encerrar no próximo dia 31, data
limite para que os partidos definam
seus candidatos em convenções regionais e nacional.
Diante de uma multidão de milhares de pessoas que esperava o
show da dupla Leandro e Leonardo
na praça central da cidade, Fernando Henrique gritou que começava
sua caminhada a partir de Volta
Redonda e conclamou todos "à vitória", depois de dizer que o povo
"fará os
políticos terem vergonha
na cara" Apesar do clima explícito
de campanha, ele salientou que não
estava naquele palco como o candidato oficial à sucessão do presidente Itamar Franco.
Acompanhado pelo senador José Andrade Vieira, presidente do
PTB, e do candidato tucano ao governo do Rio, Marcello Alencar,
entre outras lideranças do PSDB no
estado, Fernando Henrique, convidado do Sindicato dos Metalúrgi-

cos da cidade para o ato público do
Dia do Trabalho, não poupou gestos de campanha e voz embargada.
A visita do senador à cidade incluiu uma caminhada pelas ruas do
centro, caracterizada pela truculência de vários seguranças armados.
Fernando Henrique depositou fiores no monumento da praça IX de
Novembro, em homenagem aos
três metalúrgicos, William, Valmir
e Barroso, mortos na invasão da
Companhia Siderúrgica Nacional
em 1988, invadida por tropas do
Exército para deter uma greve.
Em seguida ele seguiu para a
por
praça Brasil, acompanhado "Fercorreligionários que gritavam
nando Henrique presidente" e
"Marcello
para governador". Na
praça, a caravana foi recebida com
muitas vaias. As cerca de 50 pessoas do partido avançaram contra
a multidão como um verdadeiro
arrastão, causando um princípio de
tumulto.
Bastou o candidato tucano aparecer no palco para ser ovacionado
por milhares de pessoas, a maioria
de mulheres. Aos gritos, elas pediam pressa nos discursos, já que
estavam ali para ver seus ídolos
sertanejos.

Presidente de sindicato
é afastado por desfalque
O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção Civil
de Duque de Caxias (RJ), José Camilo, será afastado do cargo hoje
com base na liminar do juiz Carlos
Alfredo Flores da Cunha, da 6a
Vara Civil do município. Camilo é
acusado de ter desviado USS 4.805
(CRS 5,1 milhões) do sindicato, de
abril de 92 a abril de 93, para despesas particulares e o financiamento de sua campanha a vereador, em
1992, pelo PT. Camilo tem cinco
dias para apresentar sua defesa à
Justiça e pode responder a processo
criminal por apropriação indébita.
De acordo com os documentos
apresentados à Justiça, Camilo gastou USS 1.461 (CRS 1,8 milhão) na
campanha eleitoral, com publicidade em jornais, combustível e frete.
A verba do sindicato também foi
usada para pagamento de roupas,
obras na casa de Camilo e viagens.
De julho a agosto de 92, Camilo
teria gasto USS 1.268 (CR$ 1,5 milhão) na loja Real Roupas e, no
período de um ano, mais USS 1.250
(CRS 1,6 milhão) com alimentação
e hospedagem em hotéis.
Um desentendimento entre Camilo e o ex-tesoureiro da entidade,
Edilson Gonçalves de Aguiar —
que recusou-se a continuar desviando o dinheiro do sindicato—, foi o
estopim para que as irregularidades
viessem à tona. Por causa do rompimento, Edilson foi afastado do
cargo e obrigado a deixar a cidade,
no ano passado, sob ameaças de
Camilo. À documentação que comprova o desvio de verba foi entregue por Edilson à diretoria da entidade. Com base nesses

documentos, o diretório municipal
do PT de Duque de Caxias abriu
um processo para expulsão de Camilo do partido.
O vice-presidente do sindicato.
Jeremias Eli Moreira, diz que Camilo é um homem violento, que
anda pela cidade com um grupo de
seguranças armados. De acordo
com Leonício Cardoso Da Silva,
um dos diretores da entidade, o
atual presidente responde a inquérito policial por agressão e espancamento de uma funcionária e é acusado de participar de grupos de
extermínio na Baixada Fluminense.
O advogado Jorge Orlando Ferreira da Costa vai entrar com outra
ação na Justiça, esta semana, pedindo a prestação de contas do periodo e a devolução da verba desviada ao sindicato.
O A morte do piloto brasileiro
Ayrton Senna ajudou a esvaziar o
showmício em homenagem ao Dia do
Trabalho organizado ontem pela
CUT no Vale do Anhagabaú, segundo o presidente estadual da entidade,
José Lopes Feijó. "Ele era um simbolo, num país em que o povo vive
tantos problemas", lamentou o dirigente sindical. Cerca de 1.500 pessoas assistiram shows do cantor Zé
Geraldo e várias bandas de rock.
Não houve discursos e os dirigentes da CUT leram apenas um manifesto condenando a política econômica do governo. A maioria do público
era de militantes do PT. O candidato
do PT à presidência da República,
Luiz Inácio Lula da Silva, foi convidado, mas não compareceu ao ato.
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Apuração garante presidência para Mandela
¦ Primeiros resultados na África do Sul dão 54,9% para o, líder negro e 31,5% para o Partido Nacional, do presidente De Klerk;
JOHANNESBURGO — O Con-

gresso Nacional Africano, de Nelson Mandela, lidera os resultados
na África do Sul com 54,9% dos
votos, mas a apuração continua
lenta e foram contados apenas
22% dos possíveis 22.7 milhões de
votos. O Partido Nacional (branco), do atual presidente Frederik
de Klerk, está com 31.5%, mas
este resultado é atribuído ao fato
de a apuração estar mais rápida
nas áreas onde vive a minoria
branca.
Como era esperado, Mandela é
o virtual presidente eleito da África do Sul. Resta a expectativa do
percentual que o levará ao poder
como primeiro dirigente negro do
país. O porta-voz do CNA, Palio
Jordan, disse que espera-se um
resultado mínimo de 58% mas
não descartou a possibilidade da
maioria de dois terços, o que daria ao CNS poderes absolutos no
governo de unidade nacional.
Em 42 horas foram contados
apenas 4,99 milhões de votos, mas
a Comissão Eleitoral Independente acredita que poderá completar

a apuração na noite de hoje. As
previsões iniciais eram de um resultado oficial provisório apenas
na terça-feira à noite.
Pelas projeções, o Partido Nacional deverá ganhar na Cidade
do Cabo, conquistando o governo
provincial no que ficará sendo o
reduto dos brancos e dos mestiços, que sempre tiveram privilégios sob o regime do apartheid e
temem ser discriminados pelo governo negro que vai se instalar.
O Partido da Liberdade Inkhata, do líder zulu Mangosuthu Buthelezi, estava ontem com 4.5%,
um décimo de ponto percentual
acima dos separatistas brancos da
Frente da Liberdade. Dos 27 partidos que disputam a eleição, só
terão lugar na Assembléia Nacional os que conseguirem pelo menos 0,25% dos votos. Os que
conquistarem 5% do total, participação do governo.
Analistas eleitorais consultados pela agência Reuter disseram
que ainda era muito cedo para
fazer projeções nacionais confiaveis, mas acreditam que a votação

do Partido Nacional deve cair para menos de 25% depois que vierem os resultados dos bantustões
negros. De qualquer maneira, o
atual presidente Frederik de
Klerk deverá ser o líder da oposição ao governo Mandela.
Até a noite de ontem tinham
sido contados 4,99 milhões de votos, com 2.699.901 para o CNA
(54,9%) e 1.547.894 (31,5%) para
o Partido Nacional. O Inkhata
estava com 220.745 (4,5%) e a
Frente Liberdade com 178.200
(3,6%). Os votos que não foram
considerados válidos somavam
apenas 56.543.

O Cinco pessoas, entre elas uma
menina de seis anos, morreram na
madrugada de domingo na provincia de Natal, em conseqüência de
rivalidades tribais entre zulus e
Xhosas. A menina, não identificada,
foi atingida por uma bala perdida durante tiroteio no subúrbio de
Padock. Pistoleiros atiraram contra
um ônibus em Umlazi, matando
duas pessoas e ferindo cinco.

Johanr.esburgo — Reuter
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A apuração está lenta mas a festa pela vitória de Mandela já começou na sede do Congresso Nacional Africart&i
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Eleição contou com 3 mil observadores
SILVANA QUAGLIO
JOHANNESBURGO — Depois

de ficar praticamente isolada da
comunidade internacional por 10
anos em função das sanções contra o apartheid, a África do Sul foi
invadida por um batalhão de 3
mil observadores de 120 países,
entre eles pelo menos 16 brasileiros. O maior contingente — 2.120
— é o da ONU. Também mandaram monitores a Comunidade
Britânica, a União Européia e a
Organização de Unidade Áfricana.
"Mais do
que qualquer coisa,
nossa função é mostrar para to-

das as partes envolvidas nesse
processo que tudo deve ser feito
de forma transparente. Somos a
parte neutra, que não se posiciona
a favor de um nem de outro, mas
quando percebemos alguma irregularidade, comunicamos aos canais competentes para que as autoridades tomem providências ,"
explica o funcionário da ONU.
James Kanu, um africano de Serra Leoa, que está há um ano em
missão na África do Sul.
O maior número de observadores trabalhou durante os dias
de eleição e continua a postos
acompanhando a apuração. Pelo

menos 16 brasileiros participaram
como observadores das eleições e
apenas um deles, Leona Formam,
é funcionário permanente da
ONU. Leona é encarregada do
serviço de divulgação e pesquisa
da missão e chegou a Johannesburgo em fevereiro., Outra brasileira, Fabíola de Freitas, participou do programa de monitoração
"O
de paz e, agora, das eleições.
mais importante para mim foi ter
a oportunidade de presenciar um
acontecimento histórico. É muito
emocionante," diz Fabíola, funcionária da embaixada brasileira
em Washington.

Um dirigente 'sexy' e confiável

Soluções com qualidade para o seu dsa-a-dia.
LANÇAMENTO
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¦ Mandela é líder
ideal de todos
os sul africanos

TVs EM CORES
COM CONTROLE
REMOTO

Instruções passo a passo no visor
Auto Sensor: ajuste automático de cozimento
Calculador de calorias
•900W/41 litros

PAL-M
Recepção para
TV a Cabo
Off Timer: desligamento automático

JAMES l-LANNERY
Reuter

—
Nelson Mandela mantém
JOHANNESBURGO
um ritmo estafante para um avô
de 75 anos, mas será que pode
manter a batida como primeiro
presidente negro da África do
Sul? Em boa forma, aparentemente saudável, ponderado e
trabalhador, ele acorda diáriamente às 4h da manhã, seguindo
ainda o velho regime carcerário
de exercícios matinais — segundo seus assessores, esse antigo
peso-pesado de boxe prefere pular corda. Em seu escritório,
num arranha-céu, trabalha das
7h — com intervalo para a sesta
depois do almoço — até pelo
menos as 22h.
Para muitas mulheres sul-africánas, é o maior símbolo sexual do país, apesar de seu ãustero estilo de vida. Certa vez,
num programa de TV, elas protestaram quando ele sugeriu que
não era tão se.xy assim. Setuagenário, tem o físico de homens
com a metade de sua idade.
Mandela deve enfrentar terríveis pressões como primeiro dirigente da África do Sul democraticamente eleito, destinado a
unir uma nação violenta e racial-

TVs E MICROONDAS PANASONIC
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Aos 75 anos, Manaetaacorda às 4h para fazer exercícios físicos
mente dividida. Pela frente, tem
a perspectiva de um mandato de
cinco anos como presidente. Terá dois vices — sendo um, provavelmente o presidente branco
Frederik de Klerk, chefe do govemante Partido Nacional e 18
anos mais novo cio que ele.
Na África, como chefes tradicionais, os homens idosos são
reverenciados. Mas há ansiedade entre os sul-africanos com as
exigências feitas a Mandela, a
personalidade mais respeitada
do país. Ele teve um vida dura
de luta, prisão, doenças e infelicidade pessoal — separou-se da
mulher, Winnie, há dois anos.
Um honrado advogado de
cabelos grisalhos, Mandela cumpriu 27 anos de prisão em conseqüência de sua luta contra o

apartheid. De Klerk o libertou
em fevereiro de 1990. Desde então , Mandela tem tido problemas de saúde, principalmente estafa e laringite, e alguns
problemas pessoais, como o fim
do casamento de 34 anos com a
colega ativista do CNA, Winnie
Mandela.
Na cadeia, como o prisioneiro político mais conhecido do
mundo, ele se exercitou e estudou, esperando pelo objetivo da
libertação que agora chegou.
Sob a capa de maneiras suaves
esconde-se uma vontade férrea
que acentua sua aptidão para
governar a África do Sul — agora uma certeza, salvo se acontecer uma doença inesperada ou o
perigo sempre presente da vio¦lència extremista.
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Forno Microondas
DIMENSION 4
Dourador por convecção

Forno Microondas
AUTO BROWNER

4 maneiras de cozimento

• Dourador automático/
manual

TOP DOME
TVs EM CORES COM CONTROLE
REMOTO

Iw__L____r___9__Í__^__l

PAL-M/NTSÇ
Entrada AV (ÁudioA/ldeo)
Top Dome Sound System (salda de som frontal)
Recepção para TV a Cabo

AQUI VOCÊ ENCONTRA ESTES E MUITOS
OUTROS PRODUTOS PANASONIC:

NN-7809B
Forno Microondas
AUTO SENSOR
• Ajuste automático de cozimento

Panasonic

Antecipa o futuro

RIO DE JANEIRO

Ponto Frio: 362-8555
Sound Conection: 221-1086

Os produtos anunciados poderão não estar disponíveis
em determinadas lojas.

Amanhã no JB, não perca nosso avião para assistir à copa nos EU

Apoio:
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ilhares de brasileiros que pretendem assistir à Copa do
Mundo terão muitas dificuldades para conseguir vis-

tos.
O sinal de alerta foi a morosidade do Consulado dos
Estados Unidos no Rio de Janeiro em conceder vistos à
seleção brasileira de caratê que vai participar do Campeonato
Panamericano, que começa dia 7, em Miami.
Convidados oficialmente pela Panamerican Union Of
Karate Organization, os caratecas ainda não receberam vistos
para viajar aos EUA.
O ministro Afonso Massout, chefe do Departamento
Consular e Jurídico do Itamarati, foi acionado na semana
passada pelo deputado Augusto Carvalho (PPS-DF) para
tentar contornar a crise.
As agências brasileiras de turismo prevêem que pelo
menos 10 mil brasileiros devem solicitar vistos para ir ao
Estados Unidos assistir à Copa do Mundo.

?

"E

bom providenciar logo os vistos de Bebeto e Roma"Os
rio", ironiza Augusto Carvalho.
vistos do Raí e do
Dunga podem esperar."

Emprego a Itamar
Desempregado há meses,
Helder Vasconcelos Torres enviou ao presidente Itamar uma
espada rústica, acompanhada
de elogios à sua postura como
comandante supremo das Forças Armadas.
Torres aproveitou também
para pedir emprego.
Nem que seja de engraxate ou garçom — suplicou.

Banco dos réus
O Conselho de Medicina
do Rio julga quarta-feira, às
20h, o médico militar Ricardo
Agnezi Fayad, acusado pelo
grupo Tortura Nunca Mais de
ter auxiliado sessões de tortura
durante a ditadura militar.
O grupo tem depoimentos
de dois torturados que incriminam Fayad.

Bicho inflaciona
Para fazer as descargas do
bicho após a lista do Castor, os
bicheiros passaram a alugar telefones celulares, pagando
CRS 350 mil.
Com a caça ao bicho, os
banqueiros são obrigados a
mudar constantemente os locais da descarga para evitar a
repressão policial.
Antes, o aluguel de um celular no Rio cusTava CRS 250
mil.

O bom vice
Fernando Henrique diz
que o essencial num vice é que
ele tenha estatura para assumir
a Presidência.
O Bisol,
por exemplo,
nào tem — alfineta FHC.

Semana Quércia
Orestes Quércia tem uma
semana cheia pela frente.
Vai hoje a Goiânia. Amanhà faz campanha entre os pemedebistas de Brasília.
O ponto alto de sua agenda será o encontro na quintafeira com o prefeito de Pelotas,
quando formalizará a aliança
Campinas-Pelotas nas eleições
presidenciais.

A vez de Coutinho
A Polícia Federal concluiu
o inquérito sobre o Credicard,
que pagou USS 3 milhões ao
Esquema PC para renovar um
contrato com a Caixa Econòmica Federal
O ex-presidente da CEF e
membro da Tropa de Choque
de Collor. Lafayete Coutinho
aparece envolvido até o pescoço.

Mais fantasmas
A CPI da Jovem Pan apurou até agora 40 contas-fantasmas, quase o triplo das desçobertas pela CPI do Caso PC.

E o relator da CPI. deputado Ronaldo Caiado (PFLGO), ainda quer adiar a votaçào do relatório da CPI para
depois da campanha eleitoral.

Incentivos voltam
O ecólogo Philip Fearnside, do INPA, alerta para o
projeto do senador Marco Maciei. já aprovado pelo Congresso. que prevê a volta dos incentivos fiscais para projetos da
Sudam.
A volta dos incentivos
fiscais vai contribuir para o recrudescimento dos desmatamentos na Amazônia — diz
Fearnside.

Dossiê eleitoral
O pré-candidato do PDT
ao governo do Rio. Anthony
Garotinho, divulga amanhã o
primeiro de uma série de dossiês acusando Marcello Alencar de corrupção na prefeitura
do Rio.
Se as acusações são tão
graves, como sustenta Garotinho, por que não as divulgou
antes da campanha eleitoral?

Lula em Minas
Lula disparou em Minas
segundo pesquisa do Ibope que
será divulgada esta semana.
Na lista tendo Sarney como candidato do PMDB. ele
atinge 37%.
Sobe para 41% quando o
peedemista é Quércia. nove
pontos a mais que todos os
outros concorrentes juntos.

Sem festas
Itamar pediu ao embaixador José Aparecido para não
fazer festa pelo seu 64° aniversário, no dia 28 de junho, que o
presidente vai passar em Lisboa.
Nào estamos em clima
de festas — comentou Itamar
com Aparecido, na sexta-feira.

Código de ética
O professsor Modesto
Carvalhosa apresenta no próximo dia seis á Comissão da
SAF que investiga corrupção
no governo federal o novo Código de Ética do Funcionário
Público.

O trabalhador
No Dia do Trabalho, o
Brasil perdeu seu trabalhador
mais bem-sucedido: Ayrton
Senna.

ROMA — Palestinos e israelenses reuniram-se ontem no Cairo
para ultimar detalhes do acordo
de autonomia palestina na faixa
de Gaza e em Jerico, que será
firmado na próxima quarta-feira,
na capital egípcia. Um membro
da delegação palestina, Jaled ai
Kodra, declarou que as partes poderào terminar o trabalho a tem"todos
os problemas
po, já que
estão praticamente resolvidos".
A delegação israelense, presidida por Amnón Sáhak, e a palestina, dirigida por Abdel Razek ai
Yehia, redigirão o documento final, a ser assinado por Yaser Arafat, líder da Organização para a
Libertação da Palestina (OLP), e
pelo primeiro-ministro israelense,
Isaac Rabin.
O Egito, que sediará a cerimônia de assinatura do acordo em
um centro de conferências ao nordeste da capital, já convidou 40
ministros das relações exteriores e
2.500 personalidades para assistiIa.
Síria — O secretário de estado americano. Warren Christopher, concluiu ontem sua jornada
de dois dias de conversações com
o presidente da Síria, Hafez Al
Assad, sobre a proposta israelense
que busca dar um fim ao impasse
nas negociações de paz com seu
vizinho árabe. "Entramos em
uma fase mais substantiva de negòciaçòes", revelou Christopher.
Ele reconheceu que nào há data
certa para o reatamento das negociaçòes diretas entre os adversarios e adiantou que "há muito
trabalho pela frente".
Christopher encontra-se hoje
com o primeiro-ministro israelense, Yitzhak Rabin, para discutir
as propostas de Assad. Christopher nào quis detalhar a posição
síria, alegando que isto poderia
desqualificá-lo como mediador
entre os dois países.

Papa fica
três semanas
no hospital
Os médicos do Hospital Universitário Giamelli, em Roma, informaram que o papa João Paulo
II teve febre baixa depois da eirurgiá a que se submeteu na sextafeira, para reparar um lemur quebrado, mas esclareceram que esta
elevação de temperatura é considerada normal no pós-operatório.
Ele deverá permanecer no hospital por mais três semanas, antes
de iniciar a fisioterapia.
"Tudo
está indo bem. O pós-operatório está normal e a febre
nào é preocupante. Ele está com
bom humor", informou Emilio
Tresalti, diretor do hospital. Um
médico informou que o papa, que
terá de usar uma bengala por aigum tempo quando voltar a andar, terá que reduzir o ritmo intenso de suas atividades.

Dener morreu estúpidamente num acidente na Lagoa.
Barrichelo se arrebentou
na pista e quase perde a vida.
Ontem, a tragédia com
Ayrton Senna.
Agosto chegou mais cedo
este ano ao Brasil.

reuniões distintas, todos os presidênciaveis. Até mesmo Lula.
O engenheiro Norberto Medeiros foi
confirmado pelo presidente Itamar
Franco como novo presidente de Furnas.
Mauro Durante teve participação decisiva para que a Lniversidade de Juiz de
Fora comprasse o prédio do Cine Teatro
Central da cidade.
Quércia vai sábado a Fortaleza pedir
votos ao PMDB cearense. Aproveita para desancar o governador Ciro Gomes,
seu grande desafeto.
t O deputado .Sumário Miranda (PTMG) denuncia um conluio para inocentar
Ricardo Fiúza também no plenário da
Câmara. "A transferência do julgamento
de Fiúza para o dia II de maio faz parte
da trama", diz.
t O delegado Romeu Tuma ainda
aguarda definição do PL para saber qual
será seu destino político. "Eu continuo
esperando", afirma.
Ayrton Senna vive!
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Com bandeiras vermelhas e posteis de Lenin, comunistas protestaram contra Yeltsin nas ruas de Moscou

Comunistas agitam Io de Maio
russo e Cuba cancela desfile
¦ China faz festa discreta e violência marca o dia na Polônia
MOSCOU — Protestos contra o
governo do presidente russo Boris
Yeltsin em Moscou, suspensão do
grande e tradicional desfile em Havana, tristeza e escassas manifestações em Pequim, choques entre a
polícia e estudantes em Varsóviá
marcaram ontem a passagem do
Dia Internacional do Trabalho.
Comunistas e conservadores
russos atacaram o presidente Yeltsin e seu programa de reformas
econômicas. Cerca de 20 mil pessoas manifestaram sua fúria contra
o governo, condenando as reformas
econômicas que, segundo eles, estão levando o povo à miséria e
aumentando a taxa de criminalidade no país. As manifestações se realizaram sob um verdadeiro mar de
bandeiras soviéticas vermelhas. À
frente de uma delas, havia um faixa

"O
capitalispreta com os dizeres:
mo é uma m..."
Em Cuba, o tradicional desfile
do Dia do Trabalho que se realiza
em Havana há 30 anos, foi suspenso pela primeira vez. devido aos
problemas econômicos que o país
atravessa. Com numerosos operarios em "greve técnica" na China,
em conseqüência da liberação econômica, a festa do 1" de Maio em
Pequim foi muito simples. Nas manifestações realizadas na Polônia,
houve um curioso choque ideológico. Quando a líder da Federação do
Trabalho, Ewa Spychalska, abriu o
comício lembrando que "o Io de
Maio é também o dia do trabalhador São José", velhos camaradas
protestaram, dizendo ser inadequado misturar a tradição comunista
com o catolicismo.

Mina mata 2 jornalistas
americanos na Bósnia
ZAGREB — Dois jornalistas
americanos que trabalhavam na
Bósnia foram mortos e outro ficou
ferido, quando seu veículo passou
por cima de uma mina perto da
barragem de Salakovac, 12 km ao
sul de Mostar. Os mortos foram
identificados pelo porta-voz do batalhào espanhol da ONU em Medjugorje, sul da Bósnia, como Brian
Brinton, do Magnolia News, e
Francis Tomasic, da revista de cultura pop Spin, de Nova Iorque. O
ferido, William Volman, também
trabalha para a revista.
A barragem fica em território
controlado pelo exército bósnio dirigido por muçulmanos. Segundo
uma fonte da ONU na cidade bósnia de Gornij Vakuf. os corpos permaneceram várias horas no local
do acidente, até as autoridades se

certificarem de que nào havia perigo de outras minas. O americano
ferido está sendo tratado numa uni-,
dade médica militar espanhola da
ONU em Dracevo. perto de Mostar.
Ontem, os sérvios bósnios informaram que nove dos seus foram
mortos e quatro ficaram feridos na
sexta-feira, perto de Tuzla, em choquês com efetivos da ONU. Tanquês Leopardo do Batalhão Nórdico da ONU atiraram sobre
posições sérvias na sexta-feira, depois de serem atacados perto da
cidade de Tuzla. Até agora, foi o
pior choque terrestre entre as tropas de manutenção de paz e as
forças sérvias, nos dois anos de
guerra civil na ex-república iugoslava.
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LOCAL: PATRONATO DA GÁVEA
AV. UNEU DE PAULA MACHADO. 795 — LAGOA

DATA: 4 E 5 DE MAIO, DAS 11 ÀS 20 HS.

S«fviços do Eletricidade SA
Eletrobrat fr

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS
l\|2 TP-DT-4407-0003/94
FORNECIMENTO DE
SERVIÇO

PATRONATO DA GÁVEA
Roupas e acessórios, bijouterias,
cama e mesa, objetos de casa,
e deliciosas comidas no nosso bistrot.
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Em benefício do

Objeto:
Obras Civis e Montagem
Eletromecártica
Classes Comerciais de Serviço exigidas: 0200.21-4 e 0400.11-6
Nfvel mínimo exigido: I
O Aviso resumido do Edital loi publicado no D.O.U. de 02/05/94.
Edital
do
Obtenção
e esclarecimentos
sobre a licitação
na Av.
Marechal Floriano n9 168 - entrada
B-5 - 49 andar - sala 407 - Centro
- RJ, no horário de 09:00 às 16:00

Na Itália, 60 mil trabalhadores
se reuniram em Turim, para advertir ao futuro governo de Silvio Berlusconi que não deve questionar as
conquistas sociais nem praticar um
capitalismo selvagem. Os dois
maiores sindicatos da Espanha
convocaram 89 manifestações conem várias cidades, sob o tejuntas
ma "emprego e solidariedade".
I I As três centrais paraguaias de
trabalhadores iniciaram à zero hora
(local) de hoje unia greve geral — a
primeira no país em 36 anos. As
principais reivindicações dos trabalhadores são: reajuste salarial de
40%, nova política salarial, sistema
de emprego para o desenvolvimento
do país, reforma agrária integral,
adiamento do ingresso no Mercosul,
liberdade de organização sindical e
combate à corrupção.

Tutu cobra
ação da ONLL
em Ruanda
WASHINGTON — O arcebispo
anglicano da África do Sul e Prèmio Nobel da Paz, Desmond Tutu. pediu ontem o envio de mais
tropas da Organização das Nações Unidas (ONU) a Ruanda, na
África Central, para dar um fim
aos combates tribais que já mataram 200 mil pessoas e obrigaram
outras 250 mil a abandonarem o
país.
Em uma entrevista concedida à
rede de televisão americana ABC,
Tutu afirmou que a ONU devia
"aumentar
sua presença em
Ruanda, em vez de retirar os
1.700 homens que lá estavam".
"Peço
à ONU que ela seja tão
firme na Ruanda como está tratando de ser na Bósnia", disse o
bispo, acrescentando "que é necessário entrar em Ruanda e nào
observar de fora a carnificina".

*r

JORNAL DO BRASIL
TELEFONES
REDAÇÃO

585-4422

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Noticiário
Revistas

585-4479
580-4049

Anúncios por Telefone 589-9922
Anúncios Fúnebres
585-4320

CIRCULAÇÃO
Assinaturas novas Grande Rio
Assinaturas demais Cidades
Atendimento ao Assinante
Atendimento às Bancas

El Pais

585-4566

Classificados

589-5000
(021)800-4613
589-5000
585-4339
585-4377

Serviços de Eletricidade! SA
Eletrotxits 'l*

AVISO DE ATO
CONVOCATÓRIO
N? CC-DT-4222-006/94
CONCORRÊNCIA
Objeto:
Obras Civis e montagem
eletromecânica para construção da
linha de transmissão a 138 KV São
José - Cordovil.
O Aviso resumido do Edital loi publicado no D.O.U. de 02/05/94.
Obtenção
e esclareciEdital
do
na Av.
mentos sobre
a licitação
Marechal Floriano ns 168 - 4? andar - sala 402 - Centro - RJ, no
horário
de 09:00 às 12:00 e de
13:00 às 15:30 horas.
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Shopping do Dia das
Mães

Tragédia nacional

LANCE-LIVRE
0 Brasil inieiro chora por Ayrton
Senna.
Lula mostrou ontem quem manda no
PT. Aprovou o que quis no programa do
partido e manteve o slogan da campanha
de 1989: Lula-lá, valeu a espera.
0 procurador Antônio Biscaia clivulga hoje o primeiro listão de promotores,
parlamentares e policiais envolvidos com
o jogo do bicho.
0 ex-presidente Collor foi mantido, em
convenção no Rio, como presidente de
honra do PRN.
O jornalista Antônio Martins, que assessora Sarney e Roseana. tem mais uma
missão nessas eleições: vai ser assessor de
imprensa de Hélio Costa, em Brasília.
PC completa hoje 150 dias na prisão do
quartel da Polícia Militar cm Brasília.
0 porta-voz da Presidência. Fernando
Costa, não gosta de trabalhar nos fins de
semana. Nem para atender á imprensa
interessada em saber o pronunciamento
de Itamar sobre a morte de Senna.
O empresário Mário Amato assumiu a
presidência da CNI prometendo ouvir, em

Quase pronto
acordo sobre
Gaza e Jerico
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CORRESPONDENTES:
Acre. Alagoas, Bahia, Espirito Santo. Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais. Pará, Paraná, Pernambuco.
Piaui. Rio Grande do Sul. Sanla Catarina No exterior: Buenos Aires, Caracas. Lisboa. Londres. Madri. México. Moscou. Nova Iorque. Paris. Roma.
Washington.

SUCURSAIS
BRASÍLIA. DF - Setor Com Sul Qd 1. BI K. Ed
Denasa 2° andar CEP 70398-900 TEL (061) 223
68MTJLEX1011
S. PAULO. SP - Av Paulista. 777/16' e 16- CEP
01 311 -914 TEL. (011) 284 8133 TELEX 37516

PREÇOS DE VENDA AVULSA EM BANCAS (CRS)

LOJAS DE CLASSIFICADOS

LOCAL

CENTRO

Dias Úteis

Dom

RJ.MG.SP.ES

1 000,00

1 200.00

DF

1 200.00

600.00

AL.BA.QO.MS.MT
PR,RS,SC,SE,PE

400.00

200.00

CE,MA,PB.PI,RN

000.00

800.00

AC,AM,AP,PA,RO,RR,TO j

2 400 00

200.00

REPRESENTANTES COMERCIAIS
Minas Gerais Tol e Fax (031) 273-3399 e 273-1816 •
Espirito Santo Tol.. (027') 225-5918 e Fax: (027) 2275023» Racife Tol. e Fax (081) 465-1851» Ceará Tei
(0851 261-8054 e Fax (085) 224-2623 • Bahia/Sergipo
Tei e Fax (071) 351-1764 «Paraná Tol (041) 253-1048
o Fax (041) 252-2844 • Santa Catarina Tol
1048?)
23-3968 c Fax: (0482) 22-6701 • Rio Grande do Sul
Tei . (051) 233-3332 e Fax: 1051) 233-3528 • RJ RegiSo
dos Lagos Tei 10246) 51 1021

COPACABANA
HUMAITA
IPANEMA
TIJUCA
ILt-A
SEDE

A. Rio Branco 135
Av CctKrCàtflria 680
R Vol <H Paira 445
R Vise Praia 580
RCdeBonbn3«6!202
Est do Gatóo 270t
»i tei 500

232-4373 232
L| V ¦ 235
1)0-226
5! 22! 294
254
Si 205 -462

«73
5539
8170
4-91
8992
0161

weo - 585 «76

Os cadernos de Cl.tssific.idos circulam diariamente no
Estado do Rio du Janeiro Aos sábados e domingos em
iodos os estados A revista Programa, que sai as sextas
feiras, circula no Estado do Rio de Janeiro
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Febre do feno
íé epidemia
americana
ANA MARIA MANDIM
Correspondente

f WASHINGTON — Juntamente
'com
esta primavera, bem-vinda
, após um inverno particularmente
longo e rigoroso, apareceu um
outro conhecido fenômeno: a febre do feno, ou polenose, uma
J alergia que afeta 40 milhões de
americanos e cujos sintomas são
coriza, tosse, espirros, vermelhi|dão nos olhos e lacrimejamento.
-A epidemia desta estação está
sendo considerada a pior dos últi.(7mos 10 anos por médicos alergistas de Washington e adjacências,
cujos
^ "dós. consultórios andam lotaA causa, segundo os botânicos,
foi o inverno prolongado e úmido, associado a uma inesperada
onda de calor no meio deste mês.
A conjunção dos dois fatores fez
com que muitas árvores liberassem pólen simultaneamente - ele é
o vilão dessa história. O pólen é a
poeira formada por minúsculos
grãos produzidos pela parte masculina das plantas e levada pelo
vento, pelos pássaros ou insetos,
para fecundar a parte feminina.
Por muito que sofram, os pacientes, em geral, resistem a tomar
a atitude mais recomendada nesta
circunstância, de acordo com os
especialistas, que é simplesmente
evitar andar pelas ruas. Este é um
conselho difícil de seguir, por causa dos lindos dias de sol e da
temperatura amena. Outra recomendação complicada é a de usar
máscara quando se sai de casa. Os
médicos desconfiam que, além de
incômodas, elas fazem as pessoas
se sentirem ridículas, o que as faz
optar por sair com o rosto desçoberto. apesar do risco da alergia.

CIÊNCIA/ECOLOGIA

JDicno-preguiça
p Desmatamento
da Mata Atlântica
é a principal causa

extinção

Pontifícia Universidade Católica
(PUC), do Rio, os movimentos
lentos do animal impedem que ele
se defenda dos ataques de seus
predadores — o gavião, a onça e,
o homem.
principalmente,
"Suas
fibras musculares têm
movimentos muito lentos e o animal se estressa rapidamente. O
movimento da pala de uma preguiça selvagem é tão lento que o
predador tem tempo de se defender e contra-atacar", disse. A caça
ilegal da preguiça no sul da Bahia
tem dois objetivos: alimento ou
venda aos turistas que visitam a
região.
Cor escura — A preguiçade-coleira, segundo a bióloga, já
está praticamente extinta na regiâo. Poucos exemplares são encontrados no Parque Nacional de
Monte Pascoal, próximo a Porto
Seguro. Há pouco tempo, uma
preguiça foi vendida no município
de Una, a 549 quilômetros de Salvador. Esta espécie se caracteriza
pela cor mais escura da pelagem e
por uma coleira de pêlos em volta
do pescoço.
Algumas preguiças comuns
aparecem com freqüência nas

MÁRCIA GOMES

CRUZ CABRÁLIA
— As espécies de bicho-preSANTA
guiça Bradipus tridactylus torquatus e variegatus conhecidas como
preguiça-de-coleira e comum, estão ameaçadas de extinção. O
desmatamento é a principal causa
do desaparecimento das duas espécies da Mata Atlântica, alvo
preferido de fazendeiros, da especulação imobiliária e madeireiros
no sul da Bahia.
A derrubada das árvores acaba
com o hábitat natural da preguiça, que passa 14 horas dormindo
nos galhos, de onde só desce para
se alimentar de folhas. Se consegue escapar na do corte das árvores, são vítimas das queimadas ou
fogem para áreas próximas das
cidades, tornando-se presas fáceis
de caçadores.
Segundo a bióloga Vera Lúcia
de Oliveira, que pesquisa as duas
espécies na Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG) e na
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proximidades de Santa Cruz Cabrália, município a 22 quilômetros de Porto Seguro. Para defendê-las e desenvolver uma cultura
preservacionista na região, há três
anos foi criada a Associação Cultural Arte e Ecologia (Ascae), desenvolve o Projeto Ay (preguiça
em tupi-guarani).
Os sócios da entidade, que são
os próprios habitantes de Cabralia, apreendem os animais com
autorização do Ibama, levam para semi-cativeiros preparados especialmente para readaptá-los ao
hábitat natural e depois os libertam na reserva florestal da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac).
De abril de 1991 até dezembro
do ano passado, a Ascae registrou
86 preguiças: 11 foram adquiridas
antes da fundação da associação,
17 foram doadas, 53 apreendidas
e cinco nasceram nos semicativeiros. Deste total, 18 permanecem
em casas-abrigo (residências dos
sócios adaptadas para receber os
animais), quatro morreram e 64
foram soltas na reserva da Ceplac.

RONALDO ROGÉRIO DE FREITAS MOURÃO

Uma breve história
do tempo - II
no primeiro ano do
Foicurso de pós-graduação,
em Cambridge, que uma terrível doença afetou a saúde de
Stephen Hawking. Começou a
tropeçar e a sentir dificuldades
em controlar os movimentos.
Consultou diversos médicos
que diagnosticaram uma esclerose lateral amiotrópica. doença incurável que destrói progressivamente os nervos e os
músculos. Todos os médicos
consultados afirmavam que
Stephen só tinha dois anos de
vida.
— Quando começou aquela
coisa terrível, como dizia o meu
professor Sciama, ela progrediu rapidamente. Fiquei muito
deprimido. Não havia motivo
para continuar. Abandonei
meus estudos e passei a dedicar-me à leitura de livros de
ficção científica e a escutar as
óperas de Wagner.
Apesar de todas as previsoes e diagnósticos médicos,
passados dois anos, Stephen
continuava vivo. se bem que
fosse obrigado a andar com o
auxílio de uma bengala. Compreendendo a situação e o seu
valor intelectual, o professor
Sciama incentivava Stephen a
completar sua tese. Simultaneamente ocorreu, naquele
ano de 1965, outro importante
evento: seu casamento com a
jovem Jane Wilde. que conhecera logo após o aparecimento
da doença. Segundo Stephen, o
casamento foi o fator decisivo
de sua vida.
— Ela me deu vontade de
viver. Vontade de continuar
lutando. Sem a ajuda de Jane
não poderia ter continuado,
não teria forças.
O casal tem dois filhos: Robert e Lucy, o primeiro de 10
anos e a segunda de sete (tiveram um filho, Timothy, em
1979, e, depois de 25 anos, em
1990, Jane se separou de Stephen).
Convém lembrar que Stephen não consegue escrever,
comer, nem pentear seu próprio cabelo sem a ajuda de terceiros. Possui no seu gabinete
de trabalho uma máquina, que

Um índice fundamental

— Os remédios tradicionais, vendidos sem receita médica, ajudam
a aliviar a coceira no nariz e a
coriza, mas causam sonolência.
Os novos jeraédies- -sã-o-têm-esseInconveniente, mas só podem ser
comprados com receita. Para ajudar os alérgicos, o rádio e a televisão divulgam, pela manhã, o índice de polinização do ar, junto com
a previsão do tempo.
Normalmente, a alergia costuma atacar quando a contagem do
pólen atinge 40 grãos — ou particuias — por centímetro quadrado. Quando ela chega a 100, o
paciente é severamente afetado.
Na última semana, a área de Washington, cujos jardins estão totalmente cobertos de flores, registrou mais de 300 grãos por centimetro quadrado.

Lei pune sexo
inseguro na
Dinamarca
COPENHAGUE — Um projeto
de lei do governo dinamarquês
sugere quatro anos de prisão para
os portadores do vírus da Aids
nque mantenham relações sexuais
sem proteção e ponham seus parceiros em perigo. Os quatro parti...dos que estão no poder, com o
social-democrata Poul Nyrup
Rassmussen à frente, têm maioria
parlamentar para aprovar o projeto, segundo o ministro da Justiça, Erling Olsen.
A decisão foi tomada após a
recente absolvição pelo Supremo
•Tribunal de um
haitiano de 36
havia
mantido
relações
,.anos. que
sexuais com 23 mulheres, sem informá-las de que era portador do
;HIV. O Supremo Tribunal baseou
sua decisão no fato de não haver
clareza na lei sobre a condenação
nesses casos. Pelo texto atual, a
é indicada apenas para os
prisão"põem
em perigo a vida de
que
seus concidadãos".
O projeto de lei abre a possibilidade de punição relativa não só
à Aids como a outros males. Alguns médicos condenaram a proposta de alteração da lei. alegando que a medida converte em
delinqüente o portador do HIV e
pode impedir que as pessoas se
neguem a fazer o exame de Aids,
temendo um controle oficial.
Segundo dados das autoridades sanitárias, cerca de 2,5 mil
dinamarqueses, numa população
de 5 milhões, são portadores
conscientes do HIV. Outros são
soropositivos sem saber.
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UM ANIMAL ESTRESSADO
A preguiça é um mamífero da
família dos bradipodídeos. encontrado na América do Sul e na
América Central.
No Brasil, existem quatro tipos: a preguiça-real e a preguiçade-bentinho — na Floresta Amazônica — além da preguiça-de-coleira e a preguiça comum — na
Mata Atlântica.
A preguiça-de-coleira e a comum alimentam-se de 22 espécies
de vegetais da Mata Atlântica,
não bebem água. têm hábitos solitários e vivem cerca de 50 anos.

B O animal fica rapidamente estressado quando é capturado e,
por causa do enrijecimento dos
músculos, morre de inanição.
B Nos semicativeiros da Ascae,
onde todos os dias os técnicos
recolhem folhas de embaúba para
alimentar 18 preguiças, existem
árvores especialmente plantadas
para readaptá-las ao hábitat natural.
B Quando está no cio, a fêmea
emite um grito para atrair o macho. A gestação dura 11 meses.

ftCURSO DE

ü AUDITORIA

E SEGURANÇA
AMBIENTAL

A preguiça comum tem três
garras longas, responsáveis pela
sua segurança nos deslocamentos
e também pela sua lenta defesa.
Os caçadores costumam cortá-las,
temendo alguma agressão.
Uma preguiça que vive no semi-cativeiro da Ascae, chamada
de Mafalda, foi encontrada em
hotel de Porto Seguro, com uma
pata aleijada e cega de um olho.
Ela já reproduziu duas vezes no
semi-cativeiro — o que era considerado impossível.

permite virar as páginas dos.
livros, e um pequeno aparelho
especial, que possibilita a utilização de um terminal de computador instalado em seu escritório. Aqueles que tiveram a
feliz oportunidade de assistir a
um dos últimos Globo Repórter
sobre Astronomia, devem ter
observado como Stephen os
utiliza. Apesar destas dificuldades, Stephen não parece um
inválido. Sua personalidade
supera todos os obstáculos
criados pela doença.
__ Após o período de depressão, Stephen retornou às suas
pesquisas, desenvolvendo um
longo estudo das Teorias da
Relatividade, assim como uma
minuciosa análise sobre os buracos negros . Em colaboração
com o cientista inglês Roger
Penrose, também da Universidade de Cambridge, estudou
os problemas relativos â existência da singularidade ou seja,
situações de colapso gravitacional em que, nas teorias fisicas, deixam de existir as atuais
noções de tempo e espaço. Foi
após três anos de longos cálculos matemáticos que Stephen
sugeriu a existência dos miniburacos negros, resultados da
grande explosão que, segundo
parece, teria criado o Universo. Outra recente descoberta
foi a demonstração de que os
buracos negros também podem
irradiar energia. Esta última
descoberta de Stephen poderá
constituir o primeiro passo
destinado a uma unificação entre a Teoria da Relatividade e a
teoria dos quanta, isto é, a
grande síntese entre o estudo
das grandes estruturas do cosmos e as do microcosmos.
Apesar de todas as suas dificuldades. Stephen Hawking
nunca perdeu o seu entusiasmo
pela vida e, principalmente, peIo trabalho, ao qual se dedica
com todas as forças que lhe
restam. À medida que começamos a compreender a grandeza
dos mistérios que envolvem o
cosmos, começamos também a
admirar a condição humana
daqueles que a desvendam.
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Centro de
Convenções do
Hotel Novo Mundo,
Rio de Janeiro, 18 a
22 de julho de 1994

Professores:
Dr. Paul de Backer, Êx-Presidente da Zenith-Solex Pie
(Grã-Bretanha França
Alemanha e Holanda), Professor de Auditoria Ambiental das Universidades de'
Lausanne (Suíça) e Mons (Bélgica); Consultor de Meio Ambiente da Comunidade
Econômica Européia e da OCDE (Paris).
Dr. Carlos Celso do Amaral e Silva, Chefe do Departamento de Saúde
Ambientai da USR Consultor Técnico do Programa de Meio Ambiente das
Nações
Unidas (PNUMA) e da Organização Panamericana de Saúde
(OPAS).

Programação Geral:

Aspectos Introdutórios • Aspectos Gerais da Gestão Ambiental no Brasil •
Ob|etivos da Auditoria Ambiental • Controle da Poluição Industrial no Mundo •
Metabolismo Industrial no Brasil • Riscos Ambientais e Análise de
Operacionalidade do Sistema Preventivo • Estudo de Caso- Companhia
Siderúrgica de Tubarão (CST) • Definição e Histórico da Auditoria Ambiental
nas
Empresas • Os Objetivos e a Organização da Auditoria Ambiental •
Os
Aspectos Técnicos e Tecnológicos • Estudo de Caso: Aracruz Celulose
SA •
Aspectos Jurídicos / Administrativos / Financeiros, de Comunicação Marketing
/
de Formação / Informação / Motivação, e de Pesquisa e Desenvolvimento •
As
Eco-lndustnas • Economia e Ecologia: os custos, o balanço-zero, riscos/multas
'
meio
ambiente/qualidade,
preço psicológico,
segurança/garantia/higiene •
Elaboração de uma Estratégia Ambiental • A Auditoria / Estratégia AmbientalA
na
Estratégia da Empresa • Estudo de Caso: Uma Empresa do Setor Metalúrgico.
Período: 18 a 22 de julho de 1994
Inscrições: Até 30 de maio de 1994
Local do Curso: Centro de Corwenções do Hotel Novo Mundo, Rio de Janeiro, RJ

Inscrições e Informações:
Sociedade Brasileira para a Valorização do Meio Ambiente

Lembrete: Número limitado de vagas. Antecipe a sua inscrição.
J

^BBBBBBbbHÍHbbbbbSM

NÁUTICA
Toda quinta, no seu JB.
JORNAL DO BRASIL

^»0^|

49,50 URVS

3 col.x 3 cm
lfOOC
j*WI

44.00 URVS

ctftftf

1 col.x 8 cm;

32

88,00 URVS

^ç##çr;

V
2 col.x 5 cm
132,00 URVS

BI©SFERA
Tel.: (021) 221-0155, Fax: (021) 551-1893 e 262-5946

jffO*

33,00 URVS

1 col.x 5 cm

h

82,50 URVS
|)§

3 col.i 8 cm

3 col.x 5 cm

P

Jçm

%
55,00 URVS

S9

O Dia das Mães está aí. Você já pensou no que vai dar? 0 Jornal do Brasil
pensou. Mande um aassicarinho para
ela. Um presente que vai tocar fundo no coração da sua mãe e ainda corre o risco de continuar tocando na sua
casa. As 100 melhores mensagens vão ser premiadas com um CD*. Você
pode enviar sua mensagem pelo
Qassivende (589-9922) - de 2* a 5§, das 8 às 19, sexta, das 8 às 20 e sábado, das 8 às 11 horas - ou
pelas Lojas de
Classificados -de 23 a 63, das 9 às 18 horas. O pagamento
ser
feito
através
de
cartão
de crédito, pela conta
pode
telefônica, ou em qualquer agência bancária. E os preços estão com 50% de desconto. Não
já
pense duas vezes. Dê
um Classicarinho JB para sua mãe. As amigas dela vão ficar morrendo de inveja do filhinho de ouro
que ela tem.
* O JB entrará em contato telefônico com os
ganhadores.
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M. F. DO NASCIMENTO BRITO — Presidente
WILSON FIGUEIREDO— Vice-Presidente

AROEIRA

Fundado em 1891
LUÍS OCTAVIO DA MOITA VEIGA — Diretor Presidente

•

Conselho Corporativo
FRANCISCO DE SA JÚNIOR
FRANCISCO GROS
JOÃO GERALDO P1QUET CARNEIRO
JORGE HILÁRIO GOUVÊA VIEIRA

DACIO MALTA — Editor
MANOEL FRANCISCO BRITO — Editor Executivo
ROSENTAL CALMON ALVES — Editor Executivo
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Força do Contraste
Brasil tem solução? A pergunta, feita no íntimo
O por todo o brasileiro, ganhou competentes respostas semana passada no VI Fórum Nacional, coordenado pelo ex-ministro João Paulo dos Reis Veloso.
e.que reuniu a nata do pensamento político e acadêtftico do país para discutir saídas para a construção
da modernidade econômico-social no Brasil.
- ¦ Algumas das melhores cabeças nacionais se debruçaram sobre a análise da política de estabilização e das
perspectivas conjunturais da economia, além da inserçào do país numa economia internacionalizada. O ponto central das discussões, porém, foi a necessidade de
novo modelo capaz de conciliar o crescimento econômiço com a recuperação do atraso social do Brasil, e de
preparar novo pacto entre o Estado e a nação.
Conferencistas e participantes das mesas-redondas foram unânimes em apontar os riscos de instabilidade econômica e de falta de governabilidade, devido
ao aprofundamento das mazelas decorrentes das desiaualdades sociais individuais e regionais, se nada for
feito para mudar o regime jurídico-institucional criado pela Constituição de 1988.
"" A educação e a saúde estão em crise em todo o
país. A qualidade do ensino é péssima e os professor/ês queixam-se dos baixos salários, mas um dos partiçjpantes fez a espantosa revelação de que 80% das
verbas federais são consumidos pelas universidades.
O contra-senso da má aplicação dos recursos salta
aos olhos quando se verifica que 50% dos alunos
repetem a primeira série do curso de primeiro grau.
A universalização da saúde não passou de promessa dos constituintes. Depois de quase arrasarem o
que resta da massa falida da Previdência Social, com
o desvio do dinheiro que deveria ser aplicado em
aposentadorias futuras para custear despesas hospitalares (e fraudes em cascata) na rede do Inamps, os
políticos não providenciaram solução para esse velho
cobertor curto: ora atende-se os doentes, ora os
aposentados.

Foi preciso o Executivo liqüidar o Inamps e
suspender os repasses de verbas da Previdência aos
hospitais para os políticos se mexerem. Não com a
solução definitiva para a saúde, mediante a canalização de recursos fiscais no Orçamento da União. Mas.
com a chantagem de última hora da Frente Parlamentar da Saúde, que se aliou à bancada ruralista
para negociar o apoio à Medida Provisória 457, que
cria a URV, em troca de mais verbas para os hospitais e a compra de remédios.
A revisão constitucional era a oportunidade para
o país passar a limpo o que deu certo ou se mostrou
impraticável nos cinco anos da Constituição. Melancolicamente, na mesma semana em que o Fórum
discutia os rumos do Brasil no auditório do BNDES,
no Rio. o Congresso, em, Brasília, jogava a pá de cal
na revisão constitucional, sem demonstrar capacidade de produzir leis e soluções para o país.
Os políticos nem providenciaram um novo pacto
federativo entre a União, os estados e municípios —
em decorrência da reforma tributária de 88 e da
necessidade de ajuste das receitas e competências
entre as unidades federativas — nem tiveram a coragem de reformar a moldura do Estado. Nossos políticos evitam atacar as causas; acham mais fácil colher
dividendos dos efeitos.
A classe política está muito enganada se pensa
vai
continuar ludibriando a sociedade com falsas
que
promessas de solução para os males nacionais sem a
indispensável providência de fundos para bancar as
despesas. Querer fazer gasto público sem limites é o
mesmo que abandonar qualquer preocupação com o
controle orçamentário e os males causados pela inflação. Não são apenas os comerciantes que remarcam
os preços ou os aumentos de combustíveis e de tarifas
que movimentam a inflação. A sociedade já percebeu
que os políticos estão na origem, com a sua irresponsabilidade. e vai dai o troco em outubro, nas urnas.

Tudo ou Nada
descoberta de sofisticado arsenal em Realengo,
A repleto de armas de uso exclusivo das Forças
Armadas, por policiais da 34" DP (de Bangu). é mais
um elo evidente das ligações subterrâneas entre o
jogo do bicho e o crime organizado. Foi afinal seguindo a pista de um paiol de munição da cúpula do
bicho que os policiais chegaram ao arsenal pertencente a Washington, o Ostinlw. chefe do tráfico em toda
Zona Oeste.
A busca de provas materiais das ligações entre o
bicho e o crime organizado, porém, esbarra na perda
de credibilidade da polícia, a cada dia mais desmoralizada e envolvida em casos escandalosos de corrupção.
A rede rastreada nos livros-caixa de Castor de Andrade — que não por acaso beneficiou com as maiores
propinas as delegacias especializadas em tráfico de
drogas, seqüestras e contrabando — infiltrou seus
tentáculos mais profundamente do que se imaginava.
O estouro do arsenal de armas de Realengo,
ainda que amplamente alardeado, é café pequeno
para uma polícia que até agora nào moveu uma palha
para prender Castor de Andrade. Como também não
fez coisa alguma para desmontar a fortaleza do Capitão Guimarães, notório sucessor de Castor na chefia
do bando do bicho. Da prisão, os bicheiros continuam a gerir seus negócios, com telefones celulares,
fax e muitas regalias.
Diante de tantas evidências da inoperância polioiol, nào causa mais espanto o anúncio do procurador de Justiça, Antônio Carlos Biscaia, de que há 160
nomes envolvidos no crime organizado. A denúncia
de Biscaia corrobora o que a opinião pública já sabe:
o*'Rio é presa de uma superquadrilha e a polícia é

visivelmente parte do esquema. Ninguém confia na
polícia, nem o cidadão comum nem os próprios
promotores encarregados da investigação da rede
chefiada por Castor de Andrade.
A polícia do Rio nào vale um décimo do que
custa ao contribuinte. É tanta incompetência, são
tantos os indícios de corrupção, que a cada dia mais
se dissemina a idéia de que o cidadão tem que se
defender por conta própria. Os tiroteios entre quadrilha há muito desceram os morros e desembocaram no
asfalto. Por trás de cada tiroteio, já se tornou monotono o envolvimento de policiais com quadrilheiros.
A briga entre traficantes da Ladeira dos Tabajaras,
em Copacabana, repetiu a escrita: mais uma vez
policiais foram surpreendidos tentando subornar carcereiros para obter a liberdade de traficantes.
A omissão das autoridades transformou o dia-adia do carioca numa roleta-russa. Quem é bandido e
quem é mocinho? Até quando o crime organizado vai
avançar com fúria inaudita, enquanto a polícia assiste
de braços cruzados à cidade se tornar refém do banditismo selvagem, armado com granadas e fuzis AR-15?
Quanto mais se desmoraliza a polícia, mais
constrangedor se torna o apego do governador
Nilo Batista ao cargo. Por que não renuncia? A
política de segurança pública do Rio não pode ser
comandada por quem está sob suspeita e não aprésentou defesa convincente. O governador não tem
condições morais de permanecer no cargo e deve
sua renúncia à sociedade. Em matéria de corrupção
e crime organizado é tudo ou nada. Ou a sociedade
se livra deles, ou eles acabam com a sociedade.

O Fim do Túnel
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engarrafamento de três horas que paralisou,
O quarta-feira passada, quatro bairros da Zona
Sul — São Conrado, Gávea. Leblon e Lagoa — foi a
demonstração cabal da inoperância do poder público
para disciplinar o trânsito. Bastou um incêndio, numa Brasília em péssimo estado de conservação, para
que a pista no sentido Gávea — São Conrado do
Túnel Dois Irmãos fosse fechada.
O que aconteceu foi o retrato do que se passa
diariamente em todos os túneis da cidade, entregues
ao descaso, â falta de fiscalização e de repressão aos
motoristas. No Brasil, reina o hábito de não se fazer
monitoramento de túneis, pontes e estradas: nào há
conservação das instalações elétricas, nem manutençào das pistas, nem um sistema rápido e eficaz de
reboque e desimpedimento do fluxo em caso de acidentes. Por isto, o fogo na Brasília parou quatro
bairros do Rio.
O resultado é a desordem total, estimulada pela
ausência de punição aos infratores. Onde não há
punição, nào pode haver disciplina. O caos do transito carioca é conseqüência direta da falta de autoridade. A duplicidade de comando torna a situação ainda
mais caótica: a prefeitura cuida dos sinais e da engenharia de trânsito, enquanto a fiscalização dos veículos e a aplicação de multas ficam a cargo da polícia
militar estadual.
De nada adiantam planos mirabolantes de engenharia de trânsito, quando se negligencia o que é
fundamental: a repressão e a disciplina. De nada

adianta a instalação das vias expressas, se não se
fiscaliza o trânsito para punir os motoristas que nelas
trafegam indevidamente. Os ônibus fazem o que querem: circulam em alta velocidade, destroem calçadas,
avançam sinais, desrespeitam as regras mais elementares, e não se vê uma reação enérgica das autoridades. As empresas de ônibus não pagam multas por
razões inexplicáveis, e por isto os motoristas se sentem à vontade para fazer o que bem entendem.
Já vai longe o tempo em que os congestionamentos se concentravam nos horários de maior movimento. Nào se passa mais uma hora do dia sem que o
Rio assista a um engarrafamento em artéria importante de sua malha viária. Veículos que há muito
deveriam estar relegados aos ferros velhos circulam
livremente pelas ruas e não há um guarda de trânsito
para aplicar multa aos seus motoristas. O descaso na
conservação — que expõe nào só os motoristas, mas
também terceiros, a risco de vida — é o fim da linha
da indisciplina que campeia pelas ruas e pelas estradas, sem que as autoridades esbocem o menor gesto
para reverter este quadro caótico.
Os infratores estão devidamente protegidos pela
invisibilidade dos guardas de trânsito. Em dias de
chuva, quando se multiplica a pane dos sinais, os
guardas somem; nos dias de sol, também desaparecem,
atrás de sombra e cerveja gelada, paga não raro com o
dinheiro achacado de algum motorista. A impunidade
chegou a tal ponto que o motorista que segue as regras
de trânsito é o que corre os maiores riscos.
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Ilha Grande
É no mínimo um absurdo o que o governo do estado do Rio
de Janeiro vem fazendo na Ilha Grande, com relação ao presidio, agora um monte de escombros, e à comunidade da Vila
Dois Rios, que há mais de quarenta anos serve às autoridades
estaduais, como suporte de infra-estrutura para o funcionamento da Penitenciária Cândido Mendes. Sob o pretexto de destruir
um marco da ditadura militar, o governador implodiu quarenta
e seis anos de história, uma construção que poderia ser aproveitada para fins mais nobres, como um centro de Estudos Occanográficos e Ambientais, um centro de visitação da Ilha ou uma
escola profissionalizante para os ilhéus.
Saltam aos olhos as irregularidades cometidas na implòsão.
A área localiza-se dentro dos limites do Parque Estadual da Ilha
Grande, da Área de Proteção Ambiental dos Tambios, das áreas
de tombamento municipal c estadual, e sequer foram realizados
o estudo e o Relatório de Impacto Ambiental, necessários tanto
para a implòsão como para a implantação do Projeto Ilha
Grande Sem Medo, da Secretaria de Planejamento, que prevê a
construção de um hotel de luxo, dito de "ecoturismo". com
exploração garantida por 90 anos. E para onde levarão os
escombros da implòsão?
Os PM c funcionários do Desipe que moram nas casas do
estado (54 famílias), alguns há mais de 40 anos, ao invés de
serem aproveitados no Parque Estadual — que só possui dois
funcionários, o administrador e uma auxiliãr-administrativo —
ou em outras atividades na própria ilha. estão ria iminência de
ter que mudar, pois a licitação prevista para a construção do
citado hotel inclui a vila residencial.
A população local jamais foi consultada sobre tais projetos,
que afetam diretamente suas vidas. Será que o governador tem
tanto poder assim, acima das leis e das liminares judiciais?
Carlos Alberto Bernardo Mesquita — Rio de Janeiro.

Fora de hora
Os shows de cantores famosos
que acontecem com certa freqüência
na Universidade Federal do Rio de
Janeiro, na Ilha do Fundão refletem
as prioridades dos seus administradores.
¦.
Os eventos se dão no meio do
dia, em horário de aula, até mesmo
em plena semana de provas. São
realizados no andar térreo de um
dos blocos do CT (Centro Tecnológico) e tornam as aulas impraticáveis. Provas do ciclo básico, que
abrange todos os cursos do CT. já
foram anuladas. Tempo e dinheiro
jogados fora.
O fato é do conhecimento de
todos, mas apesar das muitas rcclamações, esses acontecimentos que
deveriam ser culturais continuam a
atrapalhar a vida de quem optou por
outras profissões que não a de artista. Sem tirar o mérito e a importância desses shows, há hora e lugar
para tudo. Assim, pedimos aos politicos que administram a UFRJ para
que não façam suas carreiras à eustas das nossas. Kita Chaves Damasio
— Niterói (RJ).

UTI
Não poderia deixar de registrar
minha perplexidade diante do procedimento dentro da UTI da Casa de
Saúde Santa Therezinha, na Tijuca.
Minha mãe ficou internada qúatro dias na UTI e faleceu dia 5 de
abril pela manhã. Logo na primeira
visita que fiz à UTI. presenciei as
enfermeiras pintando as unhas. No
segundo dia de visitas encontrei a
paciente nua até a cintura, recebendo diretamente no tórax toda aquela
intensa refrigeração peculiar às salas
de UTI. A paciente era idosa, não
falava. Como poderia reclamar? Foi
exigido um cobertor. Veio furadinho. mas veio.
Os exames nào retornaram a
tempo, portanto os diagnósticos
eram um pouco em cima de suposições. Era um feriado prolongado, o
da Semana Santa. O pais parece que

pára nessas ocasiões. Só que não se
pode esperar quando se trata de uma
vida humana. Agora só resta alertar
as pessoas para que tomem cuidado
ao escolher a Casa de Saúde. (...)
Yolety de Araujjo Guerra — Rio de
Janeiro.

Idosos
Gostaria de tornar pública a minha indignação com o cancelamento
do I Seminário sobre o envelhecimento da mulher, para o qual fui
convidada a participar como palestrante, e que considero da maior
importância. Numa época tão carente de respeito à pessoa idosa, a
nova secretária municipal de Desenvolvimento Social interrompe a
Campanha de Valorização da Velhice, que tinha tudo para acontecer
com grande repercussão.
É uma lástima que tais desmandos continuem a acontecer em nossa
cidade, enquanto as estatísticas mostrarh o crescimento da população
idosa, pelo visto cada vez mais desemparada.Sara Buzak — Rio de Janeiro.

Botafogo
"Sou botafoguense
porque tive
infância", era o que se lia num chaveirinho que a torcida alvinégra vendia nos estádios na década de 70.
Ter infância era ter vibrado com as
deslumbrantes atuações de Garrincha, Didi, Nílton Santos etc.
Nesta mesma década, porém, começou a decadência do Botafogo. Com
a saída de General Severiano. o clube se descaracterizou, perdeu prestido
gio. Foi ajudado pelo banqueiro
"mal necesbicho Emil Pinheiro, um
sário", que pôde amenizar seu longo
calvário, sagrando-se bicampeão estadual. Em 1993 novamente a torcida do Botafogo se sentiu desamparada, com a bisonha campanha no
estadual. Hoje a esperança se renova
com o presidente Carlos Augusto
Montenegro. na sua capacidade administrativa, na sua paixão de botafoguense. (...) Sérgio Luiz de Barros
Monteiro - Rio de Janeiro.

Previdência
Recebi minha aposentadoria do
INSS sob o processo 44-256.234-9
durante oito meses. Em set/93 meu
pagamento foi suspenso e fui informada pelo INSS do posto da Preso
Vargas que, por erro administrativo;outro segurado estava recebendo
com o mesmo número do meu pr,o-\
cesso e que iriam corrigir.
Já tenho oito pagamentos a rece;ber e nào tenho o mínimo indício de
quando farão essa correção. (...) Tania Regina de Freitas — Rio de Janeiro.
lUhnii

Coiícurso
A Petrobrás Distribuidora divul-"
gou edital para um concurso público'
para várias funções, de l° grau a'
nível superior, só que nào esclareççif
o número de vagas, nem para ou,çíé"
os possíveis aprovados seriam no- meados.
•'••.",
Atraídos pelos salários compe^'"
sadores, milhares de pessoas acorrer,,
ram às agências do Banco do Brasil.
Depois de se inscreverem, pagando,
24 URV para cargos de nível superiòr, tomaram conhecimento do-reduzido número de vagas, com mini-,,
mas possibilidades de classificação. •„
já que o concurso é de âmbito naciona!. Além do mais. os candidatos
teriam que se deslocar para outros
estados a fim de se submeter às pro-/
vas.
Se tais esclarecimentos tivessem
constado do edital, muita gente nào
teria se iludido e perdido tanto tem--'
po nas filas, além do dinheiro da
inscrição.
, „ ,
E
esses
milhões
arrecadados
(...)
dos incautos, para onde vão? Grete
Escobar — Rio de Janeiro.

Cepel
Neste mês de maio o Cepel com-"
pleta 20 anos pesquisando com energia elétrica no Brasil. O Centro'de'
Pesquisas de Energia Elétrica- Cer/cf
tem reconhecimento nacional e internacional, como um centro de pesquisas de excelência. O centro dispõe
de um corpo técnico de alto nível,.,
treinado ao longo destes 20 anos
especificamente para cada área de
atuação, o que possibilita ao CeneL
atender a qualquer projeto de des.erfy
volvimento no que concerne a gera-:
ção, transmissão e distribuição de
energia elétrica no país. Seus pesquir.;
sadores já produziram centenas, ,de>
trabalhos técnicos que contribuíram
'Cin
com o setor elétrico, industrial,
universidades e outras instituições-,
nacionais e internacionais. (...) Júlio<
César Leal Miranda — Rio de Janeiro.
-

Maiuf

:;

Se entendi as declarações do
procurador regional eleitoral doRio. Alcir Molina. em breve MalüP'
se afastará da prefeitura de São PauIo por perda de mandato. É importante que o povo de São Paulo"
'
acompanhe passo a passo a Justiçíi
Eleitoral e o Tribunal de Justiça de
São Paulo, uma vez que são evidentes as ligações de Maluf com o bi-1,
cho. Ser afastado do cargo é muito
pouco, Çarandiru é a solução. (...)
Maria da Graça Nogueira — São
Paulo.
., ,.
As cartas seráo selecionadas para publicação"
no todo ou em parte entre as que tiverem
assinatura, nome completo e legível e enderéço que permita confirmação prévia.
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Consciência para agir
*
JvíOZART DE ABREU E LIMA

das previsões pessimistas. A ação do Ministério do
Trabalho evoluiu do assistencialismo do passado para a execução de uma política pública de emprego que
vem apresentando resultados já neste governo.
O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),
administrado pelo Ministério do Trabalho, tornou-se
um instrumento permanente, ágil e presente na retomada do emprego. Ao invés de se ater somente à ação
reativa (remediadora), através do seguro-desemprego, o FAT passou a repassar recursos financeiros aos
agentes econômicos para a geração de empregos —
no ano passado, USS 2 bilhões.
Com isso, foram criados cerca de 450 mil empregos diretos e indiretos em programas de desenvolvimento econômico, via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e em
financiamentos de programas de geração de empregos no âmbito das câmaras setoriais.
Para os anos de 1994 e 1995 depósitos especiais do
FAT alocados no BNDES, Banco do Brasil e Banco
do Nordeste do Brasil (BNB), da ordem de USS 650
milhões, financiarão programas de geração de emprego e renda em empreendimentos associativos, cooperativas, micro e pequenas unidades de produção,
.rurais e urbanas.
Com o apoio da Organização das Nações Unidas
para a Agricultura e a Alimentação (FAO), o Ministério do Trabalho organizará pelo menos 80 projetos
de capacitação para a geração de emprego e renda
para populações carentes, total ou parcialmente excluídas do mercado de trabalho.
Essas e outras ações são a resposta concreta do
"Ano do
governo do presidente Itamar Franco ao
Emprego", definido com propriedade e sabedoria pela
Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e Pela
Vida. Sem essa ação do Estado, a consciência da sociedade, do governo, pouco faremos para minimizar a
penúria em que se encontram milhares de brasileiros.

Io de Maio, que ontem foi comemorado, é uma
O das datas universais que congrega os homens
em torno de uma mesma causa, de um mesmo pensapiento. É, porém, a data que tem um significado
especial porque se volta para a tarefa mais nobre do
homem, o trabalho.
Mas em todo o mundo, ontem, as comemorações
do Io de Maio não alcançaram, em sua plenitude, a
•todos os homens e mulheres em idade de trabalhar.
Na Europa, pelo menos três dezenas de milhões de
frabalhadores amargam uma nova oportunidade de
emprego — o avanço tecnológico simplesmente ceiiou milhares de vagas na busca, pelas empresas, de
maior eficiência, qualidade, competitividade.
¦i Milhões de pessoas, nos países desenvolvidos e em
países que procuram um novo patamar de desenvolvimento, estão desempregados. Em todos os festejos,
discursos, pronunciamentos, o desemprego ocupará a
pauta das preocupações daqueles que, nos governos,
nos sindicatos, nas empresas, procuram minimizar o
efeito devastador da falta de trabalho para um chefe
de família. Os presidentes dos sete países mais ricos se
preparam para uma conferência de cúpula para disèutir um único tema: o desemprego.
| No Brasil, temos cerca de 8 milhões de excluídos
do mercado de trabalho. As equivocadas políticas
recessivas adotadas por diferentes equipes econômicas nos últimos 15 anos levaram o país a jogar
(nilhares de seus Filhos ao desemprego.
; Somente o governo passado queimou 2 milhões de
empregos num mercado já seriamente atingido por
novas tecnologias. Um exemplo: no ano passado, a
indústria automobilística instalada no Brasil produziu 30% a mais do que a produção do ano anterior,
gerando míseros 1 % a mais de empregos.
1 Desde o seu início, o governo Itamar Franco agiu
rio sentido de reverter esse quadro. Em 1992, o
produto Interno Bruto do país cresceu 5%, apesar
v-t-

* Ministro do Trabalho

A tentação do Ocidente

Arnaldo carrilho *

do Ocidente é essa obstinada arrogância
segundo a qual tudo haveria começado com os
Ornai
Eletttentos euclidianos e o teorema pitagórico. Ledo
engano, inclusive porque o helenismo não passou de
Ümá implantação oriental no mar Egeu. O colapso
dos'dirigismos sócio-econômicos, as decolonizações
periféricas e o ressurgimento dos nacionalismos nos
impérios desfraldados processam-se diante de um
quadro de inércia, identificável sobretudo na Europa
è. América do Norte. Há manifesta incompetência em
ljidar-se com realidades culturais mais antigas que a
ç)vilrzação ocidental, de modo que não é de surpreender
que sociedades tidas até agora como politizadas sufraguéírí nas urnas personagens dignas de protagonizar
papéis em filmes como Salò ou as 120 Jornadas de
Soiíoma, o último deixado por Pier Paolo Pasolini.
', 'Se a era da informação audiovisual encontrou um
Ocidente às voltas com regressões medievais (cf. as
liedivisões territoriais de Estados nacionais) e barbarizantes (v. o ressurgimento dos neofacismos), está por
Outro lado faltando-lhe um novo Montesquieu. É
curiosa ironia que a ata final das negociações da
Rodada Uruguai tenha sido assinada no país em que,
faz 579 anos, o colonialismo ocidental foi inaugurado, mediante a tomada de Ceuta. Mais inda, que a
Òeclaração de Marraquesh tenha sido adotada numa
tiela cidade-oásis do NW africano, em que 2/3 da
população não tenham acesso à educação primária e
<j serviços de esgotos sanitários. Roberto Campos
nunca escondeu o temor de que os economistas nos
levassem à miséria através da geometria e das estatístícas, chegando a comparar as segundas ao biquíni,
pois revelam o importante e escondem o essencial.
¦' 'Gomo os enunciados em torno dos catetos e hipotenusas já eram conhecidos há quatro milênios por
chineses e indianos, a história comprova-nos que não
fpi a geometria que os levou à fome entre a chegada

de Vasco da Gama a Calicute e a implementação de
políticas macroeconômicas corretas, nos últimos 30
anos. Os quatro NIPs (novos países industrializados:
Cingapura, Coréia do Sul, Formosa e~ Hong-Kong)
ocupavam 6% da economia mundial em 1985 e, hoje,
seus 53 milhões de habitantes somados produzem,
quase sem recursos naturais, 15% das riquezas do
planeta. Investiram maci[l|i
mm:\ "
çamente em capital humano
(educação e saúde) e lograram competir com as maioRoberto Campos
res economias existentes.
temia que
Formosa alinha-se, depois
fefansnMie
CSMUMKH
do Japão e da Alemanha,
em terceiro lugar entre as
geometria dos
maiores reservas cambiais
economistas
(USS 85 bilhões) e, em seuUb tcVwKjCfll
guida aos EUA, Cingapura
litâéria.
e Hong Kong detêm as
quinta e sexta colocações
(USS 44 e 43 bilhões).
Hong Kong tornou-se a
oitava maior potência exportadora e sétima importadora em 1993; seu porto está movimentando mais que
qualquer outro: 9,4 milhões de TEU's (unidade equivalente a 20 pés cúbicos) e 10 milhões de containers/ano, com um rendimento/habitante que registra incrementos mensais de cerca de USS 160 cumulativos e
exponenciais (progressão geométrica). Suas estatísticas não têm vergonhas a esconder, porquanto salta à
vista que toda essa riqueza é desovada na China.
Graças a esta, seus 6 milhões de habitantes contam
com um PNB de USS 118 bilhões e comerciaram com
o mundo USS 283 bilhões de bens e serviços em 1993.
Como em economia não existe incesto, o enclave
de 1.706km2 está parindo um novo dragão com a
mãe-pátria, o triângulo cantonês, no leito do delta do
Rio das Pérolas, entre Cantão e as ZEEs (zonas

Illl

econômicas especiais) de Tsuhai (ou Zhuhai) e Sentsen (ou Shenzhen).
Esse triângulo lida,com o resto do mundo por
Hong Kong e Macau. É a área de maior crescimento
que se conhece (23,2%, tendo atingido 25% anuais
em média entre 1980 e 1992, período em que o PIB
saltou de USS 3,07 bilhões para USS 44,7 bilhões).
São 44,5 mil km2 e 19,6 milhões de habitantes apenas,
38% dedicados à indústria, 8% à agricultura e pesca;
o restante já se dá a escalas de produção futuristas:
serviços. Juntamente com Osaca-Cobe-Kioto, Xangai-Pudong e Cingapura-Johor-Batam, é um dos
pontos de mais veloz conurbação no mundo, servido
por quatro aeroportos internacionais, dentro de mais
três anos (Cantão, Macau, Sentsen e Hong Kong), e
um de linhas domésticas (Tsuhai).
A "regra dos três dedos de Ampère", ou a defini"espaço orientado", indica ao comércio e à
ção de
indústria brasileira a necessidade imperiosa de uma
presença física na microrregiâo: empresas unidas em
trade centers em Hong Kong e Macau e um armazém-entreposto de mercadorias (commodities alimentares, eletrodomésticos) no enclave sob administração portuguesa deveriam ser instalados sem
demora. Só autoveículos, combustíveis, tabacos e
álcoois são gravados, o resto é livre de entrar e sair
por estas bandas, inclusive capitais. Não aproveitar
essa conjuntura favorável representaria a perda de
rara oportunidade para a economia internacional do
Brasil. Se nosso comércio com a Ásia-Pacífico alcançou 16% do total no ano passado, é certo que a taxa
aumentaria sensivelmente, pondo de lado as figuras
de retórica. A geometria nasceu aqui, não ali, e as
estatísticas nuas e cruas estão aí.
* Diplomata, cônsul-geral em Hong Kong, Macau,
países e territórios
da Micronèsla

Carta à
juyentude traída
CARLOS ALBERTO DI FRANCO

"* ""--—

e ceticismo são coisas antitéticas. Rebeldia e contestação são pré-requisitos do idealismo,
Juventude
juvenil. A crise moral que assola o país, no entanto,
está provocando um inquietante e perverso efeito colateral: a agonia da esperança. Jovens, psicologicamente
envelhecidos, renunciam à capacidade de sonhar.
Recentemente, depois de um debate sobre ética
" jornalística, fui abordado por um universitário. Seu
rosto, sulcado pelo desalento, emitia sinais de tensão:
Tivemos uma demorada conversa. Impressionou-me a
sua amargura. "O Brasil", sublinhou, "está traindo a
sua juventude". "De que serve a imprensa de qualidade
que o senhor defende? Veja a CPI dos Anões, o
escândalo dos bicheiros, o caso das armas de Israel, a
doce aposentadoria política de Fernando Collor. Tudo
acaba em pizza: com ou sem a imprensa."
Prometi a essa juventude atraiçoada, representada
por meu jovem interlocutor, um artigo para justificar
as razões do meu otimismo. O Brasil não piorou. A
imprensa é que melhorou. E muito. A mídia, desenhai;
da em cores vivas no instigante Anjo Pornográfico de
Ruy Castro, era romântica, boêmia e mal paga. De lá
para cá, muita coisa aconteceu. A profissionalização
das redações e a independência das empresas informativas (que viviam numa perigosa proximidade do poder) contribuíram para a exposição de uma chaga
social que era hipocritamente sonegada: a corrupção.
Ocultar a doença não é o melhor procedimento terápêutico. Diagnosticá-la e enfrentá-la é o caminho. E ê
exatamente isso o que está acontecendo graças ao
trabalho da imprensa.
Não basta, no entanto, aplaudir esse esforço de
investigação e de denúncia. No fundo, somos todos
responsáveis. Afinal, é preciso reconhecer que os que
estão do lado de lá (os políticos e governantes) foram
eleitos, e freqüentemente reeleitos, pelos que estão do
lado de cá (por cada um de nós). Trata-se de uma
equação simples, que tem o mérito de eliminar á
cumplicidade do anonimato.
,„,
O Brasil padece de uma aguda crise de cidadania.
Em recente entrevista à revista Veja, o ministro da
Fazenda, Rubens Ricupero, sem dúvida um observador inteligente, mergulhou nas raízes históricas e culturais do nosso conformismo: a escravidão. O Brasil é o
resultado dela, frisa Ricupero. "Na véspera da independência, calculava-se que o Brasil tinha 1.3 milhões
de brancos livres e 3.9 milhões entre negros e mulatos,
quase todos cativos. Era uma proporção de três para
um. E evidentemente um país de escravos, como disse
Joaquim Nabuco, é um país sem povo. O povo é o
conjunto dos cidadãos. Nossas mazelas vem daí. A
falta de democracia, a falta de espírito comunitário, a
tendência até hoje a aviltar o trabalho humano, que é o
fator de produção menos remunerado, a pouca importância dada a vida humana, às vidas de trabalhadores
que se perdem em grandes obras... Isso é típico da
escravidão. O ser humano é um objeto que você substh
tui", concluiu Ricupero.
É preciso superar a moral da escravidão, a ética da
omissão. A batalha da liberdade trava-se no cerne da,
sociedade civil: cobrando responsabilidades, elegendo
com consciência os representantes públicos, apoiando
o esforço de apuração da mídia, exigindo uma legislação que respeite a dignidade do ser humano, pressionando legitimamente as autoridades.
O futuro depende de esforços pessoais, que se somam
e começam a mudar pequenas coisas. As menores ações
são importantes. É preciso estudar e trabalhar com seriedade. E preciso fazer o que é correto, e não o que pega
bem. Mudar os rumos exige, sobretudo, a coragem de
assumir mudanças pessoais. Essa rebeldia, realista e sr>'
nhadora, pode virar o Brasil do avesso. Por isso, meu
caro amigo, deixe a amargura de lado. E não esqueça; I
"Quem sabe faz a hora, não espera acontecer."
* Chefe do Departamento de Jornalismo e
professor titular de Ética
Jornalística na Cásper Libero, è representante da Faculdade de Cifincias da Informação da Universidade de Navarra no Brasil'
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Memória histórica

DOM JOSÉ CARLOS DE LIMA VAZ

"_

a impressão de que nossa crise fundamental, raiz de todas as outras, é uma crise de
Tenho
i^ejüidade. Observo crianças e jovens no seu vocabulario e comportamento. Creio que muitos (há
exceções, é claro!) sofrem uma indigestào de imageris que os leva dos dinossauros à jornada nas
ejstrèlas, do ruído ensandecido e idiota do rock às
cenas de violência dos filmes marciais. Isso os
deixa desorientados. Tornam-se ansiosos no modo"de se divertir, viciados em jogos eletrônicos,
r^ujâosos nas festas, ambíguos no relacionamento
cornos pais e adultos dos quais sentem raiva mas
são-dependentes econômica e afetivamente. Uma
ger&Ção manipulada pela mídia e a sociedade de
cbrisumo, sem cara e alma próprias, cujo futuro
não-ouso prever. Oxalá surpreendam de modo
grâtificante, mas a lógica do desenvolvimento da
personalidade não autoriza uma previsão otimista.
j Olho para nosso mundo cultural e sociopolítico.
Há um evidente descompasso entre as boas intenções-dos governantes e a resistência passiva ou a
ihéfcia de resposta nas organizações da sociedade e
n|a cultura do povo. É inegável a absoluta falta de
consciência da supremacia do bem comum sobre os
interesses de grupos e indivíduos. E um corporatiVismo que inviabiliza qualquer plano serio de
recuperação econômica e justiça social. Os preqadpres urbanos vão eliminando as belas reliquias de nossa arquitetura colonial. As músicas
Buscam um sucesso promovido artificialmente
pjela.oanância das gravadoras matando a criativjdáde dos artistas. Os modelos de tênis, as
bebidas e sanduíches da moda, as ridículas insòrições em inglês gravadas nas camisetas de nossJ3"Íj.omem do povo, mostram uma dependência
cultural selvagem e o quanto somos vítimas ingênuas e deslumbradas de um sórdido colonialismo
da'mente. Ele mata as raízes da cultura que
nadamos, apaga a face de nossa identidade lusp-"africana, com sua base religiosa e os aportes
da Europa, moldados em quatro séculos desta
aVénTura civilizatória nos trópicos que se chama
Brasil.
, No mundo político tornou-se patente a falta de
coerência entre as palavras, os programas e a
realidade. Há uma guerra nominalista de palavras

como "conservador ou progressista", "popular ou
elitista", "neoliberal ou atrasado", que são usadas
como armas para destruir adversários ou intimidar
interlocutores. Essas palavras possuem um sentido
preciso nos livros de ciências sociais ou economia,
mas entre nós se diluem na logomaquia do debate
político ou na melancólica propaganda eleitoral.
Uma política que se compraz na guerra das palavras ocas abre caminho para sua perversão que,
entre nós, é a demagogia e a corrupção.
Também na Igreja se sente esta crise de identidade. Para muitos dos seus dirigentes, clérigos ou
líderes leigos, existe uma obsessão pelo novo — o
"novo
jeito de ser Igreja" — como sendo essencialmente melhor que o tradicional. Tantas vezes se
observa este fato na liturgia, nas programações
pastorais e até na maneira ridícula de muitos religiosos se vestirem, usando desajeitadamente (falta
o costume adquirido na juventude!) uma gravata
berrante num terno nem sempre discreto e elegante
ou querendo se fazer jovens com vtmjeans e uma
camisa estampada de péssimo gosto! Pobres iludidos que não percebem como o povo e as pessoas de
bom senso os olham com pena e se sentinam felizes
se os vissem com sua identidade clerical manifestada também no exterior, ao menos na discreta e
sóbria camisa clerical ou no hábito talar.
Essa crise da cultura, da vida social e política,
da prática da Igreja, é muito mais séria do que se
pensa para nosso futuro como nação e para a
missão evangelizadora da Igreja no Brasil. A fé
cristã é essencialmente uma memória do passado
("Fazei isto em memória de Mim!). Esta memória
é que dá sentido ao presente e é a base da constru"moderna"
ção do futuro. A Igreja nunca pode ser
no sentido estrito da palavra, porque seu único
"aqui e agora"
é o evento histórico
presente, seu
de Cristo, Filho de Deus feito homem, o qual, na
Sua ressurreição, se tornou o presente permanente
da Igreja. A fé cristã se constrói através dos tempos pela verdade revelada, guardada fielmente e
transmitida de geração em geração, tornada viva
pela presença misteriosa de Cristo e o dom de Seu
Espírito. Ela é uma memória histórica!
' Bispo auxiliar do Rio de Janeiro

A guerra sem fim
NEWTON CARLOS *

guerra não acabará nunca se chegar à BósA nia, avisou o velho Milovan Dilas, dissidente histórico, quando a ex-Iugoslávia começava a
implodir e países europeus encorajavam gritos de
indepedência de repúblicas situadas nos Bálcãs,
região onde tiros sempre desencavaram antagonismos brutais. O Ocidente, sobretudo a Europa,
fica perguntando onde errou ou falhou, não conseguindo evitar tragédias como as de Sarajevo e
"purificações raGorazde, além do horror das
ciais". Talvez o ponto de partida tenha sido a
impotência dos burocratas do pós-titoísmo diante
dos males do país órfão de Tito, a inflação e o
desemprego em disparada, atraso tecnológico etc.
Especialista em confusões balcânicas, o italiano
Dino Frescobaldi, vizinho de seu objeto de estudos, está convencido de que a ordem das coisas
teve de fato aí a sua origem. O norte ex-iugoslavo
mais desenvolvido, como no caso da Eslovênia,
antigo pedaço do império austro-hungáro, acusava o sul mais pobre de viver à custa do trabalho de
eslovenos disciplinados e esforçados. A decisão da
Eslovênia de tornar-se independente recebeu o
"mundo
apoio imediato do
germânico", o mesmo
declarou
em
1914
guerra à Sérvia, na época
que
Estado soberano e igualmente agressivo, dando
início à Primeira Grande Guerra.
O mesmo rumo da separação foi tomado pela
Croácia católica e ocidentalizada, onde se instalou, com cobertura européia, regime ultranacionalista, portador do fantasma de Pavelio, governante comparsa do ocupante nazista durante a
Segunda Guerra Mundial. Franjo Tudjman, eleito
presidente croata, acabou constrangido a deseulpar-se por anti-semitismo registrado em livro. Incêndio com causas "primárias" na própria crise
do país, mas encorpado por estímulos externos
que "trágica
passarão aos livros, segundo Frescobaldi, como
loucura" da Europa. Os combates se
encaminhariam fatalmente para a Bósnia, antiga
terra de disputas entre Roma e Bizâncio, miragem
de um "reino da Bósnia" só encontrável em mergulhos nas noites dos tempos.
\

Região cheia de vales e montanhas, as grandesbarreiras naturais de contenção dos exércitos hitleristas. O Estado-Maior da ex-Iugoslávia tinha.a,
Bósnia como bastião da soberania nacional, em
caso de novos ataques externos. Para torná-la
"nivelamento"
governavel não bastavam o
por
meio do comunismo e o aparato repressivo. Tito
tratou de criar a República da Bósnia-Herzegovina, onde não havia religiões ou etnias com maioria absoluta. Muçulmanos se sobrepunham a sérvios e croatas com 44%. Um fio da navalha, razão
do aviso de Milas de que os separatismos da
Eslovênia e Croácia, açor
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm bertadOS pdOS CUTOpCUS,

tocariam fogo na Bósnia."
Na Sérvia ja fervilhavam, como em 1914, anv
bicões de grandeza, de
uma Grande Sérvia, hoje
exploradas por naciona*
lismos pós-comunistas
cheirando a fascismos.
Impedir a criação de uma
Bósnia à imagem da Espos>Trto»
lovênia
e Croácia tornou-,
fpf#fo ¦¦*¦¦; ¦::'-:"-:-'yi
se questão de vida ou
morte, do ponto de vista
sérvio. O que aconteceu todo mundo sabe. Quari-'
do o ultimato da OTAN, em fevereiro, fez os
sérvios da Bósnia afinal recuarem, aparentando'
acabar com o martírio de Sarajevo, nova adver-1
tência: a de que só bombardeios aéreos não conseguirão baixar o pano da grande tragédia. O que
fazer? Meter-se com tropas nos vales e montanhas
bósnias, seria arriscar-se a outro Vietnã ou Somalia, de onde se retiraram cabisbaixos os últimos
contingentes europeus e dos Estados Unidos.
Novos arranjos, dificilmente desmentirão MiIas, acabando com a guerra bósnia. As "loucuras"
estão feitas e será muito complicado sepultar mais
uma vez velhos ódios.

O ponto de
partida da
guerra está
ligado à
incompetência
da burocracia
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Real pode vigorar antes da aprovação da MF
¦ O ministro Ricupero ameaça implantar a nova moeda até mesmo sem a aprovação da Medida Provisória 482 pelo Congresso!
"O

SÃO PAULO —
real entrará
em vigor mesmo antes da aprovacão da medida provisória, que será
reeditada quantas vezes forem necéssárias". À áfrrmaçãofoi feita
ontem pelo ministro da Fazenda,Rubens Ricupero, depois de ter visitado a Bienal Brasil Século XX,
em São Paulo. Ricupero afirmou
que passaram a fazer parte do texto
medidas que haviam sido negociadas com o Congresso relativas ao
reajuste dos salários.
«<¦ Segundo o ministro, o novo texto estabelece que o governo se compromete a repor qualquer perda salarial que tenha ocorrido na
conversão dos salários para URV.
Ele voltou a dizer que "dentro de
pouco tempo" o presidente da República deverá anunciar a vigência
da nova moeda, mas não especificou a data. O ministro afirmou que
entre o anúncio e a entrada em
vigor da nova moeda poderão correr mais do que os 35 dias previstos
pelo texto. De acordo com Ricupero, a medida provisória que cria o
real ainda não está escrita, 'isso
será feito depois do anúncio do presidente", afirmou.
... O ministro disse que não acredita que a bancada ruralista possa
novamente obstruir a votação da
medida provisória. "Eles não são
tao numerosos, há um certo exagero", afirmou, acrescentando que a
medida provisória deverá ser apro-

vada durante o mês de maio com a
o apoio de outros partidos. "Mesmo que não seja aprovada ela não
atrasa a entrada em vigor do real",
reafirmou, lembrando que não há
iimite para reedições. "Medidas
provisórias funcionam como lei,
têm vigência a partinlo-^irnento
em que são enviadas ao Congres-"
so", explicou.
Tarifas — Ricupero disse que
esta semana o governo terá 80%
das tarifas públicas já convertidas e
que o objetivo agora é concluir este
processo e o da adoção da URV no
sistema financeiro, o que deve
acontecer em pouco tempo. Nos
próximos 10 a 15 dias estarão sendo convertidos para URV os preços
de petróleo e derivados. "Ao todo
são cem produtos", informou o ministro.
Sobre o Io de maio, Ricupero
disse que o grande problema da
economia tanto brasileira quanto
mundial é a falta de emprego abundante e bem remunerado. "A inflação fez com que os investimentos
na economia caíssem de 25% para
14% do PIB", exemplificou.
"É um erro
pensar que alguém
com
a inflação", disse
possa ganhar
Ricupero, garantindo que em pouco tempo o governo deverá dar ao
povo brasileiro a estabilidade econômica esperada e que será trazida
pela nova moeda.

Luiz Antônio — 31/01/94

Moeda exige definição
¦ Política cambial
e monetária ainda
provoca dúvidas
CRISTINA ALVES

Ricupero não acredita que ruralistas possam obstruir a nova medida

Presidente deve anunciar data esta semana
¦ VOLTA REDONDA (RJ) — O
pre-

sidente Itamar Franco deve anunciar esta semana a data em que
entra em vigor o real, a nova moeda
nacional e uma das etapas~do"piãnõ~
econômico criado na gestão do exministro da Fazenda Fernando
Henrique Cardoso. A informação é
do próprio Fernando Henrique,
que esteve ontem nas comemorações do Dia do Trabalho, em Volta
Redonda. Com isto, o real deve
passar a vigorar nos primeiros dias
do próximo mês, já que antes de
deixar o governo Fernando Henrique disse que o anúncio do prazo
de instituição da nova moeda seria
feito com 35 dias de antecedência.
O ex-ministro e candidato à Presidência da República pela coligação PSDB-PFL-PTB disse que a

entrada em vigor do real consolidará o que ele chama de "passo importante para preparar a queda da
_ infiaçãa^atrayis-daURV-(Unidade'
Real de Valor)".
Fernando Henrique não acha
que houve fragilidade do governo
no Congresso ao retirar da pauta
de votações, na semana passada, a
Medida Provisória 457, que institui
a Unidade Real de Valor. "Foi uma
decisão do governo, mas se as lideranças do presidente Itamar no
Congresso colocassem a medida
provisória em votação, eu sinceramente acho que daria para aprovaIa", diz ele.
Ruralistas — O governo
achou melhor não colocar a MP
da URV em votação diante da
ameaça da bancada ruralista, que

Ana Carollna Fernandes — 26/8/93

afirmava ter 209 votos, retirar-se
jdo plenário, derrubando assim a
medida. Representados pelo deputado Ronaldo Caiado, ex-presimWmEiiÊ&y
" !95»HHH Hn
dente da União Democrática Ruralista (UDR). Os ruralistas
ameaçaram se retirar do plenário
se o Banco do Brasil não renegociasse a dívida dos agricultores.
Em Volta Redonda, Fernando
m Henrique disse, ao discursar
mmwÊmtf*- ..1: T •* -aliai
para
uma multidão de cerca de 10 mil
pessoas, que com a entrada do real
em vigor, o governo vai parar com
os reajustes de preços, ingressando
assim em uma nova etapa do plano
econômico. "Primeiro indexamos
preços e salários à URV, agora vamos parar de subir os preços", afirmou o ex-ministro.
Cardoso: governo não está frágil

m w"*' v líl M

governo terá muitos deO safios pela frente até o
lançamento do real. O primeiro deles será a aprovação, pelo
Congresso, da Medida Provisória 482, que cria a URV.
Embora o ministro Rubens Ricupero tenha dito ontem que
lançará a nova moeda de qualquer maneira, politicamente a
aprovação da MP 482 pelo
Congresso é fundamental.
Além disso, a equipe econômica precisa definir como fará a
política monetária e cambial
durante o processo de estabilização.
O professor Affonso Celso
Pastore, ex-presidente do Banco Central, acha de extrema
importância que o governo
anuncie logo o que pretende
fazer na era pós-real. Desde já,
o economista alerta para a necessidade de se deixar o câmbio fixo durante a fase imediatam ente posterior ao
lançamento da nova moeda.
Quer dizer, neste período, seria
mantida a paridade entre o real
e o dólar.
"Só
que, nesta fase, com o
câmbio fixo, os juros não podem ficar muito altos porque
isto representaria uma recessão
muito forte e vai encher de dólares que vêm lá de fora", afirma Pastore. Traduzindo, o que
ele quer dizer é que, com o
câmbio fixo, se houver inflação
na nova moeda, o real fica supervalorizado. Resultado: as
exportações caem, o governo
passa a arrecadar menos impostos, os trabalhadores come-'
çam a perder emprego e o Tesouro tem mais despesas,
pagando caro para vender seus
títulos ao mercado. É recessão.
E a situação se agrava se começar a entrar muito capital externo atrás das altas taxas de

juros. O governo precisar^
criar regras para evitar esta ena
xurrada de recurso.
Se entram dólares demais
na economia, o governo se ehforca porque precisa emitir os
reais equivalentes para trocar
estes dólares que chegam e de-'
pois terá que vender títulos pai,'
ra enxugar o excesso de dinheiro na economia. Ou seja, mais.
endividamento do Tesouro'.'
Affonso Celso Pastore lembra
ainda que dificilmente o governo dará conversibilidade ao.
real, permitindo que haja troca,
livre entre real e dólar para
qualquer brasileiro. Ele acres-'
centa que acha uma tolice a
discussão sobre o lastro do
real, já que isso só interessaria.'
em caso de a moeda ser conversível ao dólar.
O economista do Ipea, José'
Cláudio Ferreira da Silva, vai1
mais longe. Diz que é inevita-,
vel uma quarta fase do plano,'
após o real, justamente aquela|
que o candidato Fernando;
Henrique poderá pôr em prática, caso seja eleito presidente:
"Acho
que está claro que a
fase três, a do real, é intermei
diária. Só que a equipe nunca'
admitirá isso, nem pode. Não
há confiança suficiente de que
eles fizeram tudo o que tinha
que ser feito. O jeito é baixar a
inflação para alguma coisa em
torno de 3% ao mês e, no próximo governo, fazer o ajuste
das contas públicas para valer.
Se ganhar o Lula, eles lavam as'
mãos", diz José Cláudio.
A equipe precisa definir ain-,
da como vai administrar o diaa-dia do real. Qual deverá ser a
taxa de juros? Como vai fim-'
cionar a diretoria do Banco
Central que cuidará da emissão da nova moeda? Haveja,
limite de crédito nos bancos,
como sugeriu Simonsen? Qualj
será a paridade do real em relação ao dólar? Nada disso a
equipe sabe. E se sabe, não
revela por enquanto.

LIGUE PARA O TELEFON
QUE ATENDE MELHOR
PECA O PLANO DE SAÜ
QUE CUSTA MENOS.

•Atendimento personalizado
e sem burocracia
Uma completa rede credenciada

Várias opções de planos
•Consultas e pequenos
atendimentos
Exames de diagnóstico
e tratamento
Exames especializados

•Internações clínicas, cirúrgicas
e obstétricas
UTI, neonatal e remoções
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•Toda á tecnologia da medicina
moderna
Se você quer um Plano de Saúde
que atende melhor, custa menos
e ainda tem todas essas
vantagens, é só ligar pra gente.
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Atende melhor.
Custa menos.
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TCU analisa processo da estatal que aponta irregularidades

O lucro do BC

I

LUIZ ORLANDO CARNEIRO

alarde, o Banco Central publicou no Diário Oficial seu
resultado em 1993. O lucro foi de USS 20,1 bilhões. O
Sem
"É
um
economista Rubens Cysne, da FGV, tomou um susto.
volume de dinheiro que poderia bancar o orçamento de todas as
universidades federais durante sete anos", diz ele. O lucro é alto,
mas se situa na mesma proporção do chamado imposto inflacioná— USS 16 bilhões — o dinheiro que o setor produtivo da
qp
economia transfere para os bancos por conta da inflação, calculado pelo próprio Cysne. Descontado este custo do lucro do BC,
fica-se com um lucro verdadeiro de USS 4 bilhões.
„':.Assim como todos os bancos comerciais lucram com os percentuais infiacionários, o BC também ganha. Em 1993, o lucro do BC
correspondeu a 4,4% do PIB nacional, um índice muito acima da
media de 1,4% deste início de década. E esta relação lucro do
BC/PIB é tanto maior quanto mais alta a inflação anual, conforme
rHòstra o quadro abaixo. O problema é que este lucro deveria ser
transferido para o Tesouro e usado na redução do endividamento
do governo. Na prática, contudo, ele acaba servindo para fazer
novas despesas.
V Este ano, o lucro do BC deve atingir a estratosfera. Mantido o
patamar médio anual da inflação em 42,5%, a taxa anualizada
bate nos 6.910%. O céu é o limite.

D
O LUCRO INFLACIONARIO
(lucro do BC em relação ao PIB)

.

'-1989

1,5%

1990

3,2%
1,4%
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.1991
. 1992

1-782%
1476%
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1,1%
4,4%
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BRASÍLIA — O ministro Homero Santos, do Tribunal de Contas
da União, informou que espera receber o processo referente às contas
da Petrobrás de 1992, que se encontra na Inspetoria do Tribunal, para
relatá-lo, podendo anular as contas
se confirmadas as irregularidades
ali detectadas. "Esse assunto tem
sido muito discutido, mas precisamos resolver o problema de uma
vez por todas", disse o ministro.
Em menos de um mês ele terá condições de apresentar seu relatório
ao plenário.
"A
caixa-preta da Petrobrás já
foi aberta pelo Tribunal de Contas
da União, em 1990. Não são necessárias novas auditorias, e o Executivo e o Legislativo têm em mãos
inspeções que constatam inúmeras
irregularidades, principalmente nas
áreas de construção de navios e
pagamentos aos estaleiros. Estas
contas podem mesmo ser anuladas,
segundo admite o ministro, por várias ierregularidades, entre as quais
a constatação de que o pagamento
de adicional de periculosidade continua a ser feito a todos os empregados da estatal, mesmo àqueles
que trabalham nos gabinetes refri-

m

1.158%
2.708%

Aético
gem dos contratos para o real.
Que abacaxi que nada. Em
ano eleitoral, uma decisão como
esta — na mira de todos os bancos do país — c uma dádiva para
parlamentares que costumam
trocar posições políticas por caixas de campanha.

Gestão

Expurgo
Seguindo a tendência da
União e dos Estados, que não
consideram na base de cálculo
de seus impostos a variação da
URV, o município do Rio baixou a resolução 1.454 fazendo o
mesmo com o ISS. Com a atividade de prestação de serviços
muito forte na cidade, temia-se
que a cobrança do ISS sobre a
variação da URV esvaziasse a
economia do município.

Bancarrota
Circula confidencialmente
entre executivos de grandes seguradoras um relatório da cmpresa de consultoria Mackinsey sobre a saúde financeira
do IRB. Feito a pedido da
Federação Nacional das Seguradoras (Fcnaseg), o paper
acusa o IRB de estar à beira
da falência, graças, principalmente, a um débito de USS
650 milhões referentes a resseguro de crédito à exportação.
O presidente do IRB. De-

mósthencs Madureira de Pinho, informa que tudo que a
empresa perdeu no exterior está devidamente provisionado
sob a forma de reservas, hoje
da ordem de USS 220 milhões.
O débito de operações de crédito externo, explica, é de risco
político em operações de comércio exterior devidamente
avalizadas pelo Tesouro: "As
operações serão resolvidas
com o governo."

Distributivo
Um interessante quadro no
balanço da Caemi de 1993 mostra que, dos USS 169 milhões de
receita líquida do grupo — reccita bruta menos custos de materiais e serviços —, só USS 43
milhões ficaram nas empresas.

Foram gastos com pessoal USS
58,8 milhões. USS 42,5 milhões
corresponderam a impostos,
USS 11 milhões a financiamentos e USS 8 milhões foram pagos
aos acionistas.

Automação
A Medidata ganhüTRi concorrência realizada pela Telesp
para a implantação do sistema

de digitalização cartográfica
,da empresa. Trata-se de um
investimento de USS 1 milhão.

Queda
O deputado Francisco Domeiles alerta que. apesar dos ganhos
mensais na arrecadação, alguns
impostos estão tendo desempenho
negativo neste início de ano. em

comparação com 1993. É o caso
do IR da pessoa física (-12%), do
1PI sobre o fumo (-10%) e do IPI
sobre bebidas (-9%).

PELO MERCADO
B Os parlamentares catarinenses
podem ficar sossegados. Já está nas
mãos do ministro Hargreaves a minuta de decreto criando a ZPE de
Imbituba. em Santa Catarina. O
pessoal do Sul estava reclamando'
da demora do presidente ltamar em
assinar o decreto e acusava o governo de privilegiar áreas do Norte e
do Nordeste.
B A Century, segunda maior fabricante de artigos infantis do mundo,
renovou seu contrato de distribuição
no Brasil com a Barley Participa-

ções. Como o volume de vendas de
produtos Century no país chegou a
USS 3 milhões em 1993, a Barley
decidiu criar uma empresa só para
cuidar do negócio.
B Confirmada pela Telerj para a
confecção das listas telefônicas cariocas, a Tclelistas fez as contas do
negócio. O investimento para a edição de um milhão de listas e de USS
25 milhões. Gera-se 800 empregos.
A primeira lista a sair é a de assinantes, seguida da de endereços.

Banco
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gerados do edificio-sede, no centro
do Rio de Janeiro.
Caixa preta — O relator das
contas da Petrobrás no TCU lembra que, em 1990, acolhendo representaçâo da Associação dos Engenheiros da Petrobrás, o tribunal
realizou "profunda análise e abrangente auditoria na política de preços e subsídios da empresa".

FIPE/IPC

%

39.07

Dezembro

3852

Fevereiro

40,78

Janeiro

40,30

Março

46.71

Fevereiro

38.19

Abril

40.91

Março

41,94

301.98
3979,87

Em 12 meses

INPC/IBGE

INDICADORES
BTN 28.04

Cfl$710,1623-

BTN290I

CRS 719.3125-

BTN0205

175,19

Em 12 meses

3474.19

DIEESE/ICV

%

CRS 7X8608

UPC (2-trimestre)....
UPF

Acumulado/ano.

CRS 7.121.30

CRS6SB9.26

Ufif0205

CRS 740.63

Ufir diária 02.05

CRS 740.63

N"lndlGPMAbnl ..
IBA/CNBV

10722.642"

8.228.777 135

Dezembro

37,73

Dezembro

36.75

Janeiro

41.32

Janeiro

46,48

l-SENN

Fevereiro

40.57

Fevereiro

•10,10

DER Acumulado de

Março

43.08

Março

45,60

Acumulado no ano

16624

Acumulado/ano..

Em 12 meses...

3489.62

Em 12 meses

3734,34

SALÁRIO MÍNIMO
27.04
28.04
29.04
30.04
02.05

1.268,12
1.280,19
1.302,65
1.32352
1.323,92

Var.
Var.
dia(%)
Ac.
1,790467 94,3717
1,754205 97,7772
1,754427101,2470
1,632825104.6330
1,632825104,5330

Fevereiro

CRS 42.829,00

Março 31.03.

CRS 60.322.73

Abril 30.04

CflS 85.776.78

Maio 02,05

CRS 85,776,78

a
a
a
a

29.04.
30 04.
01.05.
02.05.

48.44%
48.61%
45.97%
45.97%

150891 a02 05.94
4003.e72512
'

atualizado pela TR acumulada

••

Base Dezembro 92» 100.

ALUGUEL
Fator de Correção

Janeiro

36,4657 36,7926
36,0346 36,3605

Fevereiro
Março
Abril

49,0466 49,4037
36.6760

41.3978

IPCA Março Abril
Anual 31.6018 35.4483
Semestral 6,6815 7,0292
Quadrimestral 3,6769 3,8719

36,9031
41,7365

Comercial

CADERNETA
(fatores para contratos de
*
seguros - Fenaseg)
dia 27 04
dia 2804
dia 2904
dia 0205

5,45137008
5.59790489
5,67214118
5,77837604

64 998 pontos

Residencial

Dezembro
TR dia 29.03
TR dia 30 03
TR dia 01.04
TR dia 02.04

pontos

198,59

IGP IGPM

Fevereiro dia 01.02..

42.1472%

Março dia 01.03

405593%

Abril dia 01.M

42.5592%

Maio dia 01.06

46.6999%

Dia 02.05

46,6999%

Anual
Semestral
Ouadrimeslral
Trimostral
Bimestral

Os resultados dessa auditoria —
que envolvia os subsídios à nafta,
taxa de câmbio, concessão de prazos de faturamento nas vendas de
derivados às distribuidoras, comercialização do álcool, déficit de caixa
— foram transmitidos, em 1991,
aos ministros da Economia, do Pianejamento e das Minas e Energia,
assim como ao Congresso.

Petroleiros
são obsoletos

INDICADORES

Janeiro

Acumulado no ano...

IIÍ7 Antônio
Antnnirt— 31/3/93
T1/T/QQ
Luiz

Santos espera apresentar relatório ao plenário do TC Ü daqui a um mês

INFLAÇÃO

Na opinião de um cacique do
PSDB, ao estipular, na reedição
ckr MP da URV. que o polêmico
artigo 36 será regulado por projeto de lei. e não mais por decreto; o governo repassou para o
Congresso o abacaxi de estabelecer os procedimentos de passa,. .0 presidente da Petrobrás,
i Joel Mendes Rennó, garante
que o contrato de gestão da
esjatal entra em funcionamento logo após a entrada em vigor do real. Pelo que se observà da queda de braço entre as
estatais e o governo, as metas
estabelecidas para a Petrobrás
serão acompanhadas sob as
lentes de um microscópio.

segunda-feira, 2/5/94 «11

Tribunal poderá anular as
contas da Petrobrás de 92
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Abril
39.2732
7,3394
3,9949
2.9327
2,0825

Maio
40,7962
7,5702
4,0198
2,8905
2,0532

No relatório que vai preparar,
analisando as contas da Petrobrás. o ministro Homero Santos.
do TCU, também dará ênfase à
descontinuidade administrativa
da empresa, que teve cinco presidentes num período de dois anos.
Entre as irregularidades existentes na Petrobrás. apontadas
pelo TCU. por meio de inspeções
e levantamentos, a aquisição de
petroleiros obsoletos (navios com
mais de 25 anos de construção).
Segundo ainda a representação,
existiria grande corrupção na contratação de petroleiros visando ao
transporte de óleo entre a Bacia
de Campos e os terminais da Petro brás.
Nas licitações feitas pela Petrobrás, sobretudo para a construção cie plataformas e prestação de serviços, o TCU tem verificado o descumprimento de
normas legais e exigências discriminatórias. Outra denúncia
relaciona-se à malversação de
recursos públicos, envolvendo a
Petrobrás Distribuidora— BR.

Leão aperta
cerco sobre
os mais ricos
CRISTIANO ROMERO
BRASÍLIA —

S

rrn

A Receita Federal começará a
intimar, nos próximos dias, 4.698
contribuintes, entre os 36 mil mais ricos do país',
que não apresentaram declaração
de rendimentos nos últimos anos".
Outras 143 milionários serão corivocados para justificar aumento
de patrimônio a descoberto (sem
elevação correspondente de renda), superior a USS 1 milhão
(CRS 1,3 bilhão). Serão intimadas
também 243 pessoas que apresentaram, sem causa declarada, dirnínuição brusca de pelo menos USS
2,5 milhões em seus patrimônios
no ano passado.
Na semana passada, 12 mil
contribuintes já haviam sido co;
municados de que, na última declaração, apresentaram patrimònio inferior aos rendimentos
declarados. "Esta notificação foi
apenas uma comunicação. Com
relação aos omissos, dos que tiveram acréscimo patrimonial a descoberto e daqueles que não explicaram a redução brusca no
patrimônio, o caso é de fiscalizan
ção", avisou o coordenador de
Arrecadação da Receita Federal,
losé Alves de Fonseca. m
Quando o contribuinte é notificado, ele pode (e deve) comparecer a um posto da Receita e acertar suas contas. Nos outros casos,
é diferente. O Fisco desconfia da
ocorrência da prática da sonegação, que é um crime e, portanto,
pode dar cadeia, e convoca o con-,
tribuinte para se explicar. Se for
autuado, terá que pagar multa de
300%. além dos juros de mora.
Opção — A operação, apelidada pelos fiscais de VIP , vai
além dos 36 mil listados pela
Coordenação de Arrecadação.
Visa também fiscalizar os cinco
contribuintes mais ricos de cada'
uma das 82 delegacias da Receitar
Na lista de Osíris, como vem sendo chamada a relação dos 36 mil
mais ricos, numa alusão à Lista de
Oscar Schindler, a Receita desço-'
briu que 6.097 pessoas se declararam isentas do pagamento do Imposto de Renda em 1993. Outros
546 estão sob suspeita porque justificaram aumento de USS I mi-,
lhão no patrimônio, afirmando'
que o dinheiro é proveniente dei
doações ou bonificações de parti-:
cipações societárias.

TIRE SUAS DUVIDAS

O UNIBANCO
INFORMA:
A partir de hoje,
os telefones
com prefixo 817
do Edifício Unibanco,
na Av. Eusébio Matoso,
em São Paulo, mudam
para prefixo 867.

UIMIBIVNCO

Quais são as pensões judiciais
que podem sem deduzidas dos
rendimentos da pessoa física
que suporta o encargo?
São dedutíveis as importâncias pagas a título de alimentos ou pensões inclusive a
prestação de alimentos provisórios, em face de normas do
Direito de Família ou as admissíveis pela Lei Civil sempre
em decorrência de decisão ou
acordo judicial, bem como as
pagas a terceiros em cumprimento de condenação judicial
de obrigações por ato ilícito.
Pessoa inscrita nò CPF pode
ser dependente de outra pessoa
física?
BI A inscrição no CPF não
acarreta a perda da qualidade
de dependente. Se a pessoa cadastrada reunir as condições
necessárias para ser considerada encargo de família, poderá
ser incluída na declaração do
responsável.
As despesas médico-hospitalares, em decorrência de parto,
podem ser deduzidas pelo marido quando a mulher faz declaração em separado?
Essas despesas não podem
ser apropriadas pelo marido
quando este apresenta declaração em separado. Contudo,
como se trata de despesas necessárias ao parto do filho comum, as importâncias despendidas podem ser deduzidas
pelo marido, caso não o sejam
pela mulher.
Fonte: Receita Federal
Até a data da entrega da declaração do IR, o JORNAL DO
BRASIL estará tirando as dúvidas dos leitores. Cartas para
Av. Brasil. 500,6o andar, CEP:
20.949-900. Fax: 580-1091 e
585-4428. Caderno de Negocios & Finanças.
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"Se

ficou qualquer dúvida em relação à culpa
do suspeito, preferimos deixá-lo
de fora desta primeira fase".
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"Entramos em um momento muito delicado
para a corporação, o que è bom, porque poderemos
contribuir para diminuir o preconceito contra policiais"
Vinícius George Ribeiro, um dos novos delegados __

Um promotor que investiga os liwros-caixa de Castor

Ministério Público denuncia hoje 70 pessoas
m\ Tribunal de Justiça recebe a primeira lista dos envolvidos com o escândalo do bicho, que devem ser processados por corrupção
™'

»_

Sr

_¦
LuizMorier/13.10.90

„.

._
,,„„„„„„
Ricardo Leoni/28.02.90

Ismar
lnaber/20.04.94
Ismar lngber/20.04.94

SÉBÉS

GARLOTA ARAÚJO

£'«~0 Ministério Público denuncia hoje
*ao Tribunal de Justiça do Rio cerca de
3Õ pessoas cujos nomes aparecem nos
'
livros-caixa apreendidos na fortaleza de
Castor de Andrade. Nesta primeira farlse, serão denunciadas por corrupção
ativa e passiva apenas aquelas pessoas
Sobre as quais não há mais qualquer
dúvida no envolvimento com o esquema
de propinas de Castor, entre elas autoridades da Polícia Civil, um promotor,
pglíticos e cinco banqueiros do jogo do
¦biêho. "Se ficou qualquer dúvida, preferrimos deixar a pessoa de fora", garante
/um dos promotores.
ÜT O MP, no ato da denúncia, pedirá a
-quebra de sigilo bancário de todos os
envolvidos e levantamento de seus bens
tpãra posterior confisco. Ainda no de..correr desta semana, os promotores deriunciarão à Auditoria Militar 70 ofiLílãis da Polícia Militar.
^..„ Caixinha — Serão enquadrados
"por corrupção ativa o próprio Castor e
~$p bicheiros José Scafura, o Piruinha,
::Emil Pinheiro, Luiz Pacheco Drumond,
vLuizinho Drumond, e Carlos Teixeira
Martins, o Carlinhos Maracanã. Eles
foram considerados pelos promotores
contricomo agentes corruptores, que
"caixinha"
büíam maciçamente para a
financiadora da corrupção.
¦ Os políticos que receberam contribuições para a campanha eleitoral já
foram denunciados pelo procurador
eleitoral do Rio, Alcir Molina. Na denúncia de hoje, aparecem outros políticos, como é o caso do deputado estadual José Guilherme Godinho, o Sivtica
(PPR), cujo registro indica que o pagamento não foi referente a auxílio de
campanha, mas a serviços prestados aos
-bicheiros, como tráfico de influência. O
nome do ex-policial consta 29 vezes da
lista, totalizando pagamento de USS
326 mil.
. Policiais — Entre os policiais, devem constar na denúncia nomes como o
de Luís Mariano, diretor do Departamento Geral de Polícia Especializada
(DGPE) que, além de constar da lista de
Castor, permitiu que o bicheiro pagasse
reformas na Polintcr. à época em que
'era diretor, e
que os banqueiros fizessem festa na cadeia para 30 convidados.
Além de Mariano, deve ser denunciado
hoje o delegado Hélio Vigio, diretor da
Divisão Anti-Seqüestro, e Paulo Souto,
diretor do Departamento Geral de Policia da Baixada.
Antes de denunciar os cinco juizes
cujos nomes aparecem nos livros-caixa
^- César Leite, Renato Simoni, Franklin Belford, Liborni Siqueira e Nery
-Fernandes — o MP, pela Lei Orgânica
da Magistratura, tem que aguardar o
fim da sindicância instaurada pelo presidente do Tribunal de Justiça, desem¦bargador Antônio Carlos Amorim. Na
'quarta-feira,
o desembargador Gama
iMalcher, relator da sindicância, vai pedir ao Órgão Especial a instauração do
^processo.
. Pensões — Desde o estouro da for•taleza de Castor, 16 promotores traba"Um
Iham
"deles nos 40 livros apreendidos.
refere-se somente ao pagamento
das pensionistas do. bicho", atesta um
dos promotores, para mostrar a riqueza
J2 complexidade do material. Os promolores vão listar o nome do envolvido, as
iquantias recebidas e a data. Para evitar
equívocos, eles tiveram o cuidado de
confirmar, por exemplo, a informação
;PP/extra (pagamento de propina extra),
jque aparece ao lado do nome de um
delegado, com a data de sua transferêntia de determinada delegacia.
j\^ Nesse período, eles vêm enfrentando
dificuldades, desde amaeças de morte
=sAé a falta de colaboração da própria
Polícia Civil, que criou empecilhos para
liberar a lista com nome de policiais. A
PM, no entanto, não criou impedimentos ao trabalho dos promotores. Os
promotores também estudam a possibiKdade de enquadrar os envolvidos no
crime de formação de quadrilha e bando armado.

Mmmmm
___
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O delegado Luís Mariano permitiu festas na Polint&k

'Luizinho Drunimond'joíuhi dos que pagou propinas

'Sivuca' recebeu US$ 326 mil
por tráfico de influência

Martha Rocha está na lista
O nome da corregedora-geral de Polícia Civil, delegada
Martha Rocha, aparece algumas vezes nos livros-caixa de
Castor de Andrade, ao lado do nome do delegado Inaldo
Santana, que foi„seu namorado e chefe de gabinete à época
em que ela dirigiu o Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE). O Ministério Público decidiu, no entanto, continuar apurando o envolvimento da delegada que
aparece como a dama de ferro do DGPE e apenas como
Martha ao lado do nome de Inaldo nas listas do bicheiro
para obter provas mais concretas antes de denunciá-la.
Martha Rocha, 35 anos, teve ascensão rápida na cúpula
da Polícia Civil. Ela substituiu o delegado Élson Campello
à frente do DGPE, sob protestos de delegados antigos, em
maio do ano passado, dias antes de a juíza Denise Frossard
mandar para a cadeia os 14 maiores contraventores do país,
entre eles Castor. Em abril, a delegada foi nomeada subsecretária na gestão de seis dias do delegado Jorge Mário
Gomes à frente da Polícia Civil.
Corrupção — Inaldo, por sua vez, foi preso em
novembro quando intermediou contato do genro de Castor, Fernando Ignácio, com o atual secretário de Polícia
Civil, delegado Mário Covas, na tentativa de corrompê-lo
com USS 7 mil para que Covas facilitasse a atuação da
quadrilha. Os promotores decidiram também não denunciar o subsecretário, Frederico Henning, que assumiu o
lugar de Martha, acreditando que seu nome, que apareceu
na lista uma vez, tenha sido colocado por razão semelhante
a de Covas — tentativa de corrupção.
O nome do secretário estadual de Habitação e Trabalho,
Carlos Alberto Caó de Oliveira, também aparece uma vez
na lista relacionado a uma quantia pequena. Em razão
disso, os promotores decidiram não denunciá-lo agora.

Procurador recebe mais apoio
Isabela Kassow/3-5-92
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Biscaia vai receber uma homenagem de universitários

¦ Entidades organizam passeata--««
da Candelária à Cinelândia e i(;;jj
ato público em frente ao Fórum i
manifestações vão marcar esta semana o apoio',.
das entidades da sociedade civil ao procurador-ge';;'~
Três
ral de Justiça, Antônio Carlos Biscaia, na apuração do.,
escândalo do bicho. A programação foi acertada enr ^
reunião realizada no sábado, da qual participaram re-^j
presentantes do movimento Viva Rio, CUT, Iser, Ibase e
Ceap, entre outras instituições. O principal evento será n
na próxima sexta-feira, quando haverá uma passeata dà1 •
Candelária à Cinelândia, às 16h30.
Biscaia vai receber homenagem amanhã dos alunos ,
de Direito e Economia da Faculdade Cândido Mendes',',
às lOh, na Rua da Assembléia, 10, no Centro. Na ' .'
quarta-feira, às 14h30, acontecerá a manifestação A hora
da Justiça, em frente ao Fórum, onde estão as três
/
estátuas que simbolizam a Justiça.
A passeata de sexta-feira será aberta por uma comis- ,'
são de frente da qual farão parte vítimas da violência,'"
como as Mães de Acari, mães de meninas estupradas dá"''
Zona Oeste e integrantes do grupo Tortura Nunca Mais.
Segundo o deputado Carlos Mine (PT), diversos sindica--"tos estão organizando caravanas de ônibus de vários"1
pontos da cidade e da Baixada Fluminense. Os organiza'dores decidiram não realizar um comício na Cinelândia
para evitar que a manifestação tenha conotação políti
co-partidária.
ii»i'*tM
.-

i
Ismar Ingber
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Martha Rocha aparece mais de uma vez nos livros-caixa

I
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Polícia Civil ganha uma nova cara
—
do
totali
um
terço
número de mulheres
o
mesmo tempo em

que
A Polícia Civil se renova. Ao
subsecretário de Polícia Civil anuncia o afastamento tle 50
delegados envolvidos com o jogo do bicho, 137 novos
delegados, aprovados no primeiro concurso nos últimos 20
anos, esperam nomeação. A maioria tem entre 30 e 40 anos,
escolheu a carreira por vocação e acredita que pode mudar
a cara de uma das instituições mais abaladas do Brasil. Mas
nem a nova safra escapa das denúncias: um dos futuros
delegados é acusado de colaborar com a ditadura e outro
teria ligações com traficantes.
Para o primeiro colocado no concurso e um dos mais
jovens novos delegados, Vinícius George Ribeiro, 29 anos,
o grupo é juridicamente bem preparado e tem condições de
"Entra"colaborar
para melhorar a imagem da polícia".
mos em um momento muito delicado para a corporação, o
que é bom, porque poderemos contribuir para diminuir o
preconceito contra policiais", diz. O próprio Vinícius foi
apoiavítima do preconceito — seus pais e amigos nunca"Sempre
ram a decisão de seguir a carreira de delegado.
quis ser policial. Todos estranhavam quando dizia isso, mas
tenho certeza de que é minha vocação", afirma, convicto.
Mulheres — Maricyr de Souza Praça, 31 anos, que
obteve a quarta colocação geral e a primeira entre as 40
mulheres aprovadas, acredita que a nova turma trará força
"Um dado importante é o ingresso de um
para a polícia.

quase
grande
Sem sexismo, esse é um dado muito positivo", defende.
|
Os 137 aprovados — mais doze que ainda estão com a
aprovação sub judice — concorreram com mais de três mil
candidatos num concurso que durou quase três anos. Se-J
gundo o chefe de gabinete da Academia cie Polícia Civil|
Paulo Patrício, mais da metade dos aprovados no concurso)
"Temos muitos escrivães á
já fazia parte da corporação.
detetives nesta nova turma, além de um médico legista e até^
'
um carcereiro", contou.
Suspeitas — É exatamente da velha guarda da Polícia],
Civil que fazem parte dois candidatos acusados de práticas;
ilícitas anteriores ao concurso. O grupo Tortura Nunca»
Mais entregou ao governador Nilo Batista um dossiê sobrei
as atividades do médico legista Roberto Blanco dos Santos!
durante a ditadura. Ele é acusado de ter emitido atestados;
de óbito falsos. Segundo os laudos, os presos teriam morri-!
do em tiroteios com a polícia, mas fotos obtidas pelo grupo^
mostram que eles tinham sido torturados.
A escrivã Evanora Gomes de Moraes também é outrai
que conseguiu burlar a investigação sobre a vida pessoal a:
que são submetidos os candidatos. Evanora é acusada de«
falsificar um documento de transferência que beneficiou o*
traficante Carlinhos Fubá. há cinco anos.

NENHUM OUTRO INVESTIMENTO RENDE TANTO FORA DA ESTRADA.
m-

LAN DPROVER
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kÂãelha sede da UNE foi demolida em 1980 e o terreno doado pelo presidente Figueiredo
para a UNI-Rio i

[tamar Franco devolve-terreno
r*

6Jazz Brasil9
leva mil à
Catacumba

Jornaleiros

festejam seu

¦ Prédio de 12 andares será construído no local da antiga sede

padroeiro

volta à legalidade, a UNE —junto
com a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) —
continuou a luta pela retomada do
velho endereço. Da campanha O
petróleo é nosso à luta legalista, diversas manifestações políticas surgiram naquele prédio. Oduvaldo
Vianna Filho, Chico Buarque de
Holanda, Carlinhos Lyra, Carlos
Vereza, Francisco Milani, Nelson
Xavier, Caca Diegues, José Wilker
e Arnaldo Jabor foram alguns dos
nomes que fermentaram as atividades do histórico Centro Popular de
Cultura (CPC), cujo primeiro presidente foi. o poeta Ferreira Gullar.
Ajuda — O novo prédio terá
videoclube, cineclube, exposições,
teatro, shows, cursos e palestras.
Para tanto, o presidente da UNE,
Fernando Gusmão, 25 anos, e o da
Ubes, Joel Benin, 23, esperam contar com a ajuda da iniciativa privada. Atualmente, as duas entidades
funcionam em condições precárias
em um velho casarão na Rua do
Catete.
Numa grande festa na Enseada

de Botafogo, no sábado dia 6, às
20h, os estudantes pretendem comemorar a devolução do terreno.
Caetano Veloso e Milton Nascimento foram convidados. Carlinhos Lyra, Paulo Moura, Wagner
Tiso, Luiz Melodia e Engenheiros
do Havaí já confirmaram presença.
Os presidentes da UNE em 42, Hélio de Almeida, e em 64, Aldo
Arantes, também vão participar da
festa.
I | O Dia do Trabalhador foi comemorado ontem com gincanas, torneios esportivos, exposições e espetaculos de música. O mau tempo
atrapalhou o programa de muitos cariocus que pretendiam passear com a
família, mas não impediu que o local
tradicionalmente mais visitado no Io
de Maio, a Quinta da Boa Vista,
ficasse lotado desde cedo. A Fundação Rio-Esportcs distribuiu kits-lazer em vários bairros. O kit é composto de equipamentos desmontáveis
que possibilitam a prática de vôlei,
basquete, futebol, jogos de dama
e xadrez, entre outros.

l

Marcos Vlanna
¦ii,^É'M|tii|]gtM^-""'*,'wf:^ffl

4l T^jfBJBI h]

H^í

fjgESflBS

Pül SsSp

BfflS&T

S& a»ME8láf>*

Eram 17hl5 quando os primeiros acordes de Brasileirinlio, arran- ¦¦1 flflrelttii^aflfflfll flfl^^^^Üi^flfll
cados do teclado de Wagner Tiso,
deram inicio ao primeiro show do
segundo Diet Coke Jazz Brasil, proflfll flflflflT? ^iJflk^aflflí* ^a^aT\'''lflPfll*^9 ^flA ^fl W* ^^^7^^^
movido pelo JORNAL DO BRA- jjjflr^^flflfl^^flLMBaP^flP.flaflW^flflfliif^ÉaMflaMfcÉtt-¦ ^MpmRrw' w^^^** yaii^^.^
SIL, no parque da Catacumba, na s^«flflfl.flHHHf^^^^BB HHrSfl! SlVriSL.* -IwfUlmilJS^ HV^HHãLaflflt flfll HP^**!^
Lagoa. Mil pessoas assistiram ao V TaKaT-lflflHPflflflfl HHk.lflflV flflk ^^H HHBHÍÍhI aH^AÜal
encontro entre o mago dos teclados
brasileiro e a bateria da Portela.
No próximo domingo, no mesmo local e horário, o Diet Coke
Jazz Brasil vai reunir o grupo vocal
Be Happy, o saxofonista Raul
Mascarenhas e a cantora e compositora Joyce.
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Aplaudido com entusiasmo, o
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sofisticação dos instrumentos de
Nico Assumpção, Carlos Malta,
David Chew, Nelson Faria, André
Tambetta e a energia da bateria
:'flflBI t^aaVflflik^S
comandada por mestre Timbó.
O público chegou cedo para ouvir Wagner Tiso e a bateria da Portela,

Ia Praia do Flamengo a UNE
O presidente Itamar Franco vai
devolver à União Nacional dos
Estudantes (UNE), no dia 4 de
mato, no Hotel Glória, o terreno
da Praia do Flamengo que abrigou a entidade de 1942 até 1964.
Um novo prédio de 12 andares
será construído no lugar do antigo, demolido em 1980, durante o
governo João Figueiredo. Na
éptíca, o presidente doou o terreno à UNI-Rio, cujo reitor era seu
irmão, Guilherme Figueiredo.
^A história do número 132 da
Praia do Flamengo foi marcada por
invasões e resistências. No dia seguinte ao golpe de 64, paramilitares
do Movimento Anticomunista e fuzileiros navais expulsaram com metralhadoras os estudantes. Até
1942, quando os estudantes ocuparam o prédio, o local era sede de
um clube alemão, o Germânia, foco
de propaganda nazi-fascista. O casarào, doado à UNE no mesmo
ano pelo presidente Getúlio Vargas,. virou uma espécie de QG antifascista.
Lutas—A partir de 1985, já de
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Cerca de 50 mil pessoas visitaram ontem a Igreja de São
Francisco de Paula, padroeiro
dos jornaleiros, na Barra da Tijucá. A programação da festa,
iniciada na noite de sábado, incluiu missas, apresentação de
um coral, shows de música, procissão até a praia e encenação do
auto A vida de São Francisco de
Paula. Durante o evento, diversas barraquinhas na Praça Euvaldo Lodi, onde fica a paroquia, fundada em 1955, vendiam
artigos religiosos e comidas típicas italianas. O santo também é
considerado padroeiro de navegantes e pescadores e do próprio
bairro da Barra.
Segundo Pasquale Montana-"
ro, pároco da Ordem dos Minimos, a devoção dos jornaleiros
pelo santo tem origem na chegada dos imigrantes italianos no
início do século, a maioria vindo
da região da Calábria. "Muitos
deles começaram a trabalhar como jornaleiros, e mantiveram a
devoção a São Francisco", explicou.

Polícia Federal do Rio

adere à

e nacional

Os passageiros que passarem
hoje no Aeroporto Internacional
vão encontrar um reforço na fiscalização da Polícia Federal. Os agérites da PF no Rio, que aderiram
ontem à greve nacional da categoria, decidiram deslocar mais sete
policiais para o Serviço de Fiscalização do Galeão — que conta com
24 homens por plantão — a fim de
dar mais eficiência à vistoria. "Os
criminosos sempre acham que é
mais fácil entrar quando há greve.
Queremos evitar que isso aconteça", afirmou o presidente do Sindicato dos Servidores da PF, Hermínio Leite Ferreira, que prefere não
chamar a medida cie Operação Padrão. "Nós sempre trabalhamos
muito bem. O que precisamos é de
condições para isso".
Ontem não houve filas nos setores do Galeão porque o movimento
de chegada e saída foi considerado
fraco. Durante a paralisação, os
agentes darão prioridade de policiamento reforçado a outros três
locais: o Porto do Rio, a delegacia
de dia — localizada na sede de
superintendência do órgão, na Praça Mauá — e a custódia dos presos,
que funciona no mesmo prédio.

Passaportes — Segundo Hermínio Leite, o serviço de emissão de
passaportes não será interrompido,
mas vai funcionar em caráter precário. "Vamos priorizar as pessoas
que já compraram passagens e as
que precisam viajar por motivo de
doença", informou. Os 950 agentes
do Rio suspenderam por tempo indeterminado a expedição de porte
de arma e a operação de repressão,
prevenção e investigação sobre contrabando e tráfico de entorpecentes.
A greve da Polícia Federal —
iniciada em março pelos agentes de
Brasília — obteve a adesão de quase todos os estados, faltando apenas Amazonas e Maranhão. A
principal reivindicação é a isonomia com os agentes da Policia Civil
do Distrito Federal — criada a partir do mesmo órgão de onde nasceu
a PF, o Departamento Federal de
Segurança Pública. Segundo Hermínio Leite, um policial com início
de carreira na polícia de Brasília
ganha o equivalente a cerca de CRS
1,1 milhão, enquanto o agente federal recebe CRS 300 mil.

*'

Viaduto em obras

CADERNO

IDÉIAS
OQ li

Nem pense duas vezes
Leia. Todos os sábados,
noseuJB.
JORNAL DO BRASIL

A Secretaria Municipal de
Transportes recomenda aos motoristas que evitem o túnel Santa
Bárbara, devido às obras que
começam hoje, às 7h, no viaduto
São Sebastião. A empresa Concremat — contratada pela prefeitura — fará a troca das juntas
de dilatação do viaduto, da entrada do túnel até o bairro de
Santo Cristo, provocando interdição da via em meia pista nos
dois sentidos. As obras no viaduto devem durar aproximadamente um mês.

Blindado atacado
Seis carros tentaram assaitar um carro-forte da empresa
Protege, na pista de descida da
Avenida Brasil, na noite de sábado. O blindado tinha coletado dinheiro na Zona Norte e
voltava para a sede, em Benfica. Durante a perseguição, até
Bonsucesso, houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido.
Três carros usados pelos assaitantes sofreram acidentes e um
chegou a capotar.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA
CAESB

AVISO DE LICITAÇÃO

A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA — CAESB torna '
público, para conhecimento dos interessados, que realizará as Tomadas de .
Preços N° TP-033 e 034/94 — CAESB, a seguir descritas:
TOMADA DE PREÇOS N° TP-033/94 — CAESB, para aquisição de sulfato de..,
alumínio líquido para tratamento de água potável e esgotos sanitários. Data de i
realização: 16.05.94, ás 14:15 horas.
TOMADA DE PREÇOS N° TP-034/94 — CAESB, para aquisição de peçassobressalentes do Pacote 2 — Instrumentação (bomba de óleo, trocador de
calor, filtro, válvula termostática, válvula de alivio, válvula de retenção, spray-sn.
termômetro, manômetro, termostato e pressostato). Data da realização:
16.05.94, ás 15:00 horas.
Estas licitações são regidas pela Lei N° 8.866/93. O local de apresentação das .
do Edificio Sede,
propostas será no auditório da CAESB, no sexto andar
localizado no Setor Comercial Sul, Quadra 04, Bloco "A", Nos. 67/97, em
Brasília — Distrito Federal. Os Editais, poderão ser adquiridos no endereço '
acima, mediante o recolhimento de 4 URVs cada. Outras informações poderão
ser obtidas no mesmo endereço ou, ainda, através do telefone (061) 226-1222
ou do Fax (061) 226-2160.
Brasília, 29 de abril de 1994
HÉLCIO EVANDRO OLIVEIRA GOMES
Comissão de Licitação
Presidente

GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

MARIA NAZARETH
AUSTREGESILO DE ATHAYDE
(LILA)
Constâncio. esposa, filhas e genro, Antônio
Carlos, esposa e filho e Eduardo Jorge convidam
parentes e amigos para Missa de 7o dia de sua mãe,
tJosé
sogra e avó, a realizar-se às 11 :Ó0h do dia 03 do
corrente, terça-feira, na Igreja Nossa Senhora da Paz, em
Ipanema, na Praça Nossa Senhora da Paz.

MARIA LÚCIA DE MORAES BRINDEIRO (LUCINHA)
(FALECIMENTO)
PAULO, CRISTIANA, RODRIGO e GENOVEVA comunicam
com grande pesar o falecimento de sua querida Esposa, Mãe e
t Irmã LUCINHA e convidam parentes e amigos para o seu
sepultamento, HOJE, às 9 horas, saindo o féretro da Capela Real
Grandeza n° 6 para o Cemitério São João Batista.
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TEMPO

REGISTRO
Eleita: a modelo
americana Cindy
Çrawford, casada
com o ator Richard
Gere, a mulher dos
sonhos eróticos dos
homens ingleses. A
pesquisa foi feita peIa revista Details e
revelou que depois
de Cindy as mulheres mais desejadas
pelos homens entre
20 e 40 anos são as
atrizes Kim Basinger
e Sharon Stone. O
imaginário erótico
feminino elegeu o
ator Mel Gibson como o homem que
elas levariam para a
cama. Os homens e
mulheres homossexuais expressaram
suas preferências diferentes das dos heterossexuais. Para
eles, a mulher mais
sexy do mundo é
Madonna e para
elas, o homem mais
cobiçado é Tom
Cruise.

Enterrado: ontem,
no Cemitério São João
Batista, o cientista alemão Friedrich von Bülow, que morreu afogado na Praia de
Ipanema, no sábado..
Doutor em Fitobiologia pela Universidade
de Bonn, na Alemanha,
foi convidado pelo senador Darcy Ribeiro,
chanceler da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf),
para chefiar o Departamento de Fitobiologia.

Miguel Paiva

Prevista: a presença
do candidato do PT à
presidência da República, Luiz Inácio Lula da
Silva, à pré-estréia do
filme Lamarca, de Sérgio Resende, hoje, em
São Paulo. O filme ganhou menção honrosa
da Confederação Nacional dos Bispos do
Brasil, que concede o
prêmio Margarida de
Prata a filmes nacionais
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Resultado
da Loto

Acumulado: em CrS
230.692.109,00 o concurso 013 da
Quina, cujos números foram sorteados ontem no auditório da Caixa Econômica Federal, em Brasília.
A quadra teve 115 premiados, que
receberão, cada um, Cr$
2.006.018,00. O terno premiou
7.233 apostadores, cabendo a cada
um deles CrS 42.419,00.
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Movimentada: a cidade
de Parati, no estado do Rio,
com a festa, sábado à noite, do
fotógrafo dom João de Orleans
e Bragança (foto), trineto do
imperador dom Pedro II. Os
donos de pousadas revelaram
que ó município recebeu mais
visitantes do que durante o úl-

Confirmada: a chegada ao Rio
no dia 9 da bailarina e coreógrafa
americana Caroiyn Carlson. Ela vai
apresentar no Municipal, entre os
dias 12 e 14, o solo Blue lady. As
músicas são compostas por seu marido, o francês René Aubry, um dos
maiores autores de trilhas sonoras
para cinema e teatro na Europa.

IV

timo feriado, em 21 de abril.
Na manhã de sábado, dom
João reuniu um grupo de amigos para um passeio até ParatiMirim na escuriá Black César.
Outros convidados para a festa, como os empresários
Eduardo Fragoso Pires e Roberto Sucupira, acompanharam o grupo em suas lanchas,
que os levaram de Angra dos
Reis para Parati.
A festa no sítio Vivenda de
São Francisco reuniu 350 convidados, entre eles o arquiteto
Sérgio Bernardes, o diretor do
Cine Jornal Canal 100, Carlos
Niemeyer. e a estilista Márcia
Pinheiro. O economista Gustavo Franco fez a defesa da
URV para alguns amigos.
Os jardins da casa foram
iluminados com tochas. A pisei na foi enfeitada com velas em
forma de flores.

#->
O desembargador Newton Doreste Baptista, responsável pela
condenação da máfia do INSS, vai
se aposentar. Seus amigos do Tribunal de Justiça estão organizando
um jantar em sua homenagem dia
6, no Jockey Clube.
Os trabalhos dos artistas plásticos Paul Klee, Kandinsky e Lichinstein serão temas da palestra Por
uma estética da complexidade, que
será ministrada pela professora
Márcia Cabral hoje, a partir das
18h30, no Museu da República, no
Catete.
A atriz Sura Berditchevsky segue
este mês para a Europa, onde pesquisará a história dos brinquedos
nos museus de vários países. O objetivo é adquirir know-how sobre o
assunto para a montagem teatral de
Pinóquio, que será encenada em todo o Brasil.

sul
Litoral ií—

o Instituto Nacional de Meteorologia, a tendência para hoje é de
Segundo
céu nublado com chuvas ocasionais no inicio do período, passando a
parcialmente nublado. Temperatura estável. Hoje, a temperatura varia de 17 a
29 graus no Grande Rio, de 14 a 23 nas serras, de 17 a 28 no Vale do Paraiba,
de 21 a 26 na Região dos Lagos e 18 a 27 no litoral Sul. Os ventos passam de
leste a norte, de fracos a moderados. Visibilidade moderada.

AMERICA DO SUL
nascente
poente

17h26min

BEfflHMI
nascente
poente

12h25min

DD

¦ri
Cheia Minguante
25/4 8 2/5 2 a 10/5

Nova Crescenta
18 a 25/5
10 a 18/5
Fonto: Observatório
Nacional

As histórias dos 100 anos do futebol

05h11min

1.0m

18h06min

0.9m

¦ Correios reúnem os melhores cartunistas do século em uma mostra sobre o esporte

OlhOOmin

0.6m

13h06min

0.3m

HELOÍSA TOLIPAN

No final do século
passado, o inglês Charles Miller. adepto do
esporte então chamado
foothall, desembarcou
em Santos trazendo na
bagagem duas bolas de
couro. Os brasileiros
em pouco tempo aprenderam as técnicas, o jogo tornou-se a paixão
nacional e o país ganhou fama no mundo
como a nação do futeboi. Em cem anos de
história, os personagens das grandes jogadas e os melhores lances foram captados
com humor nos traços
dos cartunistas, que
conquistaram um universo de leitores com
suas caricaturas e charges cheias de malícia.
No ano de Copa do
Mundo e centenário do
futebol no Brasil, a
Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos
vai entrar em campo
com sua homenagem à
ocasião, reunindo os
melhores trabalhos sobre o tema feitos por
profissionais brasileiros
c estrangeiros.
O Espaço Cultural
dos Correios, na Rua
Visconde de Itaborai.
20, no Centro do Rio.
abrigará entre 5 a 29 de
maio a exposição O
Humor no futebol - centenário do
futebol no Brasil, que representará
também a terceira edição internacional do Salão Carioca de Humor.
A abertura do evento será às 18h,
com uma homenagem a jogadores
famosos que defenderam seus times
em campeonatos passados e a Seleçào Brasileira em copas do mundo.
Em seguida, os Correios lançarão
cartões-postais comemorativos ao
centenário do futebol.
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Postais — Os desenhos de humor selecionados para a confecção
dos cartões-postais são assinados
por J. Carlos, o mais importante
desenhista de humor até a primeira
metade do século; Miguel Paiva,
criador da personagem Radical
Chie. publicada na Revista Domingo do JORNAL DO BRASIL: e o
artista plástico Jorge de Salles. A
exposição poderá ser visitada de
terça a domingo, das llh às 20h.
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No dia 19, será a vez do lançamento de um selo comemorativo. Aliedo, Ique, Lan, Liberati, Lula e Miguel Paiva, todos cartunistas do
JORNAL DO BRASIL participam
da exposição.
O curador Jorge de Salles — que
levou para a mostra um desenho de
humor utilizando como tema o
quadro A Ronda Noturna, de Rembrandt. onde ele transforma a tropa
paramilitar da Holanda de 1600 na

torcida do Flamengo
— afirma que "os desenhos da exposição fazem o público refletir
sobre a magia do futeboi ser ao mesmo tempo um jogo de emoções, um circo de
acrobatas e um bale.*'
Virada — O caricalurista Lan, um italiano que morava no
Uruguai, revela que em
1952 veio passar férias
no Rio. Depois de um
jogo no Maracanã, fez
a caricatura do jogador
Baltazar, o Cabecinha
de Ouro. Esse trabalho
foi responsável pela
sua mudança para o
Brasil. Entre seus trabalhos expostos, há um
portrail-charge do jogador Adílio, craque
do Flamengo na década de 80. "A plasticidade do futebol nos
permite brincar com o
imaginário dos leitores", afirma.
Integram a mostra
desenhos feitos por
cartunistas que representam a história dos
cartoons. Um exemplo
é J. Carlos, famoso peIa crítica de costumes
no início do século. O
visitante poderá apreciar também os traços
consagrados de Antônio Gabriel Nássara, o
Nássara. que imortalizou jogadores da década de 50,
como Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Humor no Futebol
conta com a participação de um
texto-charge do humorista Jô Soares. com uma definição irônica da
"praticado antigapalavra futebol:
mente no Brasil, com dois jogadores, dois técnicos, uma bola. um
campo, dois bandeirinhas. 500 mil
dirigentes, um árbitro e a mãe do
árbitro".
','
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Fotos: Inpo

06h12min

Motcosat - 21 h (30/4) Tempo nublado a ocasionalmente
encoberto no sul do pal3, com chuvas no Rio Grande do Sul o Santa
Catarina. Podo chover no Paraná. No Sudeste, predomina lompo
parcialmente nublado, com nóvoa úmida peta manhã no sul de
Minas Gerais. Rio de Janeiro e Leste de São Paulo.

prenmar

baixamar

A previsão da Marinha para
hoje na orla do Rio ó de céu
quase encoberto com pancadas isoladas de chuvas
leves, passando a meio encoberto. Os ventos passam
de este a nordeste, com velocidade de 10 a 15 nós.
Mar de este, com ondas de
1m a 1,5m, em intervalos de
4 a 5 segundos. A visibilidade varia de 10 a 20 Km. Na
Ilha Rasa. a temperatura da
água lica em torno do 24
graus.

PRAIAS

Motoosat — 15h (01 /5) O tempo fica nublado com pancadas
de chuvas esparsas na maior parte da região Norte, No Nordeste,
tempo nublado, passando a parcialmente nublado. Chuvas esparsas entre o litoral leste o sul da região. Tenpo parcialmente
nublado a claro na região Centro-Oeste-

.í;v->

CAPITAIS

Mangaratiba

Própria

Gfumari

Própria

Cidade Condiçõos nuu min

Cidade Condiçôa» mu min

Recreio

Pràpna

Porto Volho par/nublado 33 22

Maceió nublado 31 21

Própria

Barra
Pepino

Imprópria

Rio Branco nublado 33 21

Aracaju par/nublado 31 22

Manaus par/nublado 33 21

Salvador nub/chuvas 30 22

São Conrado Imprópria

Boa Vista par/nublado 33 21

Cuiabá

claro

34

21

Leblon

Imprópria

Belém pai/nublado 33 22

Campo Grande claro

34

20

Imprópria

Macapá par/nublado 33 22

Goiânia par/nublado 26 14

Copacabana Própria

Palmas par/nublado 34 21

Brasília par/nublado 27 17

Leme

Imprópria

São Luis nubíchuvas 33 22

Belo Horizonte nublado 28 10

Urca

Imprópria

Teiesina nub/ebuvas 33 21

Vitoria nub/chuvas 29 18

Icarai

Imprópria

Ipanema

Fortaleza nubíctiuvas 31 22

São Paulo par/nublado 27 14

Piratininga Própria

Natal nub/chuvas 31 22

Curitiba par/nublado 27 15

llaipu

Joào Pessoa nub/chuvas 31 22

Florianópolis par/nublado 30 20

Recite nublado 31 22

Porto Alegre par/nublado 31 19

Própria

Itacoatiaia

Própria

Maricá

Própria

llauna

Própria

Jaconé

Própria

Cidadã Condições mu min

Cidade Condições mu min

Araruama Imprópria

Amsterdã nublado 15 06

México

Cabo Frio

Atenas parmub 24 13

Miami par/nub 27 25

Própria

claro

29

16

Arraial do Cabo Própria

Barcelona claro 26 13

Montevidéu nublado 23 12

Búzios

Berlim nublado 17 05

Moscou nublado 17 07

Própria

Rio das Ostras Própria
Fonto: Fundaçáo Estadual do Meio
Ambiente (Boletim de 29141941

ESTRADAS
Preaidtnts Dutra (BR 110)
Serviços de conservação do
Km 163 ao Km 251. Acostamento interditado no Km 298 (SPRJ).
Rio - Juii d* Fora (BR 040)
Trechos impedidos entre o Km
64 e o Km 74. nas faixas da
direita e da esquerda alternadamente. Interdição na faixa da
direita entre o Km 96 e o Km
100 (RJ-JF) Faixa da esquerda
impedida do Km 84 ao Km 88
(JF-RJ).
Rio-Santos (BR 101)
Obras no acostamento do Km
32. Pista com deformações e
ondulações nos Kms 33 e 35
Acostamento interditado nos
Kms 44. 52. 59, 64. 175 e 208.
Desvio no Km 80 e no Km 136.
Meia pista no Km 175
Rio-Campos (BR 101)
Trânsito normal.
Rio - Toretópoll» (BR 110)
Trânsito normal.
rantm: DNERI DER

Biuxelas par/nub 20 06

Nova Iorque chuvas 26 15

Buenos Aires nublado 26 18

Paris

claro

21

12

Chicago par/nub 06 01

Roma

claro

24

13

Frankfurt nublado 16 09

Santiago claro 21 07

Johanesburgo par/nub 18 05

São Francisco par/nub 16 10

Lima

Sydney

claro

29 16

Tóquio

nublado

17 12
06 04

claro

25

üsboa par/nub

18

29

17

Londres claro

15 09

Toronto

chuvas

Los Angeles par/nub

24 14

Viena

nublado

19 16

Madri claro

32 14

Washington

par/nub

28 19

AEROPORTOS
Galeão (RJ)

Par/nublado. Névoa pela manhã.
Par/nublado Núvoa pela manhã.

Santos Dumont
Cumbica (SP)
Congonhas (SP)
Viracopos (SP)
Contms (BH)
Brasília
Manaus
Fortaleza

Tempo bom Névoa pela manhã.
Nevoa Pe,a manhã.
TomP°.bom Visibilidade boa
TcrnR°.bom

Tempo bom Visibilidade boa
Tempo bom Visibilidade boa
Par/nublado

Visibilidade boa

Par/nublado. Visibilidade boa
bom Visibilidade boa

Recife

Tempo

Salvador

Par/nublado

Curitiba

Tempo bom Nevoa pela manhã
Par/nublado Chuvas ocasionais

Porto Alegre
Fonte Tasa
i-

Visibilidade boa
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¦ Piloto bate a 300km/h no muro da
curva Tamburello e morre aos 34 anos

¦ffijg

j^z3J^BCr^6r™l

¦&

MARIO ANDRADA E SILVA

ITÁLIA - Ayrton Senna da Silva,
brasileiro. 34 anos. não teve tempo de realizar o
BOLONHA,
maior sonho de sua vida — igualar o pentacampeona¦M mW$$&^$ÊmwWI? wwÈÍÊÊÊWIÊÊÈi
iail
P
to mundial de Fórmula l obtido pelo argentino Juan
Manuel Fangio na década de 50. Senna morreu às
I3h40 de ontem (hora de Brasília), em conseqüência
das múltiplas lesões sofridas ao bater a 300km/h com
sua Williáms-Reriault no muro da curva Tamburello
WÊÊÊÊÊmWmWmmê^
do Circuito Enzo e Dino Ferrari, de Imola. Itália.
No momento do acidente, ocorrido na sexta volta
do GP de San Marino. o brasileiro liderava a corrida.
Independente das pressões a que vinha sendo submetido pelos patrocinadores, que exigiam resultados imediatos. Senna trazia na mente, para esta temporada. ó^AV^Av^
'^ÍÉIÍÍ^
wMWm^
'"^Papr^^
——
evidente objetivo de conquistar o tetra- A.;'' '¥MM^^È^-^llr%fflÉS&^^
campeonato e se equiparar ao francês it;Mlí-';A||i^ll^è-- -

-

pistas.
O desaparecimento de Senna foi o
segundo, em 48 horas, ria Fl. A morte,
aliás, começou a rondar o circuito ria
sexta-feira passada, quando outro brasileiro, Rubens Barrichello, espatifou seu
Jordan-Hart na curva conhecida como
Variante Bassa, sofrendo escoriações generalizadas. No sábado, ela nào perdoou — o piloto austríaco Roland Ratzcnberger perdeu a vida durante os
treinos oficiais que definiram o grid
largada da prova. Ontem mesmo,
própria largada, o português Pedro
Lamy atingiu o carro do finlandês .1..
Lehlo, obrigando os organizadores a
reiniciarem o GP.
Não foram divulgadas as causas oficiais do acidente que matou Senna — se
a falha foi mecânica, ou humana. O
socorro ao brasileiro chegou lm40s depois da batida. A equipe de atendimento
de emergência teve dificuldades para retirá-lo de dentro do cockpit. Somente 17
minutos após o acidente, Senna era retirado do circui'~Mt&3Ér3mtZ£mK&: :^AA::
to. "Fizemos tudo o que foi possível", garantiu a
'^i&A.!•'/•>'^^^féí^í A'; '^lA-AV-vÂ^,^*?/:,;-3<§ÊÈ?^
* i
médica Maria Teresa Fiaridri, diretora-geral do Hos¦lm&ÊÊi§ÊmmTSÊÈiAAiX *•"
Maggiore
de
Bolonha,
onde
Senna
chegou,
ainda
pitai
com vida, levado por um helicóptero.
Desde sua entrada no Centro de Terapia Intensiva
do hospital, aliás, os médicos mostraram-se pessimistas. "0 caso é dramático. Senna sofreu uma forte
''
¦»
-ÜbÊÈsÈÊrêÈi'
'&&*$''¦¦''
'jsik
concussào e perdeu muito sangue", admitiu um deles,
W'%
a
sem se identificar. Às 13h (hora de Brasília), foi
constatada a morte cerebral do piloto. Às 13h30 o
brasileiro recebeu a extrema-unção, dada pelo padre
Amedeo Zufla. Às 13h40. o coração de Senna deixou
de bater.
Ayrton Senna largou na frente do GP de San
Marino e perdeu o controle de seu carro quando se
preparava para completar a curva Tamburello, a mesma onde se acidentaram outros dois pilotos: o brasileiro e também tricampéão mundial de F 1 Nelson
Piquet. em 1987. e o austríaco Gerhard Berger, em
1989. No local do choque, restaram apenas os destroj ]
\ |
ços da Williams e uma poça de sangue. Sangue do
homem que sonhava com todos os recordes, mas que ^si 1
teve a carreira subitamente abreviada pelo Deus que >JN
ele disse ter visto, um dia. quando estava a 300km/h.^ ^X>
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Uma vida de
intenso amor
à velocidade
comentar a morte do austríaco Roland
Ao Ratzenberger, no último sábado, Rubens
Barrichello disse que. se a mesma coisa tivesse
acontecido com ele, morreria feliz por estar fazendo o que ama. Este é o único consolo que se
pode extrair da morte de Ayrton Senna. que
amava o automobilismo até as entranhas. A
morte de Senna só poderia se dar nas pistas, a
ribalta onde sempre desfiou o seu talento.
Se as comparações entre pilotos de diferentes
épocas é impossível, pode-se dizer que jamais
houve um piloto como Senna. Tào concentrado.

tào obcecado, tào comprometido com um carro
de corrida. Sua vida sempre foi 100% automobilismo. Se isso lhe valeu atuações memoráveis,
também gerou críticas contundentes, como as de
Alain Prost, o seu histórico rival. "'Uma coisa é
acreditar em Deus. outra é achar que é Deus",
disparou certa vez o francês, inconformado com
as agressivas manobras do piloto brasileiro.
Mas até Prost tinha que reconhecer que Senna
guiava divinamente. O próprio francês foi um
dos primeiros a ver de perto o talento do brasileiro, que. estreando na Fórmula 1 com uma
modesta Toleman. inflingiu-lhe uma perseguiçào
memorável, sob um temporal, nas ruas do prinei pado de Mônaco.
Senna unia sua extraordinária capacidade à
mística e até ao sobre-humano. Em um dos
treinos para o GP de Mônaco de 1988. depois de
colocar quase dois segundos sobre Prost. com o
mesmo equipamento, impressionou a todos com
o relato de sua volta fenomenal: "Subitamente

percebi que nào era mais eu quem guiava o
carro, que nào estava guiando conscientemente.
Eu estava numa espécie de dimensào diferente,
era como se estivesse num túnel. Eu já estava
além do limite, mas ainda era capaz de ir mais
rápido. Então, alguma coisa me despertou e
percebi que estava numa atmosfera diferente.
Minha reaçào imediata foi tirar o pé, reduzir e
voltar lentamente aos boxes, de onde nào sai
mais. Isso me assustou, porque percebi que estava além da minha consciência."
Só mesmo um fenômeno desses poderia impressionar Senna, que se caracterizou sobretudo por ser
um piloto extremamente racional. Veloz desde os
tempos do kart, chegou à sua melhor fase nos anos
90. quando amadureceu e somou o intelecto à velocidade. Sua maneira de administrar taticamente as
corridas, levando vantagem até com equipamentos
inferiores, marcou tanto quanto as suas 41 vitórias.
"Gradualmente,
ele aprendeu com a experiência que
cavalos de força devem ser equilibrados com o poder

do cérebro", comentou o inglês James Hunt. analisarido a conquista de seu terceiro título mundial,
conquistado apesar da supremacia da Williams de
Nigel Marisell.
Senna chamou a atenção da Fórmula 1 desde
a sua estréia e seu talento foi diagnosticado
desde cedo por ninguém menos do que Enzo
Ferrari, que nem chegou a ver o brasileiro campeão. Em seu livro, Pilóti, che gente, o Cometidador rasga elogios ao jovem promissor. "Uma
das estrelas de primeira grandeza é Senna. Como
piloto tem o instinto e o gosto da velocidade.
Pensa e vive exclusivamente em função do carro
que tem. À coragem, une-se um talento técnico
que deve levá-lo muito longe."
Por isso. ninguém duvidava que Senna seria
capaz de bater todos os recordes da Fórmula 1.
inclusive os cinco títulos mundiais de Juan Manuel Fangio. Sua carreira brutalmente interrompida deixa a Fórmula 1 sem motivação, sem
sentido e sem um campeão na pista.
^<W«Wjffl$i

Não pode ser vendido separadamente
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¦ Piloto bate a 300km/h no muro da
curva Tamburello e morre aos 34 anos
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MARIO ANDRADA E SILVA

ITÁLIA — Ayrton Senna da Silva,
brasileiro, 34 anos, não teve tempo de realizar o
BOLONHA,
maior sonho de sua vida — igualar o pentacampeonato mundial de Fórmula 1 obtido pelo argentino Juan
Manuel Fangio na década de 50. Senna morreu ás
13h40 de ontem (hora de Brasília), em conseqüência
das múltiplas lesões sofridas ao bater a 300km/h com
sua Williams-Renault no muro da curva Tamburello
do Circuito Enzo e Dino Ferrari, de Imola, Itália.
No momento do acidente, ocorrido na sexta volta
do GP de San Marino, o brasileiro liderava a corrida.
Independente das pressões a que vinha sendo submetido pelos patrocinadores, que exigiam resultados ime;;,.Vj^yM#^v:
diatos, Senna trazia na mente, para esta temporada,-.Ó^^^^v2íiriVi--.v .
„V..~.. -..-.,~v>.;.lT;f.ipW{ftt\. - \
evidente objetivo de conquistar o tetracampeonato e se equiparar ao francês
•.>••^l7;pLl~.^l^.^^•L<~l>^i*ft<wv-,¦.
"Altun
Prostrsctt¦¦riv"al,-de)UFO-€-lbxa das
pistas.
O' desaparecimento de Senna foi o
segundo, em 48 horas, na Fl. A morte.
aliás, começou a rondar o circuito na
sexta-feira passada, quando outro brasileiro, Rubens Barrichello. espatifou seu
Jordan-Hart na curva conhecida como
Variante Bassa, sofrendo escoriações generalizadas. No sábado, ela não perdoou — o piloto austríaco Roland Ratzenberger perdeu a vida durante os
treinos oficiais que definiram o grid de
largada da prova. Ontem mesmo, na
própria largada, o português Pedro
Lamy atingiu o carro do finlandês J.J.
Lebto, obrigando os organizadores a
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reiniciarem o GP.

Não foram divulgadas as causas oíiciais do acidente que matou Senna — se
a falha foi mecânica, ou humana. O
socorro ao brasileiro chegou Im40s depois da batida. A equipe de atendimento
de emergência teve dificuldades para re^y-^^^ÊK^S^^^y'¦'¦:¦"¦'&-.¦¦
'%âÊÇ -'
tirá-lo de dentro do coCkpit. Somente 17
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era
retirado do ciicuiy¦
minutos após o acidente, Senna
to. "Fizemos tudo o que foi possível", garantiu
médica Maria Teresa Fiandri, diretora-geral do Hos'-•'¦-<'•'.-•'.-.•-.-.-••v';.-,'-'.-:'-7
pitai Maggiore de Bolonha, onde Senna chegou, ainda
-'
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com vida. levado por um helicóptero.
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Desde sua entrada no Centro de Terapia Intensiva
do hospital, aliás, os médicos mostraram-se pessimistas. "O caso é dramático. Senna sofreu uma forte
concussâo e perdeu muito sangue", admitiu um deles.
sem se identificar. Às I3h (hora de Brasília), foi
constatada a morte cerebral do piloto. Às I31Í30 o
j brasileiro recebeu a extrema-unção, dada pelo padre
Amedeo Zulía. Às 13h40, o coração de Senna deixou
' de bater.
Ayrton Senna largou na frente do GP de San
Marino e perdeu o controle de seu carro quando se
preparava para completar a curva Tamburello. a mes'" ¦jJB^'
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Uma vida de
intenso amor
à velocidade
MAIRPI-NANIiTO

comentar a morte do austríaco Roland
Ao Ratzenberger. no último sábado. Rubens
Barrichello disse que. se a mesma coisa tivesse
acontecido com ele. morreria feliz por estar fazendo o que ama. Este ò o único consolo que se pode
extrair da morte de Ayrton Senna, que amava o
automobilismo até as entranhas. A morte de Senna
só poderia se dar nas pistas, a ribalta onde sempre
desfiou o seu talento.
Se as comparações entre pilotos de diférentes_
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épocas é impossível, pode-se dizer que jamais liouve um piloto como Senna. Tão concentrado, tão
obcecado, tào comprometido com um carro de
corrida. Sua vida sempre foi 100% automobilismo.
Se isso lhe valeu atuações memoráveis, também
•gerou críticas contundentes, como as de Alain
"Uma coisa é acreditar
Prost, o seu histórico rival.
em Deus. outra é achar que é Deus", disparou
certa vez o francês, inconformado com as agressivás manobras do piloto brasileiro.
Mas até Prost tinha que reconhecer que Senna
guiava divinamente. O próprio francês foi um dos
primeiros a ver de perto o talento do brasileiro,
que, estreando na Fórmula 1 com uma modesta
Toleman, inflingiu-lhe uma perseguição memoravel. sob um temporal, nas ruas do principado de
Mônaco.
Senna uniu sua extraordinária capacidade à
mística e até ao sobre-humano. Em um dos treinos
para o GP de Mônaco de 1988. depois de colocar
quase dois segundos sobre Prost. com o mesmo
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equipamento, impressionou a todos com o relato
de sua volta fenomenal: "Subitamente percebi que
não era mais eu quem guiava o carro, que não
estava guiando conscientemente. Eu estava numa
espécie de dimensão diferente, era como se estivesse num túnel. Eu já estava além do limite, mas
ainda era capaz de ir mais rápido. Então, alguma
coisa me despertou e percebi que estava numa
atmosfera diferente. Minha reação imediata foi
tirar o pé, reduzir e voltar lentamente aos boxes. de
onde não saí mais. Isso me assustou, porque percebi que estava além da minha consciência."
Só mesmo um fenômeno desses poderia impressiònar Senna, que se caracterizou sobretudo por
ser um piloto extremamente racional. Veloz desde
os tempos do kart. chegou à sua melhor fase nos
anos 90. quando amadureceu e somou o intelecto à
velocidade. Sua maneira de administrar taticamente as corridas, levando vantagem até com equipaméritos inferiores, marcou tanto quanto as suas 41
vitórias. ¦'Gradualmente, ele aprendeu com a expe-
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riência que cavalos de força devem ser equilibrados
com o poder do cérebro", comentou o inglês James
Hunt. analisando a conquista de seu terceiro título
mundial, conquistado apesar da supremacia da
Williams de Nigel Mansell.
Senna chamou a atenção da Fórmula I desde a
sua estréia e seu talento foi diagnosticado desde
cedo por ninguém menos do que Enzo Ferrari, que
nem chegou a ver o brasileiro campeão. Em seu
livro. Piloti, cite gente, o Comendador rasga elo"Uma das estrelas de
gios ao jovem promissor.
primeira grandeza é Senna. Como piloto tem o
instinto e o gosto da velocidade. Pensa e vive
exclusivamente em função do carro que tem. À
coragem, une-se um talento técnico que deve levaIo muito longe."
Por isso. ninguém duvidava que Senna seria
capaz de bater todos os recordes da Fórmula 1.
inclusive os cinco títulos mundiais de Juan Manuel Fangio. Sua carreira brutalmente interrompida deixa a Fórmula 1 sem motivação, sem
sentido e sem um campeão na pista.
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Ayrton

"0
H
que aconteceu neste fim
de semana é tão dramático e
ruim que nào sinto qualquer
satisfação com minha vitória"

"E
muito
D
difícil estar feliz
em um momento
como esse"

Mlchael Schumacher, piloto da Benetton

Nicola Larini, piloto da Ferrari

Senna
• 1960
t 1994

1

"Senna
era o melhor
¦
piloto que jamais existiu.
Sabia tudo. A Fórmula 1 não
tem mais sentido"

"Sofro
com toda a nação a
¦
morte de um jovem corajoso e
honrado, que demonstrou ao
mundo a capacidade de uma gente"

Niki Lauda, ex-piloto de F 1

Presidente Itamar Franco

Schumacher, vitória sem alegria
m Fim de semana de acidentes não deixa que o piloto alemão da Benetton comemore sua terceira conquista na temporada da F l
MARIO ANDRADA E SILVA
Correspondente
8-S ti ÍMOLA, ITÁLIA — Foi tão trági-

co e acidentado o GP de San Marino, realizado ontem, no circuito
Enzo e Dino Ferrari, em ímola, na
Itália,
'rriacher,que o alemão Michael Schuda Benetton, sequer pôde
comemorar sua terceira vitória consecutiva na temporada—já ganha"ra'0 GP
do Brasil, em Interlagos; e
o GP do Pacífico, em Aida, no
Japão. A segunda colocação ficou
com o italiano Nicola Larini, da
Ferrari, com o finlandês Mika
Hakkinen, da McLaren, completando o pódio. Com o resultado,
Schumacher mantém a liderança do
Mundial, com 30 pontos, tendo o
brasileiro Rubens Barrichello, que
não correu ontem, e o inglês Damon Hill (sexto no GP deste domingo), na segunda posição, com
apenas sete.
A prova foi repleta de momentos tensos e acidentes. Já na largada, a Benetton de J.J.Lehto morreu
e foi atingida, com violência, pela
Lotus de Pedro Lamy. Destroços
dos carros atingiram o público e
quatro espectadores foram hospitalizados. Pouco depois da saída do
safety car (carro de segurança) da
pista, aconteceu o acidente com
Ayrton Senna, que paralisou o GP.
Quase no final da corrida, um novo
acidente, desta vez na área dos boxes: a Minardi do italiano Michele

Imola, Itália — AP

Alboreto atropelou quatro mecânicos (três da Ferrari, um da Lotus),
quando uma das rodas de seu carro
se desprendeu.

^

Tclê (técnico)
"Estamos todos sentindo
muito a
morte do Senna. Este foi um ano
triste para o esporte brasileiro, e
hoje, infelizmente, não pude ver. a
torcida alegre no Morumbi".
Louis Scheweitzer (presidente da
Renault)
"Só
posso me sentir muito triste
depois do acidente que vitimou
Senna, como toda a minha equipe. Isto me faz recordar que precisantos suprimir os riscos inúteis
na F 1. Temos que trabalhar sem
descanso para conseguirmos uma
segurança total".
Alessandro Nanini (ex-piloto de F

No pódio da vitória, o doce gosto do champanhe foi substituído
pela tristeza. Tímidos sorrisos, troteus erguidos sem muita disposição
— ou, como no caso do capo da
Benetton, Flavio Briatore, apenas
recebidos das mãos dos organizadores da prova —, serviram como
resumo de um fim de semana trágico da Fórmula 1. Até mesmo a
torcida da Ferrari, considerada a
mais fanática da categoria, não tinha muito ânimo para festejar o
segundo lugar de Nicola Larini. "É
muito difícil encontrar alegria em
um momento como esses. Era um
resultado que sempre busquei, mas
não tenho forças para comemorar", explicou o piloto italiano.
Schumacher teve reação semelhante: "O que aconteceu neste fim
de semana é tão dramático e ruim
que não há como sentir qualquer
satisfação. Não é justo o que está
acontecendo. Sei que temos que
aprender a conviver com isso, mas
sinceramente é muito difícil. Vinha
atrás do carro de Senna e senti uma
leve instabilidade. Hoje (ontem) cedo eu, ele e Berger (Gerhard Berger, piloto da Ferrari) nos reunimos
e concordamos que para Mônaco
mudanças tinham que acontecer
para aumentar a segurança".

D
"Conhecia
o Senna muito bem e
estou profundamente entristecido. A F 1 sempre foi perigosa,
mas acho estranho que tantos acicientes tenham ocorrido em uma
única corrida. Mesmo que se reduza a potência dos motores nada
vai mudar, porque sair da pista a
300Km ou 330Km por hora éa
mesma coisa".
Andréa de Cesaris (piloto de F 1)
"Os
problemas de Imola são ciaros: há duas curvas mortais e os
organizadores já haviam sido átívertidos com os acidentes sofridos
por Berger, Patrese, Alboreto e
Vidali".
Vanderlei Luxemburgo
"Senna era um idolo (técnico) £
nacional e
estamos todos abalados com a
sua morte. O Zinho chegou a chorar quando entrou em campo ontem".
Horrenda (jogadora de basquete),
"Senna era um exemplo de
garra,
determinação e humildade, quê
enchia nossos corações de alegria.
Infelizmente a ganância falou
mais alto e ele se foi. Espero que li
morte dele faça com que os donos
da F 1 tomem alguma providência".
José Wilker (ator)
"A
pressão obrigou o Senna a
correr sem a menor condição
emocional. Antes de se valorizar
os detalhes técnicos, deveriam dar
mais valor à vida humana".

Mecânicos internados
IMOLA. ITÁLIA — Dos quatro
mecânicos — três du Ferrari e um
„da ,Lotus — atingidos pela roda que
se desprendeu do Minardi do italiano Michele Alboreto na corrida de
ontem, apenas um, da Ferrari, reccbeu alta ontem, ainda no Centro de
Emergência do autódromo. Os outros três. por determinação da equipe médica do Hospital Magiorc, em
Bolonha, continuam internados,
em observação e tratamento.
Cláudio Bisi, com uma pancada
no tórax e outra no pé esquerdo, foi
o único liberado. Daniele Volpi,
contundido no peito e na nuca, permanece em observação, embora os
exames não tenham constatado ne-

nhuma hemorragia interna. Maurizio Barbieri, que sofreu fraturas da
tíbia e perônio esquerdos, foi atendido e deverá sofrer uma cirurgia
ainda hoje, possivelmente no Hospitai de Modena, para onde será
transferido pela manhã.
Finalmente, o mecânico Neil
Baldry, da Lotus, permaneceu internado porque se queixa de várias
dores pelo corpo e será submetido a
novas radiografias. Nos exames de
ontem, os médicos do Hospital Magiore não constataram nenhuma
fratura ou qualquer lesão mais grave no mecânico, mas suas queixas foram levadas em conta.
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Enquanto esteve na pista, Senna (n" 2) liderou. Schumacher (atrás) limitava-se a seguir o brasileiro,
satisfeito com o segundo lugar. Após o acidente, o alemão tomou aponta e chegou à vitória sem problemas
y-y-yy'yyyyyyy.-yyy'-'yy'yyyyy:y--.
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MUNDIAL DE FÓRMULA 1

AS MORTES NA F 1
26.06.52 — Luigi Fagioli (Itália, treinos do GP de Mônaco,
fora do campeonato)
31.07.54 — Onofre Marimón (Argentina, treinos do GP da
Alemanha)
26.05.55 — Alberto Ascari (Itália, treinos particulares na
Itália)
14.03.57 — Eugênio Castellotti (Itália, treinos partículares em Monza)
06.07.58— Luigi MussoJItáHajJaP-da-FrariçaT
zQ3JiB.se Peter^cTnrfsTíTnglalerra, GP da Alemanha)
19.10.58 — Stuart Lewis-Evans (Inglaterra, GP do Marrocos)
21.01.59— Mike Hawthorn (Inglaterra, treinos em Guilford)
19.06.60— Chris Bristow (Inglaterra, GP da Bélgica)
19.06.60 — Alan Stacey (Inglaterra, GP da Bélgica)
10.09.61 — Wolfgang von Trips (Alemanha, GP da Itália)
02.11.62 — Ricardo Rodriguez (México, treinos do GP do
. México, fora do campeonato)
01.08.64 — Karel Godin de Beaufort (Holanda, treinos do
GP da Alemanha)
07.08.66 — John Taylor (Inglaterra, GP da Alemanha)
07.05.67 — Lorenzo Bandini (Itália, GP de Mônaco)
07.04.68 — Jim Clark (Inglaterra, GP de Fórmula 2, na
Alemanha)
07.07.63 — Joseph Schlesser (França, GP da França)
01.08.69 — Gerhard Mitter (Alemanha, treinos do GP da
Alemanha)
02.06.70 — Bruce McLaren (Nova Zelândia, treinos particulares na Inglaterra)
21.06.70— Piers Courage (Inglaterra, GP da Holanda) e
Jochen Rindt (Áustria, treinos do GP da Itália)
05.09.70 — Jochen Rindt (Áustria, treinos do GP da
Itália)
,24.10.71 — Jo Siffert (Suíça, GP da Inglaterra, fora do
campeonato)
29.06.73 — Roger Williamson (Inglaterra, GP da Holan• da)
06.10.73 — François Cevert (França, treinos GP dos
Estados Unidos)
22.03.74 — Peter Revson (EUA. treinos
particulares na
África do Sul)
06.10.74 — Helmut Koinigg (Áustria, GP dos Estados
Unidos)
17.08.75 — Mark Donohue (EUA, treinos do GP da Áustria)
05.03.77 — Tom Pryce (Inglaterra, GP da África do Sul)
10.09.78— Ronnie Peterson (Suécia, GP da Itália)
01.08.80— Patrick Depailler (França, treinos particulares
na Alemanha)
08.05.82 — Gilles Villeneuve (Canadá, treinos do GP da
Bélgica)
13.06.8Z — Ricardo Paletti (Itália, GP do Canadá)
15.05.86 — Elio de Angelis (Itália, treinos particulares na
França)
30.04.94 — Roland Ratzenberger (Áustria, treinos do GP
de San Marino)
01.05.94 — Ayrton Senna da Silva (Brasil, GP de San
Marino)
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GP DE SAN MARINO
PiiotO

País Z>
aj^chumacher

Alemanha

2° Nicola Larini

Carro-motor

Finlândia

Ferrari

Áustria

Sauber-Mercedes

5o Ukyo Katayama

Japão

Tyrrell-Yamaha

Inglaterra

7° Heinz H. Frentzen

Williams-Renault

Alemanha

8o Martin Brundle

Inglaterra

9o Mark Blundell

Inglaterra

10° Johnny Herbert

Sauber-Mercedes
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1° M.SchurnãcrTér -10 JO. JO

a 1 volta

2° R.Barrichello
D.Hill

6

-

4° G.Berger

-

6

6

-

e,
4

6° Jean Alesi

4

-

Ligier-Renault

Brasil

Footwork-Ford

a 2 voltas
a 2 voltas
a 3 voltas

30
7

4

a 2 voltas

Ligier-Renault

Cg

§

3

Tyrrell-Yamaha

a 2 voltas

«
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Lotus-Mugen
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ço

a 1 volta

a 1 volta

o

o

ô
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N.Larini

França

13° Christian Fittipaldi

II

FORMULA I

a 1 volta

França

12" EricBernard
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McLaren-Peugeot

Inglaterra

11° OlivierPanis

a 54s942

McLaren-Peugèot--a 1m10s679

4o KarlWendlinger

6° Damon Hill

Tempo

Benetton-Ford 1h46m01s693

ítalíã~

3o Mika Hakkinen

MUNDIAL DE PILOTOS

7"

M.Hakkinen

-

K.Wendlinger

1-3

U.Katayama

2-2

-..'-.

4

4.""
4

10° CFittipaldi

-

3

3

11° H.Frentzen

-

2

2

13° E.Comas

-

|

_J -_

1

NÃO COMPLETARAM:
Andréa de Cesaris
Michele Alboreto

Itália

Jordan-Hart

Itália

Gianni Morbidelli

Minardi-Ford

Itália

Arrows-Ford

Pierluigi Martini

Itália

David Brabham

Austrália

Bertrand Gachot

França

Minardi-Ford

1" Benetton-Ford 10
2o Ferrari

5° Sauber
6o McLaren

Olivier Beretta

França

Gerhard Berger
Ayrton Senna
Erik Comas
J.J.Letho
Pedro Lamy

¦

Simtek-Ford
Pacific-llmor

Larrousse-Ford

Áustria
Brasil

4

3° Williams
Jordan

10

10

6

16

6-1

3

4

12
-

-

Tyrrell

2-2

8° Footwork -

3

30

7"
-

7

3

6

4

4
4

-

9° Larrousse ¦_ _J

3
1

Ferrari
Williams-Renault

França Larrousse-Ford
Finlândia

Benetton-Ford

Portugal

Lotus-Mugen

Volta mais rápida: Damon Hill (Williams), 1m24s335, na 10avolta

jjp^

GP de Mônaco
Dia 15 de maio
Pole em 93: Alain Prost (Williams). 1m20s557
Vencedor em 93: Ayrton Senna.
(McLaren)
Mais vitórias: Senna (6)
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"Era
o único
¦
ídolo que a gente tinha e
morre assim de repente"

perdeu
um símbolo"

Maurício (jogador de vôlei)

à presidência da República

Ayrton

Brasil

Senna

segunda-feira, 2/5/94 ¦:- 3
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"Fala-se
em fatalidade,
¦
mas qual fatalidade? Sempre
assistimos a acidentes que
foram advertências. A
velocidade está demais"

A
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• 1960
t 1994

Lula, candidato do PT

"Era
um símbolo de
¦
coragem, determinação, bom
humor e perseverança. Este
exemplo é um estímulo à maior
união do povo brasileiro
Rubens Ricupero

Clay Regazzoni (piloto)

(ministro)

A última corrida contra o tempo
Da batida na curva 'Tamburello' até a parada cardíaca no Hospital Maggiore o piloto brasileiro viveu quatro horas de agonia
Semia é colocado na aeronave, numa
MARIO ANDRADA E SILVA
Corpo pode ficar
operação que demora quase um mi-éirm
IMOLA, ITÁLIA — Entre o aci- nuto.
B :"Ü^~
3 dias na Itália
Sente na curva Tamburello e o res- 14h41min (9h41min) — Senna
Bolonha, Itália — Reuter

Correspondente

gate de Ayrton Senna pelo helicóptero em direção ao Hospital
•p 'Maggiore, em Bolonha, se passa;,;ram 17 minutos. A seguir, a crono"J
logia da morte do piloto.
' 14hl2 na Itália
(9hl2, no horário brasileiro)—O Williams de
»!" Senna sai reto na curva Tamburello a
300 km/h e bate no muro do lado
---externo da pista. O carro perde bico e
^rodas dianteiras e volta para a caixa
-'¦'de brita.
Quando a máquina pára a
¦ -cabeça de Ayrton faz um último mo--"vimento.

14hl3min40s (9hl3min40s) —
"*A

unidade de socorro do serviço de
segurança do autódromo chega. Os
'•comissários não tocam no piloto para
evitar a manipulação incorreta. Os
colocam a pescoceira prote(tnédicos
a
j tora da coluna e iniciam a retirada do
...piloto.
i J4hl5min40s (9hl5min40s) .; «Senna é retirado do carro. O piloto
.. .tem ferimentos na cabeça e dificuldaíitídes para respirar por causa do excesso
• de sangue no rosto. Os médicos fazem
.. lima traqueostomia, abrindo um buraco na garganta do piloto. Senna
-recebe ajuda externa para poder resj, «pirar. Mas, em seguida, seu aparelho
f.: respiratório volta a funcionar.
,^14h29min (9h29min) — O helicóptcro já está estacionado na pista.

-J.

chega ao centro de reanimação e terápia intensiva do hospital, onde seria
cuidado pela equipe da médica Maria
Teresa Fiandre.
14h55min (9h55min) — O serviço de imprensa do autódromo dá o
primeiro—e único—boletim oficial,
dizendo que o piloto sofreu um ferimento na cabeça e foi removido para
o Hospital Maggiore.
15h50 (10h50) — Maria Teresa
Fiandre anuncia que Senna havia sofrido um grave traumatismo craniano
e que estava em um estado de coma
hemorrágico. Informa que Ayrton sofreu quatro fraturas na cabeça e que
havia recebido 4,5 litros de sangue em
transfusões.
17h50 (12h50) — O segundo boletim informa que a atividade cerebral cessara. Senna se mantinha vivo por aparelhos que não podiam
ser desligados por determinação da
lei italiana.
18H40 (13h40) — O terceiro comunicado oficial do hospital informa
que o coração de Senna parou de
bater. Senna está morto.
20h45 (15h45) — Frank Williams
chega ao hospital.
21h27 (16h27) — O corpo do
piloto é removido para o Instituto de
Medicina Legal de Bolonha.

ARAÚJO NETTO
Correspondente
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Impacto foi fulminante
"t; A morte de Ayrton Senna foi
"causada
por fraturas múltiplas na
-••base do crânio e esmagamento do
osso frontal. Em conseqüência, o
piloto teve hemorragia cerebral,
além de edema e lesões generalizadas no cérebro. Esta foi a revelação
do laudo oficial, divulgado pela
"médica
Maria Teresa Fiandri, do
..hospital
Maggiore de Bolonha, pa,'
: %à onde Senna foi levado após o
'
--acidente. Segundo ela, os médicos
'i
,i usaram todos os recursos possíveis
de Senna,
,;,;
' para tentar o salvamento
"irreversível".
! mas a situação era
'i
,i Ayrton foi submetido a uma tomo; ;
grafia axial computadorizada e a
! fliri eletroencefalograma que confirji ! maram o coma profundo.
ij ij_ No Rio, o médico Fernando
I;:. Pompeu, chefe do Serviço de Neuji !¦ rologia da Santa Casa, explicou que
ij ij ás fraturas na base do crânio atin; ; giram as estruturas mais importanji des do sistema nervoso central. A
; /-partir daí, os danos cerebrais foram
! Lse tornando cada vez maiores,
pelo-aumento do volume
ji: Vagravados
; do cérebro na caixa craniana.
ir-.
!; v> A expansão comprimiu as reji ,|jiões nobres (que coordenam a parij ijte motora e sensorial do corpo hui! Jimano), enquanto o movimento
! Saturai do organismo tentava exi jgfujsá-lo através do buraco do occiO esmagamento do osso fron': [pitai,
:tal (testa), ao contrário, foi a lesão
I ,|menos grave. Mas, de acordo com
>j !o médico, "no estado em
que Ayr: !ton Senna se encontrava, nem um
: -milagre poderia salvá-lo".

Impacto — O impacto da batida fez com que o cérebro, um corpo
gelatinoso, se chocasse várias vezes
com a caixa craniana, de formação
óssea. Nesse momento, as centenas
de veias que drenam o cérebro se
romperam c formaram um edema
cerebral. A grande quantidade de
sangue que pôde ser vista ainda
quando Senna foi retirado de seu
carro foi decorrente do rompimento da artéria temporal, que irriga o
couro cabeludo.
A parada cardíaca de Ayrton
Senna, logo depois do acidente,
piorou ainda mais sua situação, diminuindo a oxigenação do cérebro.
As múltiplas fraturas causaram asfixia no piloto e os médicos de
plantão no circuito foram obrigados a fazer uma traqueostomia —
medida de emergência que consiste
em abrir um orifício na traquéia do
paciente para facilitar a respiração.
"A traqueostomia
é uma espécie de
atalho, um expediente de urgência
para ser usado quando a pessoa
estiver com processo de asfixia",
define o clínico Nelson Senise.

O impacto da batida esmaga o osso frontal de Senna
O cérebro do piloto é projetado contra o frontal
Senna sofre uma parada cardíaca, mas é reanimado
Fraturas múltiplas ocorrem na base do crânio
A região nobre do cérebro (sensorial e motora) é atingida
As veias que drenam o cérebro se rompem e causam edema
O cérebro de Senna incha, comprimindo-se contra o crânio
Inicia-se um processo de asfixia
O piloto é submetido a uma traqueostomia para poder respirar
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Dezessete minutos após o acidente, Senna é removido de Imola para o Hospital Maggiore, em Bolonha

O capacete e a
desaceleração

A TRÃ6EH9A
Qacidente
de Senna
te.

Curva do
Tamburello
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Williams Renault
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^^^^Senna,;^
0 carro de Ayrton Senna
seguiu direto na curva e
bateu contra o muro de
I proteção a 250km/h.
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acidente de Barrichello
Imola/Itália — AFP
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O médico Fernando Pompeu garante que, caso Ayrton Senna sobrevivesse', teria seqüelas para o
resto de sua vida e jamais poderia
voltar às pistas. O impacto da batida foi equivalente à queda do alto
de um prédio de 30 andares, à qual
dificilmente alguém consegue sobreviver.
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ROMA — Ontem à noite, o
corpo de Ayrton Senna foi itransportado para o Instituto MédicoLegal de Bolonha. Só hoje a.magistratura bolonhesa vai autorizar
ou não a autópsia, que forneceria
a mais detalhada informação sobre a cáitsa-mortis do piloto. A
autorização da autópsia retardaria o traslado do corpo para o
Brasil. Nesse caso, o irmão de
Ayrton, que ontem mesmo chegou a Bolonha, e outros parentes
que devem chegar hoje, deveriam
esperar três dias pelos resultados
da autópsia, que poderiam levar
as autoridades italianas a consentir o embarque do corpo.
A emoção popular e as críticas
à direção do circuito de Iriíò'Ia e
aos dirigentes da Federação Internacional de Auiombilismo Exportivo provocadas na Itália pelo;acidente que custou a vida de Senna
podem justificar a abertura dciini
inquérito judicial sobre o fim de
semana de Imola. A iniciativa
desse inquérito pode ser tomada
pela Procuradoria da República
de Bolonha ou de Imola. ....s
Três dos mais tradicionâísjornais italianos decidiram circular
hoje. desrespeitando o feriado do
Dia do Trabalhador. Há mais de
50 anos, nenhuma redação dejòrnal trabalhava na ítala neste dia.
As primeiras páginas são ocupadas pela notícia da morte do campeão. A manchete de // Resto dei
Carlino, de Bolonha, diz: "Senha,
addio campione" (Senna, afjeus
campeão). A de Lu Nazione, de
Florença: "La corsa delia iligrje"
(A corrida da morte). A de //
Tempo, de Roma: "Spcttacolú di
morte nel circuito" (Espetáculo cie
morte no circuito maldito)." "'

IM H mWÈÊW^
Vi
WÁm^

^

¦ ¦' ¦: wlWmmmk''--- ''; ; 'mmÊÈsÊ&Êtwfi$%'''--W •''-

-.>¦¦'

A REGIÃO ATINGIDA
,'¦ J

Á,

. ^Twp^^^m- *

'^^mmWBmWmWÊ?
*^^bIbBBbBK»ÍP^

^^y

'^

r! 1E
Ml

^«
'•^É

I '-.-

j|

f

Rtlfl

JiM

JBcL*'

Imw

^^B

^^^^^BBBt

."••,•-¦•.

•'¦¦

Bl

BÉ

Wk^^^^^Z^^^^m

^B

Bn

lil

Bia^^ajBJ

B}Bj

'•«•»:."' jtism WMiÊjí'
JMtà.. ¦¦¦-•"•
3JB^B
B^kUSE '' ^
á~l^Ui\ ifi -^Sj&toEt^._ i ¦****'- *****

Brff^n^^^TM^a

¦ — -"¦¦¦¦¦

iihiiiiiíiiíiiiim.mmikt-ií i

*"~"---;^*

'

'-'••-

Bí

¦¦

fH
Bf

~.:-'3m\
. ^IhIb^B

Mi '^^K^^^^*!W^MIWoFP^>'^>l

•

'Tamburello
Williams de Senna ficou como lado direito totalmente danificaiuVapós a batida na curva

I

SÃO PAULO — Fabricados em
kevlar, material tão resistente e
leve quanto a fibra de carbono
utilizada na construção dos...çarros, os capacetes utilizados pelos
pilotos de Fórmula 1 são inúteis
diante de uma das mais graves
conseqüências dos impactos em
alta velocidade: a queda brusca de
aceleração. Na opinião do argentino Carlos Funes, comissário tecnico da Confederação Brasileira
de Automobilismo e responsável
pela segurança no Grande Prêmio
do Brasil de Fórmula 1, a-causa
da morte de Senna provavelmente
foi o desprendimento da massa
encefálica, após o impacto do carro com o muro.
Essa também foi a causa da
morte do piloto filipino de Fórmula Indy Jovi Marcelo, há dois
anos, durante treinos para ás 500
Milhas de Indianápolis. O carro
de Marcelo também se chocou
contra o muro em alta velocidade.
"O cérebro do
piloto se desmancha. Não há capacete que evite
isso", define Funes. Outra conseqüência que não pode ser evitada
pelo capacete é a fratura no pescoco, um dos fatores que levaram
à morte o austríaco Roland Ratzenberger, no sábado. O traumatismo craniano em Ayrton Senna
foi causado possivelmente pelo
impacto da cabeça do piloto contra o muro, na opinião de Mihaly
.
Hidasi.
,
A evolução dos capacetes tem
acompanhado o avanço técnico
dos carros de Fórmula-1. Antes
do uso do kevlar, na década de
80, a proteção era fabricada em
fibra de vidro e pesava entre dois
e três quilos, segundo Funes. Os
atuais capacetes pesam pouco
mais de um quilo e são cerca de
quatro vezes mais resistentes'^
impactos. No caso de Senna, os
capacetes eram fornecidos pela
Shoei, um fabricante japonês, que
já os entregava pintados.
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"£ c/aro
¦
<jfwe perdi dinheiro.
Mas se este for o preço que tem
de ser pago para nos tirar desta
situação, faço com satisfação"
Senna, sobre o Plano Collor

"Tamborello não é curva,
¦
é uma reta torta. É impossível
acontecer um erro do piloto.
Só se bate ali se houver um
problema mecânico".
Nelson Piquet (piloto)

Ayrton
Senna

um

• 1960
t 1994

«;l

"Enquanto
alguns brasileiros le- ¦ Não tenho ídolos. Existem
¦
vam vida de sonho, a maioria vive pessoas que eu admiro,
na miséria, sofrendo com a corrup- Respeito cada profissional
ção, a inflação e a deliqüência" em sua área"

BBl. jÁ-

*..•

Senna, a rewlsta Auto Zeitung

«"campeonato
Se™*' a"ós °
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Pilotos brasileiros indignados

Profissionais que já estiveram na curva Tamborello denunciam falta de segurança e apontam caminhos para resolver o problema
Reprodução/TV

SÃ'd PAULO — Mais que consternação, a morte de Ayrton Senna causou revolta entre as pessoas
ligadas ao automobilismo brasileiro,/Ninguém se conforma com
a falta de segurança na curva
Tamburello, há muito condenada
e onde já aconteceram vários acidentes. Mihaly Hidasi, comissário
designado pela FIA para cuidar
da segurança de Interlagos, condena o' fato de a Tamborello ter
área de escape reduzida, sem caixa de' brita eficiente ou uma barreirá de pneus para amortecer o
impacto dos carros com o muro
de concreto.
Segundo ele, o acidente de Nélson Piquet, na mesma curva, há
sete anos, já fora mais do que
suficiente para que se tomasse
"A FIA só conuma providência.
sidera aquele ponto perigoso em
caso"de falha mecânica dos carros. Mas isso vive acontecendo",
critica/- ¦
Pilotos como Raul Boesel, hoje
na Formula Indy, e Wilsinho Fittipaldi', pai de Christiah Fittipaldi
e hojepiloto de Stock Cars, tanv
béntesíào indignados. Na opinião
de Wilsinho, os pilotos deveriam
se reunir'autódromos,
para exigir mais segurannqs,
pelo menos
ça
nas curvas mais rápidas, como a
"Em uma curva coTamburello.
mo éssá, na qual os carros chegam
a mais de 300 quilômetros por
hora, não há material ou corpo

humano no mundo que resistam a
um impacto. Infelizmente foi o
que aconteceu como Ayrton", lamentou.
Boesel sugere o recuo do muro
e a colocação de uma barreira de
pneus no local — artificio que
acabou salvando a vida de Ru"Debens Barrichello sexta-feira.
pois dessa tragédia, é bem provavel que se façam as obras
necessárias na Tamborello. Mas,
para isso, foi necessário uma tragédia", ironizou.
Quem não corre mas está diretamente ligado à segurança dos
autódromos, como Chico Rosa,
ex-administrador de Interlagos, e
Mihaly Hidasi, diretor de prova
do GP do Brasil, também condena o descaso da Federação Internacional de Automobilismo
(FIA) em"Arelação à segurança em
FIA é extremamente
Imola.
exigente nos autódromos dos paises do Terceiro Mundo e não tem
o mesmo rigor nos circuitos europeus", acusa Rosa, administrador
de Interlagos em 1990, quando o
autódromo paulista foi reformado para receber a Fórmula-1. Na
opinião de Chico Rosa, os autodromos não acompanharam a
evolução tecnológica dos carros,
apesar dos esforços da FIA em
aumentar a segurança dos mono"Alguma coisa terá de ser
postos.
feita com urgência para que isso
não se repita", pede.

colocara o capacete e aguardava a largada
Ammdm^e^dTAyrton Senna colhida antes do acidente que o matou. O piloto ainda nào

Dúvida fatal
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ÍMOLA, ITÁLIA — A primeira
dúvida que vem à cabeça que
qualquer pessoa exposta à imageirj do acidente fatal de Ayrton
Senna é saber porque o local do
acidente não era mais bem protegidç». Porque não foram colocados i pneus para amortecer o choque'de um carro contra o muro de
concreto em um ponto tão perigoso da pista. Gerhard Berger explicoüno sábado que os pneus não
são colocados em locais onde não
estão previstos erros de pilotagem. A curva Tamburello e a curva Villeneuve, lugares fatais para
Senha e Roland Ratzemberger,
não são protegidos por pneus
porque ali os pilotos não costumam errar.
Existe uma segunda explicação
técnica, tão pouco convincente
como a de Berger, para a ausência
de qualquer elemento que ajudasse a amortecer o choque de um
carro desgovernado. Os pneus
não.são estruturas fixas. Podem

tanto bater na cabeça do piloto
que se acidenta como serem jogados para o meio da pista colocando em risco a vida dos outros
pilotos.
Ayrton Senna não concordava
com esta tese oficial sobre a proteção de pneus velhos. Ele foi visitar o local do acidente de Ratzemberger no sábado e ficou chocado
ao saber que o Simtek do austríaco havia arrancado um pedaço do
muro de concreto.
Revolta — Um grupo de parlamentares italianos, revoltados
com os três acidentes ocorridos
em Imola, pediu ontem a suspensão do Mundial de F 1. Os políticos enviaram um documento ao
Conselho de Ministros do Estado
questionando a não suspensão do
GP de Imola, logo após o acidente que vitimou o austríaco Roland
Ratzembeger, ainda no sábado.
"Não há
garantias", explicava o
documento.

Tóquio —02/05/94
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Â televisão japonesa passou o dia mostrando as cenas do acidente de Ayrton Senna, ontem no circuito
AP — 04/11/90

ACIDENTES DE SENNA
1984 — 4 (Detroit, Dallas,
Kockenheim, Nurburgimg)
1985 — 2 (Detroit, Le Castellet)
1986 — 1 (Le Castellet)
1987 — 1 (Spa-Francochamps)
1988 — 2 (Mônaco, Monza)
1989 — 5 (Jacarepaguá, Sil-
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verstone, Estoril, Suzuka,
Adelaide)
1990 — 4 (Interlagos, imola,
Suzuka, Adelaide)
1992 — 3 (Montmeló,
Magny-Cours, Adelaide)

y
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1993 — 1 (Monza)
1994 — 3 (Interlagos, Aida,
Imola)
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Eri Johnson (ator)
"Senna era o único brasileiro que
era ídolo do mundo todo. Parece
até que ele estava prevendo que
alguma- coisa ia acontecer, já que
tentÓtTevitar a corrida desde o
acidente do Rubinho. Acho que o
Brasil ainda não caiu na real; pareceaté que ele saiu só desta corridaj e que na próxima voltará às
pistas. Para mim, essa corrida sói
aconteceu por questões políticas ei
fmanqeiras."
Paulinho da Viola (músico)
"QuailÜo liguei a televisão a corrida jQiavia começado. Quando
passarem as colocações, não vi o

nome de Senna e até comentei
com minha mulher. Notei também que o locutor parecia muito
triste e deprimido. Quando ele repetiu a notícia do acidente, fiquei
chocado. Mesmo sem ser um afiecionado por corridas, é impossível
ficar indiferente ao sucesso dele. É
uma perda muito grande para todo o mundo. Senna engrandeceu
o nome do país da gente."
"Senna
Ingo Hoffinan (piloto) —
foi um dos maiores pilotos que o
mundo já teve.
"Foi o melhor
Chico Serra —
piloto de todos os tempos. Estou
muito emocionado.

•

"Esse menino
Dercy Gonçalves —
era a única alegria do Brasil hoje.
Não chorei, mas sinto uma pressão muito forte no peito, de emoção. Tive um pressentimento que
alguma coisa não estava bem desde que o Rubinho sofreu aquele
acidente. Parecia um aviso para
que os outros tivessem cautela."
José Wilker—"Pela seqüência de
acidentes, desde o primeiro com o
Rubinho na sexta-feira, eu estava
intuindo que alguma coisa ruim ia
acontecer. Quando o locutor disse
'ele bateu ',
pensei: ele morreu. È
inacreditável. Fique perplexo.

Troquei de canal, na esperança da
notícia ser diferente. A Fórmula l
é uma das grandes aberrações da
nossa sociedade de consumo. È
um esporte que envolve muito dinheiro porque não tem o menor
respeito pela vida humana. Mas,
até para ganhar dinheiro, era melhor o Ayrton vivo. Isso é criminoso, é um assassinato."
Berta Loran — "Não estava
acompanhando a prova porque
tinha que decorar meu novo
show, mas uma amiga me ligou, e
eu não consegui mais estudar. Fiquei logo com lágrimas nos olhos

e até agora estou horrorizada com
a estupidez do acidente. Esse menino deu muitas alegrias ao Brasil."
Major Milton Corrêa da Costa, da
Escola Superior da Polícia Miltar,
com formação em Psicologia de
Trânsito — "O automóvel surgiu,
inicialmente, para encurtar distâncias, proporcionando maior
conforto ao homem; com o passar
dos anos; fez com que encurtasse
também a distância entre a vida e
a morte. Preciosas vidas são ceifadas a todo instante por esta arma
mortífera. A de Ayrton Senna é
mais uma delas."

24 acidentes
em 161 GPs
Foram 24 acidentes em 161
GPs, um a cada 6,7 provas. A
maioria não passou de susto, mas
por duas vezes a morte rondou
Senna. Por coincidência, os dois
mais graves acidentes do tricampeão até ontem tinham acontecido em treinos (México e Alemãnha) e no mesmo ano: 1991.
O primeiro acidente na Fòrmula 1 aconteceu em 84. quando
Senna, a bordo de um Toleman,
ainda era uma jovem promessa.
No nono GP da temporada, disputado no circuito de Detroit,
Senna bateu a 300 km/h, mas sem
conseqüências mais graves. Mesmo assim, o piloto jamais"Foiesqueum
ceu aqueles momentos.
dos maiores sustos da minha carreira. Ia a 300 km/h quando uma
peça se soltou e perdi o controle
do carro. Por sorte consegui evi- *%>
tar o choque forntal", recordou o
tricampeãp há pouco tempo.
Em 91, quando conquistou seu ,
terceiro título, a bruxa andou colada em Senna. No dia 14 de junho, no perigoso circuito do autodromo Hermanos Rodriguez, ele
escapou milagrosamente de um
grave acidente. No primeiro dia
de treinos oficiais, Senna perdeu o
•
contrle da McLaren na entrada
—
a mesma
da curva Peraltada
em que sofrerá um acidente com a
Lotus em 86. O carrou rodou,
capotou e caiu de cabeça para
baixo. Foi apenas um susto, pois
no dia segu inte lá estava o brasileiro lutando pelo pole-position.
Um mês depois, durante os
treinos livres para o GP da Alemanha, em Hockenheim. Senna
sofreu seu mais grave acidente até
a fatal batida de ontem. Faltavam
dez minutos para o final do treino
quando na entrada da Peraltada o
pneu esquerdo da McLaren furou. Desgovernado, o carro capotou várias vezes. Senna chegou a
perder os sentidos e chegou ao
hospital muito branco e com o
pescoço roxo. Por milagre, não
aconteceu qualquer fratura. "Só
vi aquela parede vindo na minha
direção. Tentei evitar entrar de
frente no muro. mas peguei uma
zebra e o carro deu um salto mortal", explicou Senna na ocasião.
Vinte três anos antes, na mesma
curva, morrera o escocês Jim
Clark.
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"É
claro (fite perdi dinheiro.
¦
Mas se este for o preço que tem
de ser pago para nos tirar desta
situação, faço com satisfação"

"Tamburello
não è curva, éuma
¦
reta torta. É impossível acontecer um
erro do piloto. Só se bate ali
se houver um problema mecânico".

Senna, sobre o Plano Collor

Nelson Piquet (piloto)

JORNAL DO BRASIL»,.!
_
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Ayrton

Senna
• 1960
f 1994

"Enquanto
¦
alguns brasileiros levam vida de sonho, a maioria vive
na miséria, sofrendo com a comtpção, a inflação e a deliqüência"

¦ Não tenho ídolos. Existem
pessoas que eu admiro.
Respeito cada profissional
em sua área"

Senna, ã revista Auto Zeitung

Senna, após o tricampeonato

f

Pilotos brasileiros indignados
~"l;

%D

Profissionais que já estiveram na curva Tamburello denunciam falta de segurança e apontam caminhos para resolver o problema
—

SÃO PAULO
Mais que çò.nstentação, a morte de Ayrton Senna causou revolta entre as pessoas
ligadas ao automobilismo brasileiío.'-Ninguém se conforma com
a falta de segurança na curva
Tamburello, há muito condenada
e onde já aconteceram vários acide.ntes. Mihaly Hidasi. comissário
designado pela FIA para cuidar
da segurança de Interlagos, condpm^b fato de a Tamborello ter
área de escape reduzida, sem caixa de brita eficiente ou uma barretraí de pneus para amortecer o
impacto dos carros com o muro
de concreto.
^Segundo ele, o acidente de Nélson"Piquet. na mesma curva, há
sete /anos, já fora mais do que
suficiente para que se tomasse
umá'providência. "A FIA só considera' aquele ponto perigoso em
caso de falha mecânica dos carros/'Mas isso vive acontecendo",
criticai
Pilotos como Raul Boesel, hoje
na Fórmula Indy, e Wilsinho Fittipálcli. pai de Christian Fjttipaldi
e hoje piloto de Stock Cars, tambem estão indignados. Na opinião
de Wilsinho. os pilotos deveriam
seícimir para exigir mais segurança-nos autódronios. pelojiicnos--niiíj curvas ma-isTÍrpldãs, como a
Tamburello. "Em uma curva como essa, ria qual os carros chegam
a mais de 300 quilômetros por
hçjra, nào há material ou corpo

humano no mundo que resistam a
um impacto. Infelizmente foi o
que aconteceu como Ayrton", lamentou.
Boesel sugere o recuo do muro
e a colocação de uma barreira de
pneus no local — artificio que
acabou salvando a vida de Rubens Barrichello sexta-feira. "Depois dessa tragédia, é bem provavel que se façam as obras
necessárias na Tamborello. Mas,
para isso, foi necessário uma tragédia", ironizou.
Quem não corre mas está direlamente ligado à segurança dos
autódromos, como Chico Rosa,
ex-administrador de Interlagos, e
Mihaly Hidasi, diretor de prova
do GP do Brasil, também condena o descaso da Federação Internacional de Automobilismo
(FIA) em"A relação á segurança em
Imola.
FIA é extremamente
exigente nos autódromos dos paises do Terceiro Mundo e não tem
o mesmo rigor nos circuitos europcus", acusa Rosa, administrador
de Interlagos em 1990, quando o
autódromo paulista foi reformado para receber a Fórmula-1. Na
opinião de Chico3osy.-os-tniTo^
^dj^mxis-^Ttr^companharairi a
evolução tecnológica dos carros,
apesar dos esforços da FIA em
aumentar a segurança dos mono"Alguma
coisa terá de ser
postos.
feita com urgência para que isso
nào se repita", pede.

Reprodução/TV"'

A última imagem de Ayrton Senna colhida antes do acidente que o matou. O piloto ainda não colocara o capacete e aguardava a largada
i'frf!

Dúvida fatal
•' IMOLA. ITÁLIA — A
primeira
duvida que vem à cabeça que
qualquer pessoa exposta à imagèjm do acidente fatal de Ayrton
Senna é saber porque o local do
acidente não era mais bem protegjçlo. Porque não foram colocadqs pneus para amortecer o choqiie de um carro contra o muro de
concreto em um ponto tão perigosóida pista. Gerhard Berger explico'u no sábado que os pneus nào
são colocados em locais onde nào
estào previstos erros de pilotagem. A curva Tamburello e a curvá, Villeneuve. lugares fatais para
Senna e Roland Ratzemberger,
não são protegidos por pneus
porque ali os pilotos não costurrihiti errar.
Existe uma segunda explicação
técnica, tão pouco convincente
como a de Berger. para a ausência
de qualquer elemento que ajudasse a amortecer o choque de um
carro desgovernado. Os pneus
não são estruturas fixas. Podem

tanto bater na cabeça do piloto
que se acidenta como serem jogados para o meio da pista colocando em risco a vida dos outros
pilotos.
Ayrton Senna nào concordava
com esta tese oficial sobre a proteção de pneus velhos. Ele foi visitar o local do acidente de Ratzemberger no sábado e ficou chocado
ao saber que o Simtek do austriaco havia arrancado um pedaço do
muro de concreto.
Revolta — Um grupo de parlamentares italianos, revoltados
com os três acidentes ocorridos
em Imola, pediu ontem a suspensão do Mundial de F 1. Os políticos enviaram um documento ao
Conselho de Ministros do Estado
questionando a nào suspensão do
GP de Imola, logo após o acidente que vitimou o austríaco Roland
Ratzembeger, ainda no sábado.
"Não há
garantias", explicava o
documento.

Tóquio — 02/05/94

24 acidentes
emlólGPs
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extinção dos sistemas eletrônicos,
no inicio desta temporada, tornou
os carros de Fórmula 1 mais segu"Eles
ros.
foram suprimidos para
que. em primeiro lugar, as corridas sejam uma prova de pilotagem. Mas o automobilismo é, por
si só, perigoso", acrescentou.
Schumacher — Ao saber da
morte de Ayrton Senna, o piloto
alemão Michael Schumacher revelou que ontem cedo conversara
com o brasileiro e com o austríaco
Gerhard Berger. Os três decidiram ter uma reunião em Mônaco,
na próxima semana, para discutir
questões sobre a segurança na
Fórmula I.
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A televisão japonesa passou o dia mostrando as cenas do acidente de Ayrton Senna, ontem no circuito de Imola
AP — 04/11/90

FIA investigará mortes
:;londres — O porta-voz da
Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Martin Wliitakeh anunciou ontem à noite que
será aberta uma investigação sobre os acidentes que tiraram as
vidas de Ayrton Senna e Roland
Ratzemberger durante o fatídico
fim de semana em que foi disputado'o GP de San Marino, em ímoIa.,na Itália. "Os carros estào providos-de eaixas-pretas. como as
dos> aviões, e isso permitirá saber
o que provocou os acidentes",
disse.
[Contradizendo as denúncias de
pilotos e ex-pilotos, entre eles o
tettacampeào Alain Prost. o porta-voz insistiu em afirmar que a

ACIDENTES DE SENNA
1984 — 4 (Detroit, Dallas,
Kockenheim, Nurburgirng)
1985 — 2 (Detroit, Le Castellet)
1986 — 1
1987 —
champs)
1988 — 2
1989 — 5

(Le Castellet)
1 (Spa-Franco-

(Mônaco, Monza)
(Jacarepaguá, Silverstone, Estoril, Suzuka,
Adelaide)
1990 — 4 (Interlagos, imola,
Suzuka, Adelaide)
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Senna demonstra sua insatisfação com o acidente em Adelaide, em 90

1992 — 3 (Montmeló,
Magny-Cours, Adelaide)
1993 — 1 (Monza)
1994 — 3 (Interlagos, Aida.
imola)
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Eri Johnson (ator) — "Senna
era-© único brasileiro que era idoIo do mundo todo. Parece até que
ele „esniva prevendo que alguma
coisa-ia acontecer, já que tentou
eviKfTa corrida desde o acidente
doíRjjbinho. Acho que o Brasil
ainda nào caiu na real: parece até
quê ele saiu só desta corrida, e que
na próxima voltará às pistas. Para
mim. essa corrida só aconteceu
por1 questões políticas e (maneeirasi",
Paulinho

da

Viola

(musico)

— "Quando liguei a televisão a
havia começado. Quan^corrida já
á ido passaram as colocações, nào vi

o nome de Senna e até comentei
com minha mulher. Notei também que o locutor parecia muito
triste e deprimido. Quando ele repetiu a notícia do acidente, fiquei
chocado. Mesmo sem ser um afiecionado por corridas, é impossível
ficar indiferente ao sucesso dele. É
uma perda muito grande para todo o mundo. Senna engrandeceu
o nome do país da gente."

Ingo Hoffman (piloto) —

"Senna

foi um dos maiores pilotos que o mundo já teve.

Chico Serra — "Foi o melhor piloto de todos os tempos.
Estou muito emocionado.

..^.M.
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Dercy Gonçalves — "Esse
menino era a única alegria do
Brasil hoje. Nào chorei, mas sinto
uma pressão muito forte no peito,
de emoção. Tive um pressentimento que alguma coisa não estava bem desde que o Rubinho sofreu aquele acidente. Parecia um
aviso para que os outros tivessem
cautela."
José Wilker — "Pela seqüência de acidentes, desde o primeiro
com o Rubinho na sexta-feira, eu
estava intuindo que alguma coisa
ruim ia acontecer. Quando o locu'.
tor disse *ele bateu
pensei: ele
morreu. É inacreditável. Fique per-

plexo. Troquei de canal, na esperança da notícia ser diferente. A
Fórmula I é uma das grandes aberrações da nossa sociedade de consumo. É um esporte que envolve
muito dinheiro porque nào tem o
menor respeito pela vida humana.
Mas, até para ganhar dinheiro, era
melhor o Ayrton vivo. Isso é criminoso, é um assassinato."
Berta Loran — "Não estava
acompanhando a prova porque tinha que decorar meu novo shovv.
mas uma amiga me ligou, e eu nào
consegui mais estudar. Fiquei logo
com lágrimas nos olhos e até agora

estou horrorizada com a estupidez
do acidente. Esse menino deu muitas alegrias ao Brasil."

Major Milton Corrêa da
Costa, da Escola Superior da
Policia Miltar, com formação em
Psicologia de Trânsito — "O automóvel surgiu, inicialmente, para encurtar distâncias, proporcionando
maior conforto ao homem; com
o passar dos anos. fez com que
encurtasse também a distância entre a vida e a morte. Preciosas vidas
são ceifadas a todo instante por
esta arma mortífera. A de Ayrton
Senna é mais uma delas."

Foram 24 acidentes em I6,(lnl
GPs, um a cada 6.7 provas. A. .
maioria nào passou de susto, mas
por duas vezes a morte rondou, ,.(|
Senna. Por coincidência, os dois..';
mais graves acidentes do tricampeão até ontem tinham acontecia;.,
do em treinos (México e Alemã- ¦
nha) e no mesmo ano: 1991,
O primeiro acidente na Fór—
mula Í aconteceu em 84. quando'"
Senna. a bordo de um Toleman.
ainda era uma jovem promessa." -'•
No nono GP da temporada, dis-""
putado no circuito de Delroiu -•
Senna bateu a 300 km/h, mas sem • conseqüências mais graves. Mes.-,,!,
mo assim, o piloto jamais esquema
ceu aqueles momentos. "Foi um ¦
dos maiores sustos da minha car&-, «
reira. Ia a 300 kní/h quando uma a
'
peça se soltou e perdi o controle
do carro. Por sorte consegui evi-~*J
tar o choque formal", recordou o
tricampeào há pouco tempo.
Em 91, quando conquistou seu'""
terceiro título, a bruxa andou co-";'
lada em Senna. No dia 14 de jurihò, no perigoso circuito do auto?""
droino Hermanos Rodriguez. ele" ^
escapou milagrosamente de um
grave acidente. No primeiro dia"
de treinos oficiais, Senna perdeu q,v,,
cóntrle da McLaren na entrada
da curva Peraltada — a mesma
em que sofrerá um acidente com a :
Lotus em 86. O carrou rodou.,,.,,
capotou e caiu de cabeça para ...
baixo. Foi apenas um susto, pois
no dia segu inte lá estava o brasiJ'••'
leiro lutando pelo pole-position.
Um mês depois, durante ó^~
'•'<
treinos livres para o GP da Alemanha, em Hpckenheim, Senna
sofreu seu mais grave acidente até'1''1?''
a fatal batida de ontem. Faltavam
"
dez minutos para o final do treino
quando na entrada da Peraltada otòè
pneu esquerdo da McLaren fu-,,,,,;,
rou. Desgovernado, o carro capo-,
tou várias vezes. Senna chegou a,^,
perder os sentidos e chegou aci •'¦'•¦
hospital muito branco e com o
'
pescoço roxo. Por milagre, nào'
"S&íiÈ
aconteceu qualquer fratura.
vi aquela parede vindo na minha ?|
direção. Tentei evitar entrar de fl
frente no muro, mas peguei uma*""'
zebra e o carro deu um salto mortal", explicou Senna na ocasião.
Vinte três anos antes, na mesma
curva, morrera o escocês Jim" to
Clark.
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£í/oí/ /«o impressionado que
não consigo dormir"
Romário, atacante da seleção
brasileira.

scgunclá-fcira, 2/5/94

Ayrton

"Essa
morte é triste,
¦
especialmente para nós (pie
vivemos do esporte. Perdemos
um grande campeão."

• 1960
t 1994

Toninho Cerezzo (jogador)

¦ Foi terrível. Ele mostrou o
nosso talento para o inundo. A
morte dele é muito triste."
; .'./'AV.... */

Roberto Drummond (escritor)

5

"Não
sei o que dizer. Só sei
¦
que ele era meu amigo"

Galvão Bueno, narrador da TV Globo

Tristeza e mau pressentimento^
Namorada Adriane Galisteu conta que ele estava abalado com a morte de Roland Ratzenberger e disposto a não correr ontem

SAO PAULO — Ayrton Senna
passou o sábado abalado com a
morte do piloto austríaco Roland
Ratzenberger e estava com "mau
"sem vontade de
pressentimento" e
participar" da corrida de ontem,
segundo disse sua namorada,
Adriane Galisteu, em ligação telefônica para a família ontem de manhã. Adriane estava na casa de Senna no Algarve, em Portugal, no
momento do acidente. Logo depois, ligou para a mãe, Ema Kelemen Galisteu, para avisar que fretaria um jato para ir a Bolonha.
Ema Galisteu disse que a filha estava desesperada e que pediu à mãe
que rezasse muito. Segundo Alberto, irmão de Adriana, ela não parava de chorar. "Não vi minha irmã
assim nem quando meu pai morreu", disse.
Ema perguntou à filha se queria
que ela fosse para_aJtá!ia_acompanhá-la. Adriana disse que não era
necessário e que ela voltaria a dar
notícias assim que chegasse ao hospitai. Alberto Galisteu disse que,
apesar da tragédia, a irmã é muito
forte e. em situações como essa,
mantém-se firme. "Ela é muito auto-suficiente", afirmou. Segundo
Alberto, Adriana havia comentado
que desde o acidente com Rubinho
Barrichello, na sexta-feira, Ayrton
estava muito abatido. "Ela disse
que Senna não estava bem e que
parecia estar com mau pressentimento em relação à corrida de ontem", afirmou Alberto. Após saber
da morte de Senna, Ema entrou em
estado de choque.
Senna e Adriane, de 21 anos, se
conheceram no Grande Prêmio de
lnterlagos, no ano passado. Adriane
é modelo profissional e havia trabalhado na corrida como garota-propagandà de uma marca de cigarros.
Desde o início da relação, Senna
aparentava dar um caráter mais "oficiai" ao namoro com Adriane: ela foi
a primeira namorada com quem ele
se deixou fotografar. Adriane costumava acompanhá-lo nas viagens pelo
circo da Fórmula-1, passava temporadas na casa do piloto em Portugal
e. sempre que estava no Brasil, recebia Senna no aeroporto. Em entrevista publicada na revista "Caras" da
semana passada, Senna. que é divorciado, dizia que ainda não se sentia
preparado para casar de novo.
I »Hfe-sSl *T3^T3 *7áwTT77Tai^a^a^B
Romário
(Jogador de futebol)

"Não estou
conseguindo dormir. Até agora estou impressionado. Não conhecia Senna pessoalmente, mas tenho amigos que o
elogiavam bastante. É uma grande
perda, para o Brasil e para o mundo. Sem dúvida. Senna era uma
grande personalidade".
Luis Antônio Fleury Filho
(Governador de São Paulo)

"Perdemos

um grande ídolo, um
jovem que soube ser um exemplo
para a sua geração. Fico triste porque houve irresponsabilidade dos
organizadores, que deveriam ter
suspendido a prova após os acidentes de sexta e sábado".
Paulo Maluf
(Preleito de São Paulo)

"A Fórmula 1 deveria
ser um
circo de alegria e não de tristeza.
Foi uma irresponsabilidade manter
esta prova".
Ricardo Rocha
(Jogador de futebol)

"Em dez
dias, o Brasil perdeu
Dener e Senna. Os organizadores
do GP de ímola não tiveram a menor consideração com a vida hürhana e deveriam ter suspendido a corrida por causa da morte do
austríaco no sábado. Infelizmente,
a grana fala mais alto".
Roberto Moreno
(Piloto)

"Senna
não era só um colega.
F.ra um idolo. um cara que eu sempre admirei e quis chegar ao mesmo
nível. Ele é insubstituível como piloto e como homem.

São Paulo — Luiz Paulo Lima

A namorada se desesperou :;
NORMA COURI
Correspondente
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LGARVE, Portugal — O ensolarado 1° de maio de
Adriane Galisteu virou um mórbido dia de Finados, depois que ela
assistiu pela televisão, do sofá da
casa de férias do Algarve, o namorado bater de frente a 300 km por
hora. "Ele não se mexia no chão e
saí correndo em busca de um calmante para a Adriane. que não parava de gritar", conta a governanta
capixaba Juracy Moreira dos Santos, que trabalhava há dois anos
com Ayrton Senna, "um verdadeiro filho". A cena que se seguiu foi
cronometrada por emoções fundas.
Adriane havia chegado a Portugal no sábado à noite, a bordo do
jatinho H-25 do piloto, e foi direto
para-a-easa onde Senmr"passou Ti"
semana até quarta feira passada, e
onde os dois deveriam se reencontrar ontem, depois da corrida. Sábado à noite, depois da morte do
piloto austríaco. Adriane conversou 40 minutos por telefone com
Senna. Ele teria reclamado das alterações nas máquinas da F 1 e mostrado apreensão quanto à corrida
de ontem. E pediu à namorada que
o esperasse no aeroporto no final
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Na sede dofã-clube cie Ayrton Senna, em São Paulo, os admiradores não contiveram o ckoro com a noticiei

da tarde. Mas o único encontro de">'
•:.''¦ si .-.
Adriane foi com a tragédia.
Luiza Braga, mulher do empresário e maior entusiasta de Sentia;/ /
Almeida Braga, fretou o jatinho C\-'V
tation I em Lisboa, que deveria'
conduzir Adriane do Algarve pár*a *
Bologna. Entretanto, 30 segundos'"T
antes de decolar, a torre de controle
transmitiu a sentença: a viagem era
inútil, Senna estava morto. "Ela
chorou, estava vestida de preto, tudo muito triste", comenta o pitolo"
Paulo Corte Real. o mesmo que .
levaria horas depois duas equipes ..
de televisão e o JORNAL 1)0 .
BRASIL ao Algarve. O bloquea- .'..,
mento do vôo veio do próprio Bra-..;.,
guiriha, num telefonema urgente da .
Itália. Eram 8 e meia da noite. .-.,
Adriane„voUou miv-LuizTt-pai-arxTTT^
casa do Algarve. "Mal chegaram."
Adriane entrou em desespero, .não;
conseguia ficar quieta", contai Jjiôi-.i
racy. Rápida no volante. Luiza-pc- gou o carro de Juracy emprestado.e.
dirigiu por cinco horas, de madnP
gada. para levar Adriane à sua pro-"
pria quinta. Podiam ter esperado
um avião e ter feito a \iagem.ein,'
pouco tempo, mas foi o único meio
de acalmar Adriane. „,,,,-„

Torcida em vigília e lágrimas
são paulo — "O Brasil ficou
órfão de ídolos", lamentou, em
lágrimas, o advogado paulista
Adilson Carvalho de Almeida,
de 31 anos. Adilson é o presidente da Torcida Ayrton Senna
(TAS), que havia se reunido pela
manhã para assistir à primeira
vitória de Senna pela Williams c
acabou transtornada com a morte do piloto.
Os 60 torcedores reunidos na
sede da TAS — um antigo escritório do piloto, que fica na Vila
Maria, Zona Norte — mal conseguiam se pronunciar sobre o
acidente.
"Já
estávamos apreensivos
com o acidente do Barrichello e
com a morte do austríaco e
quando vimos a cena do acidente

do Senna não quisemos acreditar. Todos ficaram incrédulos.
Aquilo não estava aconteceudo", disse Rosângela Miranda,
que não parava de chorar.
Os torcedores começaram a
chegar à sede da TAS cedo para
assistir juntos ao Grande Prêmio
de San Marino, cm ímola. Com
acidente do ídolo, c ainda sem
saber de maiores informçõcs, deadiram fazer uma vigília pennanenle na seda da TAS. que foi
criada em maio de 1988 e tem
1.600 sócios cm todo o país.
Pessoas de todas as idades ouviam rádio e assistiam tevê. à
espera de noticias oficiais. Às
lh.55. quando chegou a notícia
de que o quadro de saúde de

Repiodução

Senna era irreversível, os torcedores começara imediatamente a
entrar em desespero. A polícia
usou de energia para poder ecrcar a sede da TAS para impedir a
entrada das pessoas,
O telefone da TAS não parou
de tocar durante todo o dia. Os
integrantes da TAS planejam
agora prestar uma grande hometiagem no sepultamento de Ayrton Senna. encomendar uma
missa de sétimo dia na Igreja
Nossa Senhora Candelária, na
Vila Maria, e, se conseguirem,
transformar a sede da TAS —
onde estão 140 fotos e vídeos de
no
quase todas suas corridas
Museu Senna.
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Ayrton Senna testou um F1 pela primeira vez com Fraiik Williams

'Casamento' sem final feliz

O drama da família e dos amigos
São Paulo — Carlos Goldgrub
SÃO PAULO - A família de
Ayrton Senna sofreu o drama da
morte do piloto separada por quilômetros de distância. Enquanto o
irmão Leonardo estava no próprio
autódromo, os pais Milton e Neide
assistiam â corrida pela tevê na fazenda de Tatuí e a irmã Viviane
estava no apartamento de São PauIo. Foi na frente desse prédio, o
edifício Mont Blanc, na rua Dr.
José Manoel, no elegante bairro do
Pacaembu, que se concentraram as
atenções da imprensa e dos fãs durante todo o..dia, na expectativa de
um milagre que não aconteceria.
Assim que percebeu a gravidade
do acidente, dona Neide viajou para São Paulo acompanhada do sobrinho Fábio, um dos braços direitos de Senna, disposta a seguir até a
Itália. Milton, que se recupera de
uma queda que lhe valeu a fratura
do fêmur há três meses, ficou mais
abalado com as cenas da tevê e não
sonseguiu deixar a fazenda. Atendido por um médico, teve que ser
sedado e até a noite não se sabia
quando poderia juntar-se à mulher.
Dona Neide chegou ao apartamento do 20° andar pouco depois do
meio dia, recebida pela filha Viviane. pelo cunhado Flávio Lali e pelos netos Bruno e Bianca. que mo- Natalie Alves de Andrade, fã de Senna, chora diante do prédio dos pais
ram três andares abaixo.
sobre a liberação do corpo somente
nelos eram transferidos para casa
Aos poucos, alguns amigos e paà noite foi possível confirmar que de familiares.
rentes mais próximos foram che- deverá ocorrer
Durante todo o dia nenhum dos
por volta das 12 hogando, mas só depois que recebeu o ras (na Itália). O assessor de imparentes próximos deu qualquer
telefonema de Leonardo direto de
de Senna, Charles Marzadeclaração, alegando primeiro a
Bolonha, informando a morte defi- prensa
inexistência da confirmação da
nasço, disse que Senna será
nitiva de Senna. às 15hl5. é que a
morte de Senna e. depois, por estatransportado
em
vôo
regular
da
família começou a tomar providênrem muito abalados. Fábio, o pricias para o transporte do corpo e Varig; Os preparativos na Itália esmo.
estava escalado para conversar
tão
a
cargo
Leonardo
de
e do sócio
do velório. Havia ofertas dos gocom os jornalistas, porém acabou
verno federal, estadual e municipal, de Senna. Ubirajara Guimarães. A desistindo
e. depois de deixar dona
mas só hoje será definido o local essa altura, dona Neide tomou seNeide em São Paulo foi para casa
onde o piloto será velado. Também dativos para dormir, enquanto os repousar.
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¦ União com a
Williams não
valeu o título

L

casamento de Senna com a
O Williams demorou dez anos
para se concretizar. E acabou em
tragédia. Depois de ter feito seu
primeiro leste na F I na equipe.
Senna assinou em setembro do
ano passado o contrato com
Franje Williams para as têmporadas de 94 e 95. período em que
esperava pelo menos conquistar
mais um título mundial, o quarto
de sua carreira, e igualar o recorde do arquirival francês Alain
Prost. Quando a negociação foi
anunciada oficialmente, no dia 11
de outubro, comemorou: "Estou
a mil por hora".
Naquele momento, um complicado namoro encontrava uni final aparentemente feliz. Em 93,
no auge da crise com a McLaren,
Senna se oferecera para assinar de
graça com Frárik Williams, que
não quis e depois foi obrigado a
desembolsar entre USS 15 mi-

Ihões e USS 18 milhões para ter o
brasileiro em seu time. "Acho que
com Senna e Hill. a Williams terá
a dupla mais forte da temporada.
Precisamos deles para defender-©título ganho em 93". disse o dono"
da equipe, referindo-se ao tetra de
Prost.
Senna sabia, no entanto, que
as dificuldades seriam muitas,
mesmo trabalhando ao lado da
mais completa escuderia da f-órmula 1 na atualidade. Durante os
treinos da pré-temporada, a luade-mel foi completa, em nada evidenciando a dura disputa com .a...
Benetton do alemão Michael
Schumacher pelo título deste ano.
Os problemas começaram no GP
do Brasil, em março, quando Senna, líder da prova, errou e rodou a
15 voltas da bandeirada final. No
GP do Pacífico, no Japão, o brasileiro nem chegou a completar
uma volta — seu Williams foi tocado por trás pelo McLaren do
finlandês Mika Hakkinen. Em
Imola, a morte interrompeu o ca- '
sainento.
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"É
hora de dar um basta.
¦
Os pilotos não podem
continuar aceitando tudo.
Na F l,o negócio está acima
do esporte"

' '0
Brasil perde seu maior
¦
ídolo e um dos maiores pilotos
do inundo. É trágico e brutal
para o automobilismo, este
esporte miserável que amamos"

Alain Prost

Wilson Fittipaldi

Ayrton
Senna
• 1960
t 1994

JORNAL DO URASII.
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"Quando
eu corria nós criamos
i
uma Associação de ^Pilotos para
se opor às autoridades
desportivas. Hoje eu não vejo
mais isso, infelizmente".

"Tivemos
muita sorte
¦
durante vários anos,
mas com a morte de Senna
pagamos tudo de uma
só vez".

Jackle Stewart (piloto)

Giancarlo Minardi (piloto)

Piquet, um rival traumatizado
Em Florianópolis, o piloto que também já foi tricampeão mundial, lembra seu acidente na mesmarcurva-e-ao mesmo dia, em 87
Arquivo
Reuter — 20/08/89

-Foi na mesma curva Tamburello, onde
Ayrton Senna morreu, que no mesmo dia
1° maio, em 1987, o brasileiro Nelson Piquet espatifou também uma Williams, durante a primeira sessão de treinos para o
GP da Itália daquele ano. Piquet sofreu
traumatismo craniano e entorse no tornozelo esquerdo, com perda parcial de memória, sendo levado em seguida para o
mesmo Hospital Maggiore, em Bolonha.
Mas a recuperação foi surpreendente e no
dia seguinte, Piquet estava novamente no
autódromo de Imola querendo treinar
Ontem, em Florianópolis, onde participava de uma corrida de kart, Piquet, um
rival de Senna nos conceitos dos torcedores, , comentou chocado o acidente que
levou Ayrton à morte. "Será uma perda
irreparável para o automobilismo mundial
e, conseqüentemente, para o automobilismo brasileiro.
Defeito — Por ocasião de seu acidente, Piquet comentou que naquela curva só
-ocorre- aeidente^HimtvertnrrproWemuira
carro. "Não chamo_ aquilo de curva, mas
dg,up)ít reta torta. É impossível errar. Ali
se.entra com o pé embaixo, a mais de 300
quilômetros. Só bate se algo quebrar".
.-,,0je fato, no mesmo dia a Williams admitia que o acidente de Piquet fora provocado ou por uma falha na suspensão ou
por,; falta de pressão em um dos pneus — a
segunda hipótese foi confirmada 24 horas
depois. Na prova, realizada dia 3 de maio
emTmola, Ayrton Senna chegou em segundo-lugar, atrás de Nigel Mansell. Em 87,
Piquei, apesar do acidente, acabaria conquistando o tricampeonato de F 1.
Ontem, na capital catarinense, Piquet
confirmou as declarações que fizera em 87.
"Há autódromos mais
perigosos que o de
Ifnota. Só pode ter acontecido algo no
carro dele. até porque o Ayrton saiu reto,
fique nem eu." Bastante abatido, Piquet"panalizou os comentários, dizendo que
rece que este foi mesmo o fim de semana
da bruxa."
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Piquet, visivelmente abalado, atribuiu o acidente a algum defeito no carro de Senna

Alain Prost, maior rival deSemia, acredita que falha mecânicafoi a causa da morte

6Era um ídolo e um amigo'

-.''..:

Prost critica regulamento

1

LONDRES — "Senna era um ídolo que
vinha se tornando cada vez mais um amigo. É difícil acreditar que tudo isso aconteceu." Foi assim que, de Cambridge, onde
mora, Rubens Barrichello falou sobre a
morte de Ayrton Senna. Braço engessado,
nariz quebrado, e com uma costela doendo
muito, tudo em conseqüência do acidente
sofrido sexta-feira no primeiro treino para
o fatídico GP de San Marino, Rubinho
disse que, a princípio, achou que Senna
podia salvar-se, e rezou muito para que
acontecesse um milagre.
Apoio — "Ayrton foi a primeira pessoa que apareceu no ambulatório após o
meu acidente, para me dar força. É uma
hora em que você precisa de amigos. Será
muito difícil correr em Mônaco sem pensar
no Senna", disse, emocionado, o piloto da
Jordan. A relação entre os dois começou
em 1987, quando Barrichello ainda nem
"Ele telefonou
sonhava com a F 1.
para
uma empresa italiana para ver se conseguiam um kart melhor para mim." Desde
então, Rubinho contava com o apoio do

ídolo. "Este ano, estávamos mais próximos. Visitamos juntos a Disneyworld de
Tóquio. É um momento muito difícil para
mim, como homem e piloto."
Segurança — Rubinho chegou a conversar com Senna após o acidente que
matou, no sábado, o piloto austríaco Roland Ratzenberger. "Ayrton estava muito
abatido", admitiu. Barrichello não acredita que os dois acidentes possam ter afetado
o desempenho de Senna. "Foi tudo muito
estranho. Naquela curva não tem como.
sair, é uma curva quase reta, de alta velocidade. É só o piloto virar um pouquinho
que faz a curva. Ele foi direto, não fez a
curva. Para mim, foi problema no carro."
O brasileiro não acha que a mudança de
regulamento, banindo a eletrônica, tenha
ajudado a matar Senna. Para Barrichello, o
"ímola sempre
problema está nos circuitos.
foi um circuito perigoso e nunca ninguém fez
nada. Aida, no Japão, é uma armadilha. As
pistas da F 1 precisam ser reavaliadas", afirmou. Com a morte de Senna, o piloto decidiu viajar para o Brasil, para se despedir do
amigo "pela última vez".

PARIS — Alain Prost, o tetracampeào
mundial que deixou a Fórmula 1 quando
foi substituído na equipe Williams pelo
brasileiro Ayrton Senna, criticou duramente os diretores que comandam a categoria pela falta de diálogo sobre segurança
nas corridas. O francês reclamou antes
mesmo do acidente que vitimou que o
no circuito de ímola, na
piloto brasileiro
Itália. "Lamentavelmente, as pessoas que
fazem o regulamento nunca sentaram em
um carro de corrida", disse ele.
O professor, que abandonou a Fórmula
1 na última temporada e agora comenta as
corridas para a televisão francesa (TF1),
referia-se aos acidentes que aconteceram
no circuito italiano na sexta-feira, com o
brasileiro Rubens Barrichello, e no sábado,
com o austríaco Roland Ratzenberger (este
também fatal).
Milagre — "Quando um carro sai da
pista a 300km/h por falha mecânica, só um
milagre pode salvar o piloto", comentou
Prost. Ele relembrou o acidente sofrido
pelo canadense Gílles Villeneuve, há 15
anos, na mesma curva em que Ratzenber"Os carros eram menos sóliger faleceu.

dos, mas nada aconteceu com Villeneuve.;
Existem anos de sorte e de azar", ressaltou.,
O piloto admitiu que abandonou a F 1 pon
temer acidentes. "Os riscos são muitos e os;
pilotos também têm responsabilidade, por-r
que não se reúnem em uma associação", i
O ex-piloto lembrou que à época em;
que Jean Marie Balestre comandava a FIA,
com a segurança1
(até 1991), a preocupação
era constante. "As pressões financeiras são;
enormes e há uma degradação total no;
meio. É preciso limitar os apoios aerodinâ-i
micos c voltar a se utilizar os sistemas'
anti-derrapagem e a suspensão ativa".
j
Escândalo — Prost qualificou de es-1
candalosa a continuação do GP de Imola;
após o acidente que vitimou Ayrton Senna.;
Sobre o piloto brasileiro, com quem man-1
teve uma das maiores rivalidades da histó-;
ria da Fórmula 1, o francês disse que sentia}
muito, pois "acima de tudo que fizemos,)
dizemos e agimos nós fazíamos o mesmo)
trabalho. Estou muito triste". Ele acredita'
que uma peça da suspensão do carro diri-<
gido por Senna tenha quebrado instantes'
antes do acidente na curva Tamburello do.
¦
circuito italiano.

Niki Lauda

Juan Manoel Fangio

Jackie Stewart

Clay Regazzoni

Carlos Reutemann

Ex-piloto

Pentacampeão

Ex-piloto

Ex-piloto

Ex-piloto

'Temos de ser
obas^gíjSkjl&íW
jçtivos: a Fórmula
1. é um esporte extremamente perigoso. Surge, então,
outra questão: tudo isso tem algum
sentido? Se me perguntarem, direi
que não. ainda
mais quando, em
apenas dois dias.
morrem dois pilotos na mesma pista. Senna foi o melhor piloto que já existiu.
Sabia tudo de Fórmula 1. Ainda hoje (ontem) de manhã conversei longamente com
ele por telefone. Tentei fazê-lo compreender que, como o melhor de todos, o numero um, poderia contribuir para tornar a
categoria mais segura. Ele me deu razão,
mas agora é tarde. A Fórmula 1 não tem
mais sentido. Certa vez eu disse que quem
desejasse vencer Senna seria obrigado a
inventar uma corrida completamente nova". Niki Lauda sobreviveu a um dos acidentes mais espetaculares da Fórmula 1.

'"""""
O acidente Ayrton Senna abalou
Juan Manoel Fangio. O argentino
passou mal ao saber
que Senna estava
em estado grave no
Hospital Maggiore,
M
de Bolonha, e sua
sobrinha, Ethel,
desligou a televisão
para tentar tranqüilizá-lo. "Isto é fatal", foi a única frase pronunciada por Fangio. A morte do brasileiro
foi escondida pela família do ex-piloto de 85
anos. "Como meu avô atravessa um momento delicado de saúde, preferimos poupaIo. Senna era o filho que ele (Fangio) nunca
teve", justificou Ethel.
A amizade entre Senna e Fangio começou com a ascensão do brasileiro nas pistas
da F 1. Fangio se identificava com o estilo
de Senna, para ele um "piloto que nasceu
para correr e que era o único capaz de
chegar ao pentacampeonato. Ele é veloz,
sensível e temperamental", disse.

Stewart aproveitou a morte do
brasileiro Ayrton
Senna para pedir o
retorno de uma
associação, "como
WÈ í#1I
fazíamos em nossa
época". Stewart,
tricampeão mundial (69, 71 e 73),
acha que a categoria está desunida.
"Quando eu corria, nós criamos a
Associação dos Pilotos de Grandes Prêmios em busca de
forças para nos opormos às autoridades
desportivas. Hoje eu não vejo isso", lamentou. Ele acredita que o acidente foi
conseqüência da falta de força política dos
pilotos.
"ímola é um circuito
perigoso e todos
isso
puderam perceber
já nos treinos de
sexta-feira, quando Rubens Barrichello se
acidentou e dezenas de pessoas cercaram o
carro de maneira inaceitável. Lá, se chega
a 250kms por hora e se alguém sai da pista
vai direto para o muro", reclamou.

Condenado a viver
em uma cadeira de
rodas desde que se
acidentou no GP
de Long Beach,
EUA, em 1981, o
suíço Clay Regazzoni lamentou a
morte de Senna,
mas acredita que o
desastre ocorrido
no GP de ímola
servirá como um
alerta para que se
mudem as regras da F 1. "Não se pode
falar em fatalidade depois que três pilotos
se acidentam num mesmo GP. As federações internacionais que comandam o esporte não escutam os pilotos e por isso as
provas estão cada vez mais perigosas".
Regazzoni afirmou que Senna foi o melhor piloto surgido nos últimos anos. "Os
dirigentes precisam se esquecer dos bons
negócios e das experiências tecnológicas
para cuidar mais da segurança. É preciso
respeitar os pilotos, que colocam suas vidas em jogo nas corridas".

O argentino
Carlos Reutemann
lamentou a morte
de Ayrton Senna,
classificando o piloto brasileiro como um dos grandes desportistas do
século. Reutemann, de 51 anos,
garante que Senna
foi o melhor piloto
que viu em toda a i
sua vida. "Não tive o prazer de assistir aoi
Juan Manuel Fangio pilotando, mas desde1
que me conheço, não vi ninguém melhor!
do que Senna nas pistas de F 1", disse.
I
O ex-piloto era um fã incondicional do1
brasileiro, a quem admirava desde que!
Senna começou a despontar no cenário j
internacional. "Sua maior virtude era cor-:
rer acima dos limites. Qualquer um podia!
perceber que a Bennetton de Schumacher
era melhor tecnicamente que a Willians.'
Mesmo assim o Senna tentava tirar a dife-!
rença correndo além do limite do carro". !

RUTH AQUINO
Correspondente

REPERCUSSÃO

mundial de F 1
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Ayrton

JORNAL DO BRASIL

"Não
me sinto o
¦
maior ídolo brasileiro.
Não me sinto tão
importante assim"

do meu
sonho não
se apaga"
Senna, após o tricampeonato
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Senna

Senna, após o tricampeonato
.1
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"A
McLaren de 88
¦
foi, sem dúvida,
o melhor cairo que
já guiei até hoje"

"Meu
objetivo é ganhar
¦
corridas e vencer campeonatos.
Não faz diferença para mim
quem vem em segundo, terceiro
ou quarto"

Senna, após o tricampeonato

Senna, GP do Canadá, em 90
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Itália amaldiçoa GP de Imola
p O ex-piloto Clay Regazzoni não acredita em fatalidade e diz que a tragédia de ontem já vinha sendo anunciada há algum tempo
ARAÚJO NETO
Correspondente
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ROMA — Desde ontem, o GP de San Marino
tem
um novo nome para a televisão italiana. Passou ^B9BpBiHB^^^^^^^^^^^^BBV^B^BM^H^^^^^^^U|/*¦*•*
. ...:._¦. ¦'¦'¦¦¦¦'¦¦¦¦¦"
IWBÍÍmÍÍP^
_a se chamar Maledetto Gran Prêmio (Maldito Gran>
de Prêmió)rAs-mortes de Ayrton Senna e do aus- ^^^^Êr^^m^m^^^^Kl^^mmm^^mmWm^mm^mmml^S^r'^v.'vi' -£&¦* *w» * * ** ' *
tríaco Roland Ratzenberger, assim como os acidentes do brasileiro Rubens Barrichello, do finlandês
J.J.Lehto, do português Pedro Lamy e do italiano •:*ttÊKmmmUÍ-"i-mW, '*%"
Michele Álboreto, que deixaram oito feridos entre
espectadores, policiais e mecânicos, justificam também outra definição nada recomendável para o
circuito Enzo e Dino Ferrari: de cenário do mais
trágico fim de semana de toda a história da Fórmulá 1,
A rede de televisão estatal (RAI Due), que ontem
transmitia a corrida de ímola, não esperou um
segundo para condenar com a maior veemência a 5? :¦¦.¦¦.:¦:¦;:¦;¦.¦:¦¦:::.:.:"':¦¦¦ ¦¦¦
%&.
falta de segurança e os regulamentos da F 1. Clay
m
Regazzoni, principal comentarista da emissora e
ex-piloto da Ferrari, que abandonou as competições
^wí'.;;
depois de um acidente que o deixou paralítico, foi o
"Estou
muro
e
morre
não
consegue
a
Tamburello,
atinge
o
Domingo:
Senna
curva
variante
200km/h
na
bassa
e
sofre
leves
fazer
Se:
ta-feira:
Barrichello
bate
a
ouvindo entrevistas
mais veemente de todos:
ferimentos
»
e declarações absurdas, de um cinismo impressionante nestes minutos. Não se fala nunca do verdadeiro problema. Prefere-se falar de fatalidade, mas
qual fatalidade? São anos e anos assistindo à aciSegundo o prefeito de ímola, a manii^Raffello de Biasi, perfeito da localidadentes que quase sempre foram previstos. Até hoje
tenção
das instalações do autódromo' féhf
de
todas
i >:& '^^tK&í^ '¦¦¦0'>W& :^z:W'M
de
ímola,
de
italiana
procurou
sempre se procurou explorar a velocidade, increestado
sob controle e cuidados dos encármorte
de
culpa
da
tirar
a
maneiras
as
mentar a potência. O verdadeiro problema é este:
sempre de acordo com as norcidade.
regados,
da
cima
do
autódromo
de
Senna
fatalidade".
não se pode falar de
"infundaFórmula
1. "Claro que estamos'
da
completamente
mas
Ele
considerou
—
foi
o
indignado
Não
memos
Especialista
plenamente dispostos a novas intervencomentário de Giorgio Piano, projetista e especia- das" as acusações sobre a falta de seguções que melhorem o circuito", prosselista em aerodinâmica e comentarista de revistas rança do autódromo Enzo e Dino Ferra"Se não tomar- ri, onde todos os anos é disputado o GP.
especializadas em automobilismo:
guiu Raffello de Biasi. Para ele, o socorro,
mos decisões rápidas, o amanhã da F 1 será ainda de San Marino. Para ele, as duas mortes a Ayrton Senna foi rápido e eficaz, denmais nojento do que este hoje. Há muito a refazer. acorridas no fim de semana não passam
tro dos padrões da categoria. "Só tenho a
fatalidade,
de
uma
lamentável
podeque
e
de
fonte
são
uma
Os abastecimentos
problemas
agradecer pelo profissionalismo dos opeem qualquer circutio
riscos. Coisas que não deviam mais acontecer na F ria ter acontecido
"No nosso autódromo
rários da pista e os do hospital', disse
não
há
mundo.
do
1. Neste fim de semana aconteceu tudo de uma vez e
lazer.
Alguns
comentaristas
mudanças
a
veemência.
com
tudo muito depressa. Esperamos que tudo isso sirva
de
e
os
muros
culparam
o
asfalto
proteRaffello de Biasi disse que, embora
para dar um fim aos abastecimentos na pista, aos
motores cada vez mais potentes, às competições ção como as causas dos acidentes fatais
seja o circuito a causa dos acidentes
não
sempre mais velozes. É verdade que sempre existirá do fim-de-semana. Posso afirmar com
fatais, é favorável a que se aumentem as.
perigo na F 1, mas devemos evitar o acréscimo de responsabilidade que essas acusações são
normas de segurança para os carros de
novos perigos em nome da necessidade de enrique- gratuitas e desprovidas de qualquer funFórmula 1.
existem".
Basta
os
cer
Raffello.
o
espetáculo.
seu
carro
se
chocar
na
curva
Villeneuve
disse
após
damento",
morre
Ratzenberger
Roland
que já
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"
Senna é muito querido
¦
e importante no Brasil. Era
um exemplo que incentivava,
porque era um vencedor."
Victor Ribas, líder do ranking
brasileiro de surfe profissional.

g<^j&£9Ç38«i¥i$&3R

»l^«*V'*V'»i/^»- jr l****

"Não
seria verdade se dissesse
¦
que estou tranqüilo. Mas aguardo
ansioso um solução de bom senso
para toda esta confusão"

Ayrton

Senna
• 1960
t 1994

Senna sobre abandonar a F 1

JORNAL DO IÍRASIL

"0
Senna estava muito
¦
abalado com a morte do
Ratzenberger. Antes da prova, ele
teve um maupresentimento"

"Não
dá para imaginar o
¦
automobilismo sem o Senna. Ele
era um exemplo para todos os
pilotos e, sem dúvida, o mais veloz"

Adriano Galisteu, namorada de Senna

Suzanc Carvalho (piloto)

Um destino traçado aos 4 anos
¦ O piloto obstinado defendeu
seus objetivos sem medir as
conseqüências para brilhar
dia, o piloto frio e calculista, programado para
Umvencer, prometeu a seus pais que abandonaria as
pistas quando fosse campeão. Uma artimanha mordaz
que ajudava no intenso relacionamento com a mãe,
Neyde, eterno obstáculo em sua trajetória pelo automobilismo. Um dia, cobrado pela família, o campeão Ayrtòr£Senna da Silva liberou seus sentimentos e anunciou
"Ninguém
o .que os pais talvez nunca quisessem ouvir.
mandou me colocar sentado num kart aos 4 anos de
idade. Experimentei, gostei e agora não peçam jamais
".
para eu desitir. É minha vida
— Pilotar, para Ayrton Senna, ele era a emoção de
Tetardar ao máximo a freada, sentir o carro escorregar e
esperar o último instante para pisar fundo em busca da
próxima curva. Um exercício que cultivava desde os
onze anos quando, finalmente, alcançou a idade permitida aos pilotos de competição. Venceu, chegou ao tricampeonato nacional, ao bi sul-americano e foi acumular conquistas mundo afora, fazendo de seus possantes
çãrrós verdadeiros brinquedos e da velocidade sua verdadeira paixão.
^|,ouco como seu ídolo, o canadense Gilles Villeneuve,
ítoorío num treino para o GP da Bélgica, não demorou a
chegar ao topo. Percorreu o kart, as fórmulas 1600 e
2000 e a riquíssima Fórmula-1, com a mesma rebeldia
com que pilotava o pequeno bólido presenteado pelo
pai. Dos trechos asfaltados da avenida Marginal, à
esquerda do rio Tietê, em São Paulo, até o circuito de
ímola, onde encerrou a carreira, Ayrton Senna foi sinonimo de ousadia, coragem, velocidade e vitória.
Canhoto, achava as retas mais emocionantes, arriscava o que podia e se achava mal entendido num mundo
em que ele mesmo garantia não ter lugar para os perdedores. Na Fórmula-1, ao longo de 161 GPs, 65 poles, 41
vitórias, dez recordes, 614 pontos e três títulos mundias,
Senna chorou, sorriu, brigou, comemorou, perdeu e
ganhou. Emoções que nenhum outro piloto experimentou com tanta intensidade e que fizeram dele o maior e
mais respeitado astro do perigoso circo.
Arquivo
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Um forte sentimento religioso sempre acompanhou Senna nos momentos mais difíceis da sua carreira

O homem que viu
Deus e não teve receio
de revelar a sua fé

|

Sério, empenhado no exercício do isolamento do
mundo, o homem Ayrton Senna da Silva admirava'-^
competência, a inteligência e a lealdade — valores que
talhavam o perfil dos que escolhia para estarem sempre
a seu lado. Polêmico, amado por muitos e odiado por
poucos, fez de sua passagem pelo mundo dos mortais"5
melhor exemplo de profissionalismo, obstinação e fé.
Nasceu piloto, tornou-se ídolo e morreu mito.
Por duas vezes, o homem tornou pública uma aparição que talvez o piloto, arrojado e destemido, jamais
permitisse. Em 88, às vésperas da conquista do primeiro
título mundial, Senna anunciou ter visto Deus. Primeiro';
no GP de Mônaco, quando se enxergou em outra <fc
mensão, descobrindo que carro e piloto estavam prote->
gidos por uma luz divina, e depois, no GP do Japão,
quando a imagem grande e iluminada Dele surgiu diante
de seus olhos.
Nascido a 21 de março de 1960, filho de um industrial
do bairro Higienópolis, em São Paulo, Senna estudou ilõ'
Colégio Rio Branco, onde foi um aluno aplicado porém
que nunca ocupou o olimpo destinado aos melhores.
Concluiu o segundo grau, cursou a faculdade de adirlinistração por um mês e meio mas os compromissos com
o automobilismo falaram mais alto e ele decidiu abatidonar os estudos para se dedicar de corpo e alma''á'
velocidade.
Beeco, apelido dado carinhosamente pela família, se
mandou para a Inglaterra em 80, arriscou um casamento
em 81 com Lilian Vasconcellos, amiga de infância e rival
no kart e até tentou uma vida nova, aceitando os
argumentos do pai para trabalhar na empresa de cons'
trução da família. Em questão de dias, porém, Senna
descobriu que o marasmo do escritório elevava suai
pressão arterial e voltou para Norwich, norte da Inglaterra, retomando a carreira.
Chamado de Hárry, pelos amigos ingleses que não.
conseguiam pronunciar seu nome, Senna era definido
como um homem tímido, de temparemento retraído e
seguro em suas decisões. Para as mulheres, que enchiam
seus escritórios com cartas diversas, era tido como um;
maior abandonado, charmoso, bonito, tímido e carente:;
Um ser vitorioso, cobiçado e mitificado — um Deus. -;
ArquIOb
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UMA CARREIRA DE SUCESSO
AP — 22/09/89

74 — Campeão paulista, cate- iliÉiiiifj^ "'" '
goria júnior
A-'-':'A:S:":A:
75 — Campeão do Torneio AvAiAAAfAAI
Nacional Itacolomy
76 — Campeão paulista, 3o no
Campeonato Brasileiro, cam"Três horas de Kart"
peão das
77 — Campeão sul-americano,
vice-brasileiro, vice-paulista e
•.'íaf.'??Mjt)ip% '''^Êm^^^mmW^mt-/
"Três horas de
campeão das
"' •* ''%i.^ii^^^^ffiaflpl pW!!: ^^Wm^ : '
Kart"
78 — Sexto no Mundial de Le
Afffl
BK
i-'¦.-] ^R^^^^^^^ÍHÉHfitÍ8^^^'
Mans, 4o no GP do Japão, IBBb- .¦:««.:-;<¦
campeão brasileiro, vice-paulis"Três
horas
ta e campeão das
:-;: AAA:-;-. A Ai
A: A A A :#>:\ A A:^ ¦:;:
de Kart"
79 Vice-mundial vice-sul-a- ¦ Senna e Prost se chocam em Suzuka.
mericano, campeão do GP de San Marino, GP da
85 — Na Lotus, duas vitórias e 4o no Mundial (38
Suíça e vice no GP da Itália, semore no kart
pontos)
80 — Campeão sul-americano
86 — Na Lotus, duas vitórias e 4o no Mundial (55
e brasileiro e vice mundial na Bélgica, ainda no kart
pontos),
87 — Último ano na Lotus, duas vitórias e 3o no
81 — Campeão Inglês de F Ford 1600, vencedor dos
Mundial (57 pontos)
Torneios Thorensen e Royal Automobile Club e
88 — Campeão mundial pela McLaren, com oito
quarto no mundial de Parma, na Itália
vitórias em 16 corridas
82 — Campeão europeu e inglês de Fórmula Ford 89 — Vice
pela McLaren, com seis vitórias
2000cc
90—Campeão pela McLaren, com seis vitórias
83 — Campeão inglês de F 3
91 — Campeão pela McLaren, com sete vitórias
84 — Com a Toleman, 9o no Mundial de F 1, 92—Ainda na McLaren, 4o do Mundial (50 pontos)
empatado com Nigel Mansell
93 — Último ano na McLaren, vice mundial
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No Èstoril, Senna vibra pela primeira vitória no F1
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Aos 3 anos, Senna ja sonhava com a glória nas pistas r

A MOVIMENTADA TRAJETÓRIA DO TRICAMPÉÃO
38/03/81 — Estréia no Towsend Thorensen, o maisimportante torneio da Fórmula Ford inglesa.
31/08/81 — Conquista com duas rodadas de antecipaçào o Torneio Towsend Thorense da Fórmula
Ford—1600 britânica. Em 79 e 80, fora vice—campeão
mundial de kart, vencendo dez dos 17 circuitos que
"participou.
22/08/82 — Conquista o Campeonato Europeu de
Fórmula Ford 2000.
26/09/82 — Conquista o Campeonato Inglês de F
Ford 2000 cc.
03/11/82 — Faz seu primeiro teste na Fórmula 3 e
bate extra—oficialmente o recorde do circuito de Thruston.
.20/06/83 — O primeiro grave acidente: num treino
oficial para a 11a etapa do Campeonato Inglês de
Fórmula Ford. em Caldwell Park, em Londres, sua
Rait RT—14 bate violentamente contra um dos postes de fiscalização.
19/07/83 — Senta—se
pela primeira vez num Fl.
Entra no cockpit do Williams FW—08 e bate o recorde
do circuito de Donnington Park, na Inglaterra. "Impressionante", reagiu Frank Williams.
— Conquista o bicampeonato inglês de F3 ao
23/10/83
n
vencer a última prova, no Circuito de Thruxton—Park.
09/12/83 — Aos 23 anos, assina contrato de três anos
com a Toleman.
25/03/84 — Estréia na Fl em pleno GP Brasil, no
•'•Rio. Sai na 7a volta.
.27/08/84 — Anuncia ida para a Lotus em 85 e aceita
pagar a multa contratual de USS 130 mil.

10/11/84 — Chega ao Brasil para se recuperar de
uma paralisia facial periférica.
21/04/85 — A primeira vitória na Fl. Conquista de
ponta a ponta, e sob forte temporal, o GP de Portugal
no Autódromo do Estoril.
8/09/86 — A primeira discusão pública com Piquet.
18/02/87 — Anuncia o rompimento com Piquet.
13/08/87 — A McLaren anuncia a contratação de
Senna: vai pagar USS 11 milhões por duas têmporadas, dando a ele o msemo salário que paga a Prost.
07/10/87 — Recebe em Brasília, do ministro da Aeronáutiva, Octávio Moreira Lima, a medalha do mérito
Santos Dumont.
08/03/88 — Piquet diz suspeitar da masculinidade e
Senna e o caso vai parar com irterpelação na 22° vara
cível do Rio.
30/10/88 — Vence o GP do Japão e conquista o
primeiro título mundial.
23/03/89 — Dois dias depois de completar 29 anos,
Senna é homenageado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com o lançamento do selo "Brasil —
Campeão Mundial de Fórmula 1", comemorativo ao
título mundial de 88.
29/03/89 — Num gesto característico de seu arrojo,
Senna ultrapassa a barreira do som a bordo de um
Mirage da Força Aérea Brasileira. O avião atingiu a
velocidade aproximada de 1.600 km/hora e, ao final da
aventura, Senna diz que precisou "segurar o estornagò."
27/05/89 — No México, admite que sente medo: "E
só há uma maneira de afastar isso: rezar. Rezo bastan-

te antes de entrar na pista."
21/09/89 — Ainda sobre sua nova fase espiritual,
"Desde os
afirma em Portugal:
quatro anos estou
exposto ao risco. E o único acidente que sofri foi um
trincamento de um dedo jogando futebol em Bali. Isso
é a benção de Deus."
22/10/89 — No GP de Suzuka, vence a prova mas
é desclassificado por ter sido empurrado pelos fiscais
antes de furar a chicane. A decisão foi classificada pelo
"uma
vergonha".
piloto como
—
A Fisa mantém a desclassificação, suspen01/11/89
de Senna por seis meses e multa o piloto em USS 100
mil.
13/01/90 — Por ter declarado que o presidente da
Fisa, Jean-Marie Ballestre havia manipulado a última termporada, Senna foi punido pela entidade com
a cassação da superlicença do piloto.
17/02/90 — Ballestre acaba com a encenação e a Fisa
perdoa Senna. Mas a licença só é novamente concedida
no dia 8 de março.
25/03/90 — Ainda não era a hora de vencer no Brasil.
Em Interlagos, uma fechada de Satoro Nakajima atrasa Senna que só consegue chegar em 3o.
12/06/91 — Sofre um acidente com seu jet-ski, em
Angra dos Reis, RJ, e leva 20 pontos na cabeça.
14/06/91 — Erra a troca de marchas na curva Peraltada. no México. O carro pula numa saliência, e o carro
para de cabeça para baixo na caixa de brita.
20/07/91 — Sai ileso de um grave acidente num treino
na Alemanha. A McLaren voou e capotou várias
vezes.

17/10/91 — Vira personagem de cartuchos de videogame em Mega Drive, Master System e Game Gear.
21/10/90 — No GP de Suzuka, Senna c Prost se
envolvem num acidente na primeira curva. Saem da
prova e, com isso, o brasileiro conquista seu segundo título mundial.
24/10/91 — Conquista pela primeira vez o sonhado
GP Brasil, em Interlagos. Foi uma vitória dramática
porque, na última volta, a McLaren só tinha a sexta
marcha funcionando.
28/10/91 — Chega em segundo lugar no GP de Suzuka, no Japão (sempre lá) e conquista o tricampeonato
mundial, seu último título no automobilismo.
06/10/92 — Jura que recusou um convite da Ferrari, que lhe oferecia USS 30 milhões por uma temprada.
28/03/93 — Nova emoção forte ao conquistar o GP
Brasil, em Interlagos, debaixo de um temporal, o que
lhe valeu a alcunha de Ayrton Senna da Chuva.
12/04/93 — Nova chuva e nova empolgante vitória
em Donington Park. A imprensa inglesa chama Sen"rei".
na de
13/04/93 — Pela primeira vez a imprensa divulga o
namoro de Senna com a modelo paulistana Adriana Galisteu.
25/01/94 — Já em testes com a Williams, concretizando antigo sonho, lança em São Paulo a revista
em quadrinhos As aventuras de Senninha. Foi um de
seus últimos momentos de alegria, já que não conseguiu pontuar nos GPs do Brasil e do Pacifico, e
acabou encontrando a morte cm ímola.
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"
Senna é muito querido
¦
e importante no Brasil. Era
um exemplo que incentivava,
porque era um vencedor."
Victor Ribas, líder do ranking
brasileiro de surfe profissional.

JORNAL DO BHASIL

Ayrton

"0
Senna me ajudou muito.
¦
Foi uma morte brutal, muito
violenta. É muito triste."

"0
Senna eslava muito
¦
abalado com a morte do
Ratzenberger. Antes da prova, ele
teve um mau pressentimento"

Senna
• 1960
t 1994

Roberto Moreno (piloto)

Adriano Gallsteu, namorada de Senna

' 'Não
dá para imaginar o
¦
automobilismo sem o Senna. Ele
era um exemplo para todos os
pilotos e, sem dúvida, o mais veloz"
Suzane Carvalho (piloto)

Um destino traçado aos 4 anos
O piloto obstinado defendeu
seus objetivos sem medir as
conseqüências para brilhar
dia, o piloto frio e calculista, programado para
Umvencer, prometeu a seus pais que abandonaria as
pistas quando fosse campeão. Uma artimanha mordaz
que ajudava no intenso relacionamento com a mãe,
Nèyde, eterno obstáculo em sua trajetória pelo automobilismo. Um dia, cobrado pela família, o campeão AyrtotrSenna da Silva liberou seus sentimentos e anunciou
"Ninguém
O^e os pais talvez nunca quisessem ouvir.
jnandou me colocar sentado num kart aos 4 anos de
idade. Experimentei, gostei e agora não peçam jamais
".
pjíra eu desitir. É minha vida
wli'Pilotar,
para Ayrton Senna, ele era a emoção de
'retardar
ao máximo a freada, sentir o carro escorregar e
esperar o último instante para pisar fundo em busca da
próxima curva. Um exercício que cultivava desde os
onze anos quando, finalmente, alcançou a idade permitida: aos pilotos de competição. Venceu, chegou ao tricampeonato nacional, ao bi sul-americano e foi acumular conquistas mundo afora, fazendo de seus possantes
carros verdadeiros brinquedos e da velocidade sua ver(jadeira paixão.
*~-Louco como seu ídolo, o canadense Gilles Villeneuve,
jnórto num treino para o GP da Bélgica, não demorou a
«chegar ao topo. Percorreu o kart, as fórmulas 1600 e
2000 e a riquíssima Fórmula-1, com a mesma rebeldia
corii que pilotava o pequeno bólido presenteado pelo
pai. Dos trechos asfaltados da avenida Marginal, à
esquerda do rio Tietê, em São Paulo, até o circuito de
-ímola, onde encerrou a carreira, Ayrton Senna foi sinoTiimo de ousadia, coragem, velocidade e vitória.
Canhoto, achava as retas mais emocionantes, arriscava o que podia e se achava mal entendido num mundo
em que ele mesmo garantia não ter lugar para os perdedores. Na Fórmula-1, ao longo de 161 GPs, 65 poles, 41
vitórias, dez recordes, 614 pontos e três títulos mundias,
Senna chorou, sorriu, brigou, comemorou, perdeu e
ganhou. Emoções que nenhum outro piloto experimentou com tanta intensidade e que fizeram dele o maior e
mais respeitado astro do perigoso circo.
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Um forte sentimento religioso sempre acompanhou Senna nos momentos mais difíceis da sua carreira

ag

O homem que viu Deus duas
vezes e não teve o receio de %
revelar sua fé para o mundot.
Sério, empenhado no exercício do isolamento d.ó
mundo, o homem Ayrton Senna da Silva admirava"a
competência, a inteligência e a lealdade — valores qtjc
talhavam o perfil dos que escolhia para estarem sempre
a seu lado. Polêmico, amado por muitos e odiado por
poucos, fez de sua passagem pelo mundo dos mortais ó
melhor exemplo de profissionalismo, obstinação e |e.
Nasceu piloto, tornou-se ídolo e morreu mito.
Por duas vezes, o homem tornou pública uma aparição que talvez o piloto, arrojado e destemido, jamais
permitisse. Em 88, às vésperas da conquista do primeiro
título mundial, Senna anunciou ter visto Deus. Primeiro',
no GP de Mônaco, quando se enxergou em outra dí:
mensão, descobrindo que carro e piloto estavam protêgidos por uma luz divina, e depois, no GP do Japào',
quando a imagem grande e iluminada Dele surgiu diailtç
''j
de seus olhos.
Nascido a 21 de março de 1960, filho de um industrial
do bairro Higienópolis, em São Paulo, Senna estudou iíò
Colégio Rio Branco, onde foi um aluno aplicado porefri
que nunca ocupou o olimpo destinado aos melhores.
Concluiu o segundo grau, cursou a faculdade de administração por um mês e meio mas os compromissos com
o automobilismo falaram mais alto e ele decidiu abandonar os estudos para se dedicar de corpo e alma. à
velocidade.
u'^
Becco, apelido dado carinhosamente pela família, se
mandou para a Inglaterra em 80, arriscou um casamento
em 81 com Lilian Vasconcellos, amiga de infância e rival
no kart e até tentou uma vida nova, aceitando os
argumentos do pai para trabalhar na empresa de construção da família. Em questão de dias, porém, Senna
descobriu que o marasmo do escritório elevava sua
pressão arterial e voltou para Norwich, norte da Ingla*
terra, retomando a carreira.
¦""
Chamado de Harry, pelos amigos ingleses que riãò
conseguiam pronunciar seu nome, Senna era definido
como um homem tímido, de temparemento retraídô"e
seguro em suas decisões. Para as mulheres, que enchiàiri
seus escritórios com cartas diversas, era tido como um
maior abandonado, charmoso, bonito, tímido e carente1.
Um ser vitorioso, cobiçado e mitificado — um Deus.'"'

— 22/4/85

ArquiVò

UMA CARREIRA DE SUCESSO
74 — Campeão paulista, categoria júnior
P;
75 — Campeão do Torneio
Nacional Itacolomy
76 — Campeão paulista. 3°
no Campeonato Brasileiro,
campeão das "Três horas de
Kart"
77 — Campeão sul-americano, vice-brasileiro, vice-paulista e campeão das "Três horas de Kart"
78 — Sexto no Mundial de
Le Mans, 4o no GP do Japão,
campeão brasileiro, vice-paulista e campeão das "Três ho- Em 89, apôs o choque
ras de Kart"
79 — Vice-mundial, vice-sul-americano, campeão do
GP de San Marino, GP da Suíça e vice no GP da
Itália, sempre no kart
80 — Campeão sul-americano e brasileiro e vice
mundial na Bélgica, ainda no kart
81 —Campeão Inglês de F Ford 1600, vencedor dos
Torneios Thorensen e Royal Automobile Club e
quarto no mundial de Pariria; na Itália
82 — Campeão europeu e inglês de Fórmula Ford
2000cc
83 — Campeão inglês de F 3
84 — Com a Toleman, 9" no Mundial de F 1,
empatado com Nigel Mansell
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Estoril, Senna vibra pela primeira vitória no FI

AP — 22/09/89

' '.'¦: ¦>::-ii--^:

!W5WTjjBjHW^

'. 'it
¦"¦"'"¦ '*'. :i:-:-ií

WÊÊÈÈÈÈÈÈÊÊÊÈfW,

com Prost em Suzuka, Senna é desclassificado
85 — Na Lotus, duas vitórias e 4° no Mundial (38
pontos)
86 — Na Lotus, duas vitórias e 4o no Mundial (55
pontos),
87 — Último ano na Lotus, duas vitórias e 3o no
Mundial (57 pontos)
88 — Campeão mundial pela McLaren, com oito
vitórias em 16 corridas
89 — Vice pela McLaren, com seis vitórias
90 — Campeão pela McLaren, com seis vitórias
91 — Campeão pela McLaren, com sete vitórias
92 — Ainda na McLaren, 4" do Mundial (50 pontos)
93 — Último ano na McLaren, vice mundial

^^^ÊMmms^MmMm^^MmmmmmmMfkmmÊÊ^^^'^^^^^^'^ /âsaív*
vk^kmm
v

*

*

mW^^M^i^^^^^^S^i^&mmsM-^^ii

Aos 3 anos, Senna ja sonhava com a glória nas pistas

A MOVIMENTADA TRAJETÓRIA^DO TRICAMPEÃO
HI08/O3/81 — Estréia no Towsend Thorensen, o mais
««importante torneio da Fórmula Ford inglesa.
31/08/81 — Conquista com duas rodadas de antecipação o Torneio Towsend Thorense da Fórmula
Ford—1600 britânica. Em 79 e 80, fora vice—campeão
mundial de kart, vencendo dez dos 17 circuitos que
participou.
'22/08/82
— Conquista o Campeonato Europeu de

Fórmula Ford 2000.

•¦ 26/09/82 — Conquista o Campeonato Inales de F
Ford 2000 cc.
.,,03/11/82 — Faz seu primeiro teste na Fórmula 3 e
¦bate extra—oficialmente o recorde do circuito de Thruston.
. 20/06/83 — O primeiro grave acidente: num treino
oficial
a IIa etapa do Campeonato Inglês de
' Fórmulapara
Ford. em Caldwéll Park. em Londres, sua
Rait RT—14 bate violentamente contra um dos postes de fiscalização.
19/07/83 — Senta—se pela primeira vez num Fl.
...Entra no cockpit do Williams FW—08 e bate o recorde
do circuito de Donnington Park. na Inglaterra. "Im"'pressionante".
reagiu Frank Williams.
23/10/83 — Conquista o bicampeonato inglês de F3 ao
vencer a última prova, no Circuito de Thruxton—Park.
— Aos 23 anos, assina contrato de três anos
09/12/83
j
com a Toleman.
25/03/84 — Estréia na Fl em pleno GP Brasil, no
'•'Rio.
SainaJ^ volta.
'
27/08/84 — Anuncia ida para a Lotus em 85 e aceita
pagar a multa contratual de USS 130 mil.
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10/11/84 — Chega ao Brasil para se recuperar de
uma paralisia facial periférica.
21/04/85 — A primeira vitória na Fl. Conquista de
ponta a ponta, e sob forte temporal, o GP de Portugal
no Autódromo do Estoril.
8/09/86 — A primeira discusào pública com Piquet.
18/02/87 — Anuncia o rompimento com Piquet.
13/08/87 — A McLaren anuncia a contratação de
Senna: vai pagar USS 11 milhões por duas têmporadas, dando a ele o mserrio salário que paga a Prost.
07/10/87 — Recebe em Brasília, do ministro da Aeronáutiva, Octávio Moreira Lima, a medalha do mérito
Santos Dumont.
08/03/88 — Piquet diz suspeitar da masculinidade e
Senna e o caso vai parar com irterpelação na 22a vara
cível do Rio.
30/10/88 — Vence o GP do Japão e conquista o
primeiro título mundial.
23/03/89 — Dois dias depois de completar 29 anos,
Senna é homenageado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com o lançamento do selo "Brasil —
Campeão Mundial de Fórmula 1", comemorativo ao
título mundial de 88.
29/03/89 — Num gesto característico de seu arrojo,
Senna ultrapassa a barreira do som a bordo de um
Mirage da Força Aérea Brasileira. O avião atingiu a
velocidade aproximada de 1.600 km/hora e, ao final da
aventura, Senna diz que precisou "segurar o estornago."
27/05/89 — No México, admite que sente medo: "E
só há uma maneira de afastar isso: rezar. Rezo bastan-

te antes de entrar na pista."
21/09/89 — Ainda sobre sua nova fase espiritual,
afirma em Portugal: "Desde os quatro anos estou
exposto ao risco. E o único acidente que sofri foi um
trincamento de um dedo jogando futebol em Bali. Isso
é a benção de Deus."
22/10/89 — No GP de Suzuka, vence a prova mas
é desclassificado por ter sido empurrado pelos fiscais
antes de furar a chicane. A decisão foi classificada pelo
"uma vergonha".
piloto como
01/11/89— A Fisa mantém a desclassificação, suspende Senna por seis meses e multa o piloto em USS 100
mil.
13/01/90 — Por ter declarado que o presidente da
Fisa, Jean-Marie Ballestre havia manipulado a última termporada, Senna foi punido pela entidade com
a cassação da superlicença do piloto.
17/02/90 — Ballestre acaba com a encenação e a Fisa
perdoa Senna. Mas a licença só é novamente concedida
no dia 8 de março.
25/03/90 — Ainda não era a hora de vencer no Brasil.
Em Interlagos, uma fechada de Satoro Nakajima atrasa Senna que só consegue chegar em 3o.
12/06/91 — Sofre um acidente com seu jet-ski, em
Angra dos Reis, RJ, e leva 20 pontos na cabeça.
14/06/91 — Erra a troca de marchas na curva Peraltada, no México. O carro pula numa saliência, e o carro
para de cabeça para baixo na caixa de brita.
20/07/91 — Sai ileso de um grave acidente num treino
na Alemanha. A McLaren voou e capotou várias
vezes.

17/10/91 — Vira personagem de cartuchos de videogame em Mega Drive, Master System e Game Gear.
21/10/90 — No GP de Suzuka, Senna e Prost se
envolvem num acidente na primeira curva. Saem da
prova e, com isso, o brasileiro conquista seu segundo título mundial.
24/10/91 — Conquista pela primeira vez o sonhado
GP Brasil, em Interlagos. Foi uma vitória dramática
porque, na última volta, a McLaren só tinha a sexta
marcha funcionando.
28/10/91 — Chega em segundo lugar no GP de Suzuka, no Japão (sempre lá) e conquista o trieampeonato
mundial, seu último título no automobilismo.
06/10/92 — Jura que recusou um convite da Ferrari, que lhe oferecia USS 30 milhões por uma temprada.
28/03/93 — Nova emoção forte ao conquistar o GP
Brasil, em Interlagos. debaixo de um temporal, o que
lhe valeu a alcunha de Ayrton Senna da China.
12/04/93 — Nova chuva e nova empolgante vitória
em Donington Park. A imprensa inglesa chama Senna de "rei".
13/04/93 — Pela primeira vez a imprensa divulga o
namoro de Senna com a modelo paulistana Adriana Galisteu.
25/01/94 — Já em testes com a Williams, concretizando antigo sonho, lança em São Paulo a revista
em quadrinhos As aventuras de Senninha. Foi um de
seus últimos momentos de alegria, já que não conseguiu pontuar nos GPs do Brasil e do Pacífico, e
acabou encontrando a morte em ímola.
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JORNAL DO BRASIL

"Esta
¦
perda traz uma
comoção nacional e é natural
que o presidente reflita este
estado de espírito do povo"
Henrique Hargreaves, chefe do
Gabinete Civil, sobre a decretação
do luto oficial de três dias

Toninho Cerezzo, jogador

• 1960
t 1994

'j.

segunda-feira, 2/5/94 o 9 |

wãÈS

Ayrton
Senna

¦ Esta morte é triste,
especialmente para nós
que vivemos do esporte"

-
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"Os
carros ficaram muito
¦
perigosos com o novo
regulamento".

:

"O
Brasil ficou órfão de
¦
ídolos".
Adilson Carvalho de Almeida
(presidente da Torcida
Ayrton Senna).

Ayrton Senna, em sua última
entrevista.

Senna denunciou a insegurança dos carros
1 Morte de Roland Ratzemberger levou o piloto a reclamar do regulamento da F 1, que eliminou sistemas eletrônicos de controle
Ayrton Senna largou para o GP
de San Marino preocupado e tenso.
Nenhum piloto ficou tão abalado
com a morte de Roland Ratzemberger e com o acidente de Rubens
Barrichello nos treinos para a corri4a italiana como o piloto brasileiro.
Assim que ficou sabendo da morte
de Ratzemberger, Ayrton se fechou
np motor-home da Williams e não
quis falar com ninguém. Depois,
deixou o autódromo para esfriar a
cabeça.
No seu último contato com a
imprensa brasileira, no dia do acidente de Rubinho, Senna reclamara
do perigo que os novos carros da F
1..vinham oferecendo à vida dos
"Os carros ficaram muito
pilotos.
pe/igosos com o novo regulamento.
Temos poucos recursos para'controlá-los sem a ajuda da eletrônica.
Eu não me senti seguro em nenhum
volta hoje. O comportamento do
carro varia de volta a volta, de
curva a curva.", disse.
...Senna chegou ontem ao circuito
Énzo e Dino Ferrari para enfrentar
o!problema da segurança na Fórmula 1, e se viu logo envolvido em
polêmicas. Viveu momentos de tensão no briefing dos pilotos, quando

Bernie Ecclestone convocou um minuto de silêncio em homenagem a
Roland Ratzemberger. Depois recebeu uma carta dos comissários de
pista do circuito italiano, onde eles
reclamavam do comportamento do
brasileiro. Diziam que Senna não
tinha nada a fazer no local do acidente de Ratzemberger. O piloto
foi inspecionar o muro de concreto.
Os comissários disseram no documento que esta não era sua função
e que ele estava na F 1 para guiar e
não para inteferir no trabalho dos
comissários.
Ayrton continuou se irritando
quando descobriu "por
que a Sintek havia sido obrigada
poderes superiores da FIA" a alinhar o carro
de David Brabham na corrida. O
contrato da Foca com as redes de
televisão estipula um número minimo de participantes em cada corrida. Sem Barrichello e Ratzemberger, com Paul Belmondo se
recusando a herdar a posição do
austríaco morto, a Foca precisa da
Sintek. Senna ficou indignado com
esta atitude dos dirigentes, mas
mesmo assim acabou correndo.
Antes sua indignação tivesse sido
mais definitiva.

Um novo 'líder sindical9
">Assim que ficou confirmada a
morte do piloto austríaco Roland
Ratzenberger, seu compatriota NikinLauda foi procurar Ayrton Senna:. Lauda, tricampeão mundial da
categoria, queria que Senna, o únigo, campeão (e tri também, como
elê) em atividade na F 1, assumisse
uma posição de liderança junto aos
seus colegas de trabalho liderando
um movimento de reivindicações
por melhores condições de segurança. Ayrton explicou a Lauda que já
estava com esse plano há alguns
"Na Austrália ele conversou
jircses.
|gm Jackie Stewart sobre o renasci$$ento da GPDA, Associação dos
.gotos de Grande Prêmio. E olhe
íjue sua vontade era tanta que até
eem o Stewart, que ele não suporta,
!(4yrton foi conversar. Só que aí a
HA atacou o brasileiro jogando
aquela suspensão idiota sobre ele
por causa dos eventos do Japão",
conta a assessora de imprensa do
piloto, Betise Assumpçào.
Senna recomeçou seu trabalho

de líder sindical da F 1 no briefing,
reunião, dos pilotos que participaram do GP de San Marino. Falou
durante dez minutos com Michael
Schumacher e depois combinou
com Gerhard Berger. a redação de
uma carta a ser assinada por todos
os pilotos pedindo mais proteção
aos astros do show da F 1.0 primeiro passo da nova GPDA organizada por Senna seria reinvidicar o
estabelecimento de um limite de velocidade para trânsito dos carros de
F 1 dentro dos boxes do circuito de
Mônaco.
Os planos do sindicato de pilotos previam ainda uma nova reuriião em Montecarlo para que fosse
estabelecido um plano de trabalho
conjunto em nome da segurança de
todos. Senna morreu antes de concretizar estes planos e exatamente
por falta de segurança. Berger e
Schumacher prometem agora dar
seqüência aos planos de Senna.
(M.A.S.)
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O desespero nopódium de San Marino:Schumacher, o vencedor, enxuga lágrimas;Nicola Larini,o segundo colocado, leva às mãos à cabeça
tilt
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Nome que consegue vender de tudo

SÃO PAULO — A griffe Ayrton Senna movimentou, em 1993, USS 50 milhões, com licenciamento de produtos, publicidade, importação
de eletrodomésticos e veículos, fabricação de
barcos e o salário de USS 20 milhões que
recebeu da Williams. Com a venda dos carros
alemães Audi no Brasil, negócio que Senna
iniciou há pouco mais de um mês, o faturamento do piloto poderia dobrar este ano. O império
Senna, comandado de um escritório no bairro
de Santana, na zona Norte de São Paulo, se
ampliou com a perspectiva de o piloto deixar as
corridas — o que só ocorreria, segundo ele,
quando ganhasse o tetra.
Com suas três empresas — Senna Import,
Senna Licensing e Ayrton Senna Promoções —
o tricampeão fincou negócios em diferentes
áreas. Seu nome hoje vende revistas em quadrinhos. barcos de luxo, automóveis e eletrodomestiços, motocicletas e bicicletas italianos.
Embora as cifras não sejam conhecidas, estimase que seu patrocinador oficial, o Banco Nacional, assegurasse ao piloto mais USS 7 milhões
por ano. Como o contrato era de exclusividade,
Senna não poderia aparecer nem nos anúncios
de produtos com sua marca.
No ramo de automóveis, Senna se dividia
entre a revenda de veículos Ford, através da
concessionária Frei Caneca, e dos carros alemães Audi, em oito revendedores Volkswagen.
A Frei Caneca foi montada com a compra da
Sonnervig, num negócio estimado em USS 5
milhões. Em poucos meses, segundo Leonardo
Senna, irmão do piloto e administrador dos
negócios, as vendas de veículos novos saltaram
de 100 para 150 por mês. Com os Audi, a
expectativa também é otimista: as vendas, no
primeiro ano, podem atingir 1.000 unidades.
Os lucros com as atividades comerciais, como a importação exclusiva dos eletrodomésticos italianos Delonghi, são segredo entre os
Senna da Silva, mas a caixa registradora da
família promete trabalhar em ritmo ainda mais
intenso quando chegarem ao mercado, nas próximas semanas, os barcos Senna 417, fabrica-

Itamar decreta luto oficial pela
morte de Ayrton
BRASÍLIA — O presidente Itamar Franco
assina hoje um decreto instituindo luto oficial,
provavelmente por três dias, pela morte do
piloto Ayrton Senna. Segundo o ministro-chefe
do Gabinete Civil, Henrique Hargreaves, "esta
perda trouxe uma comoção nacional, e é natural que o presidente reflita este estado de espírito do povo brasileiro".
Até o final da tarde Hargreaves fazia contatos com a Força Aérea Brasileira (FAB) para
verificar se havia possibilidade de enviar um
avião da FAB para buscar o corpo. Mas desçobriu que não havia nenhum aparelho com autonomia de vôo para percorrer a distância sem
escalas. "Não podemos transformar uma ajuda
em um transtorno, obrigando a família a fazer
três ou quatro paradas antes de chegar ao
Brasil", convenceu-se o ministro.
Diante da impossibilidade, o presidente Itamar Franco determinou ao embaixador brasiloiro em Roma. Orlando Carbonar. que se coloque à disposição da família. Se ela desejar que
o governo se encarregue da remoção do corpo,
a embaixada poderá providenciar um avião
adequado para fazer o transporte.

Luiz Paulo Lima — 30/03/94

Senna passou a investir, há pouco tempo, na importação de automóveis — e já fazia sucesso
dos pelo estaleiro paulista Fast Boats. O grupo
italiano Cagiva/Ducati, com faturamento anual
de USS 713 milhões, havia programado para o
segundo semestre o lançamento de uma supermoto com o nome do piloto.
Os negócios com o nome de Ayrton Senna
não se limitam aos adultos abastados. O tricampeão, que recentemente trocou a pequena
agência de publicidade Stalimir pela gigante
Almap/BBDO, entrou também no mercado infantil, através da marca Senninha. O primeiro
produto da marca foi a revista em quadrinhos
Senninha e sua turma. A nova griffe, na qual o
piloto investiu USS 3 milhões, começou com
revistas em quadrinhos. Estavam previstos, para outra etapa, a produção de um seriado para
a TV e um longametragem para o cinema e a
venda de alimentos e brinquedos.

O IMPÉRIO DE SENNA
Salário Williams — USS 20 milhões/ano
Patrocínio Banco Nacional — USS 7 miIhões/ano
Produtos licenciados com a marca:
Iate Senna 417
Motos Ducati
Bicicletas Carraro Cicli
Revista Senninha e sua Turma
Videogames Senninha Tec-Toy
Walkmen Senninha
Produtos comercializados por Senna:
Carros Audi
Eletrodomésticos DeLonghi
Carros Ford (Revendedora Frei Caneca)

REPERCUSSÃO
Michael Schumacher, piloto: "Não senti
nenhuma satisfação nesta vitória".
André Lara Resende, economista:"Era um
piloto fora de série. Estou tristíssimo nào só
com a morte de Senna, mas também com a
de Ratzenberger".
BBC de Londres:. O automobilismo está
de luto. Perdemos o maior talento de sua
geração. Ayrton Senna está morto".
Rubens Ricupero, ministro da Fazenda: "Era
um símbolo de coragem, determinahumor e perseverança. Este é o
bom
ção,
exemplo que ele nos deixa e deve ser um
estímulo à maior união do povo brasileiro.
Não assisti à corrida porque estava na missa, mas quando eu era chanceler visitei o
Nelson Piquet no hospital e na época fiquei
muito impressionado com o tipo de acidente
a que este tipo de esporte está sujeito".
Toninho Cerezzo, jogador: "Essa morte c
triste, especialmente para nós que vivemos
do esporte. A Fórmula 1 sempre mostrou
grandes emoções, principalmente vindo de
Ayrton. Conheci ele pessoalmente e como
homem sei que era uma grande pessoa, de

muito boa índole. Perdemos um grande'
campeão".
Toninho da Mata, piloto: "Há vinte anos;
conheço Ayrton Senna. quando ele começou no kart. Foi uma perda muito grande'
para todo o automobilismo mundial. Vamos demorar muito tempo para conhecer
uma pessoa como ele. mas acho que essa
morte nào aconteceu gratuitamente: mexem
nos regulamentos, tiram equipamentos que
tornam o carro mais seguro para tentar,
beneficiar as equipes menores, mas nào medem as conseqüências".
Paulo Haddad. ex-ministro da Fazenda: "
Como a morte de Ayrton Senna fica a imagem de alguém que marcou sua biografia
pela luta: luta pela conquista de vitórias em!
autódromos do mundo e para glorificar a
imagem de nosso país. .*'
"
j
Paulo Maluf, prefeito de São Paulo:
"Custo
a acreditar no que ocorreu. Tratu.-sc.
de uma perda inestimável para o esporte e1
para o Brasil. A morte do Ayrton Senna:
interrompe um ótimo relacionamento que
tivemos nesses últimos dez anos, desde que
ele estreou na Fórmula 1."
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"Eu

sou um viciado em
H
emoções fortes. Vivo
intensamente tudo o que me
proponho afazer"

medo é o fator que
B
determina certos limites. Bem
administrado, ele funciona como fator
positivo, um elemento de preservação"

Senna, em março de 93

Senna, na revista Vogue

Ayrton

JORNAL DO BRASIL

w

Senna
• 1960
t 1994

' 'Mesmo
¦
para quem ganhou
três campeonatos mundiais,
este momento talvez represente
o ápice, o topo da minha
carreira"

"Gosto
da
¦
criatividade,
do fator surpresa, do
imponderável, do desafio.

tPrt I 1

Senna, em marco de 93

Senna, em março de 93
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|i Foram dez anos de vitórias e alegrias,
que ficaram marcados na memória da
torcida brasileira. Uma cumplicidade
interrompida brutalmente ontem na
traiçoeira curva Tamburello
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D Em Adelaide, na Austrália, (foto do alto), Ayrton Senna
comemora sua última vitória na Fórmula I, no dia 7 de
novembro de 1993. Sentia fechava com chave de ouro seu
ciclo na McLaren, equipe pela qual conquistou três títulos
mundiais. Acima, a confiança antes do GP de Mônaco dó
ano passado, quando confirmou o apelido de Mister
Mônaco ao vencer a prova mais charmosa do circo pela
sexta vez, batendo o recorde que pertencia ao lendário Graham
Hill, pai de seu companheiro na Williams, Damon Hill.
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? Na foto acima, Ayrton Senna comemora sua vitória no
GP de Imola (Itália), em 1988, ao lado de Alain Prost (à
direita) e Nelson Piquei (à esquerda), dois conhecidos
inimigos do ex-piloto. Neste ano Senna conquistaria o
primeiro de seus três campeonatos mundiais — os outros
aconteceram em 1990 e 1991. Ao lado. o acidente com Alain
Prost na chicane do circuito de Suzuka (Japão), em I9S9,
no auge da briga entre os dois pilotos, então na Mclaren.
Senna. dentro do carro, faz um gesto obsceno para o francês.
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"Esta
¦
perda traz uma
comoção nacional e é natural
que o presidente reflita este
estado de espírito do povo"
Henrique Hargreaves, chefe do

Ayrton
Senna

¦ Esta morte é triste,
especialmente para nós
que vivemos do esporte"

Gabinete Civil, sobre a decretação
do luto oficial de três dias

segunda-feira, 2/5/94 o 9

• 1960
t 1994

Toninho Cerezzo, jogador

"05
carros ficaram muito
¦
perigosos com o novo
regulamento".

"^jjjfy}

"0
Brasil ficou órfão de
¦
ídolos".
Adilson Carvalho de Almeida
(presidente da Torcida
Ayrton Senna).

Ayrton Senna, em sua última
entrevista.

Senna denunciou a insegurança dos carros
¦ Morte de Roland Ratzemberger levou o piloto a reclamar do regulamento da F 1, que eliminou sistemas eletrônicos de controle
Ayrton Senna largou para o GP
de San Marino preocupado e tenso.
Nenhum piloto ficou tão abalado
com a morte de Roland Ratzemberger e com o acidente de Rubens
Barrichello nos treinos para a corri4a italiana como o piloto brasileiro.
Assim que ficou sabendo da morte
de Ratzemberger, Ayrton se fechou
no motor-home da Williams e não
quis falar com ninguém. Depois,
deixou o autódromo para esfriar a
cabeça.
No seu último contato com a
imprensa brasileira, no dia do acidente de Rubinho, Senna reclamara
do perigo que os novos carros da F
1.. vinham oferecendo à vida dos
"Os carros ficaram muito
pilotos.
pe/igosos com o novo regulamento.
Temos poucos recursos para controlá-los sem a ajuda da eletrônica.
Êú não me senti seguro em nenhum
volta hoje. O comportamento do
carro varia de volta a volta, de
curva
a curva.", disse.
'",
Senna chegou ontem ao circuito
Énzo
e Dino Ferrari para enfrentar
"problema
da segurança na Fóro
viu logo envolvido em
1,
e
se
pala
polêmicas. Viveu momentos de tensão no briefing dos pilotos, quando

Bernie Ecclestone convocou um minuto de silêncio em homenagem a
Roland Ratzemberger. Depois recebeu uma carta dos comissários de
pista do circuito italiano, onde eles
reclamavam do comportamento do
brasileiro. Diziam que Senna não
tinha nada a fazer no local do acidente de Ratzemberger. O piloto
foi inspecionar o muro de concreto.
Os comissários disseram no documento que esta não era sua função
e que ele estava na F 1 para guiar e
não para inteferir no trabalho dos
comissários.
Ayrton continuou se irritando
que a Sintek haquando descobriu "por
via sido obrigada
poderes superiores da FIA" a alinhar o carro
de David Brabham na corrida. O
contrato da Foca com as redes de
televisão estipula um número minimo de participantes em cada corrida. Sem Barrichello e Ratzemberger, com Paul Belmondo se
recusando a herdar a posição do
austríaco morto, a Foca precisa da
Sintek. Senna ficou indignado com
esta atitude dos dirigentes, mas
mesmo assim acabou correndo.
Antes sua indignação tivesse sido
mais definitiva.

Um novo 'líder sindical'
de líder sindical da F 1 no briefing,
W) Assim que ficou confirmada a
reunião, dos pilotos que participamorte do piloto austríaco Roland
ram do GP de San Marino. Falou
Ratzenberger, seu compatriota NikinLauda foi procurar Ayrton Sendurante dez minutos com Michael
na;. Lauda, tricampeão mundial da
Schumacher e depois combinou
categoria, queria que Senna, o únicom Gerhard Berger. a redaç_ão_de_
co, campeão (e tri também, como_ _D.ina_Ga-r4ü-ã"-ser assinada por todos
ele) em_adyida.de na-F-frassiimissê"" os pilotos pedindo mais proteção
TjmFpõsiçào de liderança junto aos
aos astros do show da F 1.0 priseus colegas de trabalho liderando
meiro passo da nova GPDA orgaum movimento de reivindicações
nizada por Senna seria reinvidicar o
por melhores condições de seguranestabelecimento de um limite de veça. Ayrton explicou a Lauda que já
locidade para trânsito dos carros de
com esse plano há alguns
.estava "Na
F 1 dentro dos boxes do circuito de
Austrália ele conversou
jijreses.
Mônaco.
$ggm Jackie Stewart sobre o renasciOs planos do sindicato de pilo«tento da GPDA, Associação dos
tos previam ainda uma nova reuMotos de Grande Prêmio. E olhe
nião em Montecarlo para que fosse
ojue sua vontade era tanta que até
estabelecido
um plano de trabalho
eom o Stewart, que ele não suporta,
conjunto
em
nome da segurança de
jjjjjíyrton foi conversar. Só que aí a
todos. Senna morreu antes de conjhA. atacou o brasileiro jogando
aquela suspensão idiota sobre ele cretizar estes planos e exatamente
por falta de segurança. Berger e
por causa dos eventos do Japão",
Schumacher prometem agora dar
conta a assessora de imprensa do
Betise
Assumpção.
seqüência aos planos de Senna.
piloto,
; Senna recomeçou seu trabalho
(M.A.S.)
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O desespero no pódium de San Marino:Schumacher, o vencedor, enxuga lágrimas;Nicola Larini.o segundo colocado, leva às mãos à cabeça
nu i.

Nome que consegue vender de tudo
Ml

SÃO PAULO — A griffe Ayrton Senna movimentou, em 1993, USS 50 milhões, com licenciamento de produtos, publicidade, importação,
ile,£letrôdeniés-iico5_e-^e1ãílõ^fãbrTcação de
barcos e o salário de USS 20 milhões que
recebeu da Williams. Com a venda dos carros
alemães Audi no Brasil, negócio que Senna
iniciou há pouco mais de um mês, o faturamento do piloto poderia dobrar este ano. O império
Senna, comandado de um escritório no bairro
de Santana, na zona Norte de São Paulo, se
ampliou com a perspectiva de o piloto deixar as
corridas — o que só ocorreria, segundo ele,
quando ganhasse o tetra.
Com suas três empresas —• Senna Import,
Senna Licensing e Ayrton Senna Promoções —
o tricampeão fincou negócios em diferentes
áreas. Seu nome hoje vende revistas em quadrinhos, barcos de luxo, automóveis e eletrodomestiços, motocicletas e bicicletas italianos.
Embora as cifras não sejam conhecidas, estimase que seu patrocinador oficial, o Banco Nacional, assegurasse ao piloto mais USS 7 milhões
por ano. Como o contrato era de exclusividade,
Senna não poderia aparecer nem nos anúncios
de produtos com sua marca.
No ramo de automóveis, Senna se dividia
entre a revenda de veículos Ford, através da
concessionária Frei Caneca, e dos carros alemães Audi, em oito revendedores Volkswagen.
A Frei Caneca foi montada com a compra da
Sonnervig, num negócio estimado em USS 5
milhões. Em poucos meses, segundo Leonardo
Senna, irmão do piloto e administrador dos
negócios, as vendas de veículos novos saltaram
de 100 para 150 por mês. Com os Audi, a
expectativa também é otimista: as vendas, no
primeiro ano, podem atingir 1.000 unidades.
Os lucros com as atividades comerciais, como a importação exclusiva dos eletrodomésticos italianos Delonghi, são segredo entre os
Senna da Silva, mas a caixa registradora da
família promete trabalhar em ritmo ainda mais
intenso quando chegarem ao mercado, nas próximas semanas, os barcos Senna 417, fabrica-

Itamar decreta
luto oficial pela
morte de Ayrton

SÁBADO

'li

!¦

BRASÍLIA — O presidente Itamar Franco
assina hoje um decreto instituindo luto oficial,
provavelmente por três dias, pela morte do
piloto Ayrton Senna. Segundo o ministro-chefe
"esta
do Gabinete Civil, Henrique Hargreaves,
perda trouxe uma comoção nacional, e é natural que o presidente reflita este estado de espírito do povo brasileiro".
Até o final da tarde Hargreaves fazia contatos com a Força Aérea Brasileira (FAB) para
verificar se havia possibilidade de enviar um
avião da FAB para buscar o corpo. Mas desçobriu que não havia nenhum aparelho com autonomia de vôo para percorrer a distância sem
escalas. "Não podemos transformar uma ajuda
em um transtorno, obrigando a família a fazer
três ou quatro paradas antes de chegar ao
Brasil", convenceu-se o ministro.
Diante da impossibilidade, o presidente Itamar Franco determinou ao embaixador brasileiro em Roma. Orlando Carbonar. que se coloque à disposição da família. Se ela desejar que
o governo se encarregue da remoção do corpo,
a embaixada poderá providenciar um avião
adequado para fazer o transporte.
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Senna passou a investir, há pouco tempo, na importação de automóveis — e já fazia sucesso
dos pelo estaleiro paulista Fast Boats. O grupo
italiano Cagiva/Ducati, com faturamento anual
de USS 713 milhões, havia programado para o
segundo semestre o lançamento de uma supermoto com o nome do piloto.
Os negócios com o nome de Ayrton Senna
não se limitam aos adultos abastados. O tricampeão, que recentemente trocou a pequena
agência de publicidade Stalimir pela gigante
Almap/BBDO, entrou também no mercado infantil, através da marca Senninha. O primeiro
produto da marca foi a revista em quadrinhos
Senninha e sua turma. A nova griffe. na qual o
piloto investiu USS 3 milhões, começou com
revistas em quadrinhos. Estavam previstos, para outra etapa, a produção de um seriado para
a TV e um longametragem para o cinema e a
venda de alimentos e brinquedos.

O IMPÉRIO DE SENNA
Salário Williams — USS 20 milhões/ano
Patrocínio Banco Nacional — l!S$ 7 miIhões/ano
Produtos licenciados com a marca:
Iate Senna 417
Motos Ducati
Bicicletas Carraro Cicli
Revista Senninha e sua Turma
Videogames Senninha Tec-Toy
Walkmen Senninha
Produtos comercializados por Senna:
Carros Audi
Eletrodomésticos DeLonghi
Carros Ford (Revendedora Frei Caneca)

REPERCUSSÃO
"Não
senti
Michael Schumacher, piloto:
nenhuma satisfação nesta vitória,\
André Lara Resende, economista:" Era um
piloto fora de série. Estou tristíssimo não só
com a morte de Senna, mas também com a
de Ratzenberger".
"O
automobilismo está
BBC de Londres:.
de luto. Perdemos o maior talento de sua
geração. Ayrton Senna está morto".
Rubens Ricupero, ministro da Fazenda: "Era
um símbolo de coragem, determinahumor e perseverança. Este é o
bom
ção,
exemplo que ele nos deixa e deve ser um
estímulo à maior união do povo brasileiro.
Não assisti à corrida porque estava na missa, mas quando eu era chanceler visitei o
Nelson Piquet no hospital e na época fiquei
muito impressionado com o tipo de acidente
a que este tipo de esporte está sujeito".
"Essa morte c
Toninho Cerezzo. jogador:
triste, especialmente para nós que vivemos
do esporte. A Fórmula 1 sempre mostrou
grandes emoções, principalmente vindo de
Ayrton. Conheci ele pessoalmente e como
homem sei que era uma grande pessoa, de

muito boa índole. Perdemos um grande,'
campeão".
Toninho da Mata, piloto: "Há vinte anos;
conheço Ayrton Senna. quando ele começou no kart. Foi uma perda muito grande
para todo o automobilismo mundial. Vamos demorar muito tempo para conhecer
uma pessoa como ele, mas acho que essa
morte não aconteceu gratuitamente: mexem
nos regulamentos, tiram equipamentos que
tornam o carro mais seguro para tentar,
beneficiar as equipes menores, mas não me-dem as conseqüências".
"
Paulo Haddad. ex-ministro da Fazenda:
Como a morte de Ayrton Senna fica a imagem de alguém que marcou sua biografia
pela luta: luta pela conquista de vitórias em,
aútódromos do mundo c para glorificar a'.'
imagem de nosso país. .'*
[
de
São
Paulo:
Paulo Maluf, prefeito
"'Custo a acreditar no
que ocorreu. TrataVseí
de uma perda inestimável para o esporte e
para o Brasil. A morte do Ayrton Senna'
interrompe um ótimo relacionamento que
tivemos nesses últimos dez anos. desde que
ele estreou na Fórmula 1."
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"Ninguém
encarnava
¦
melhor que Senna a paixão
pelo esporte automobilístico."
L'Èquipe (jornal francês)

"Esta
¦
perda traz uma
comoção nacional e é natural
que o presidente reflita este
estado de espírito do povo"

Henrique Hargréaves, chefe do
Gabinete Civil, sobre a decretação
do luto oficial de trê» dias

Ayrton

Senna

PE! 55 ¦¦

• 1960
t 1994
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"0
Brasil ficou órfão de
¦
ídolos".

"Os
carros ficaram muito
¦
perigosos com o novo
regulamento".

«A

Adilson Carvalho de Almeida
(presiflenie-da-Iorcida_
Ayrton Senna).

Ayrton Senna, em sua última
entrevista.
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Senna denunciou a insegurança dos carros
¦ Morte de Roland Ratzemberger levou o piloto a reclamar do regulamento da F 1, que eliminou sistemas eletrônicos de controle
«r Ayrton Senna largou para o GP
'de
San Marino preocupado e tenso.
Nenhum piloto ficou tão abalado
com a morte de Roland Ratzemberger e com o acidente de Rubens
.Barrichello nos treinos para a corri3^ italiana como o piloto brasileiro.
Assim que ficou sabendo da morte
de; Ratzemberger, Ayrton se fechou
4J9 motor-home da Williams e não
.guis falar com ninguém. Depois,
deixou o autódromo para esfriar a
cabeça.
;,,No seu último contato com a
imprensa brasileira, no dia do acidente de Rubinho, Senna reclamara
cío perigo que os novos carros da F
lt vinham oferecendo à vida dos
"Os carros ficaram muito
pilotos.
perigosos com o novo regulamento.
Xèmos poucos recursos para controlá-los sem a ajuda da eletrônica.
Eu não me senti seguro em nenhum
volta hoje. O comportamento do
carro varia de volta a volta, de
Curva a curva.", disse.
"l"r Senna chegou ontem ao circuito
Énzo e Dino Ferrari para enfrentar
O" problema da segurança na Fórmula 1, e se viu logo envolvido em
polêmicas. Viveu momentos de tensão no briefing dos pilotos, quando

Bernie Ecclestone convocou um minuto de silêncio em homenagem a
Roland Ratzemberger. Depois recebeu uma carta dos comissários de
pista do circuito italiano, onde eles
reclamavam do comportamento do
brasileiro. Diziam que Senna não
tinha nada a fazer no local do acidente de Ratzemberger. O piloto
foi inspecionar o muro de concreto.
Os comissários disseram no documento que esta não era sua função
e que ele estava na F 1 para guiar e
não para inteferir no trabalho dos
comissários.
Ayrton continuou se irritando
que a Sintek haquando descobriu "por
via sido obrigada
poderes suo carro
a
alinhar
FIA"
da
periores
de David Brabham na corrida. O
contrato da Foca com as redes de
televisão estipula um número minimo de participantes em cada corrida. Sem Barrichello e Ratzemberger, com Paul Belmondo se
recusando a herdar a posição do
austríaco morto, a Foca precisa da
Sintek. Senna ficou indignado com
esta atitude dos dirigentes, mas
mesmo assim acabou correndo.
Antes sua indignação tivesse sido
mais definitiva.

Um novo líder sindical9
-anAssim que ficou confirmada a
morte do piloto austríaco Roland
Ratzenberger, seu compatriota NiJíi,.Lauda foi procurar Ayrton Senna. Lauda, tricampeão mundial da
categoria, queria que Senna, o únifiç>, campeão (e tri também, como
ele) em atividade na F 1, assumisse
uma posição de liderança junto aos
seus colegas de trabalho liderando
um movimento de reivindicações
por melhores condições de segurança. Ayrton explicou a Lauda que já
com esse plano há alguns
aêBtava "Na
:teses.
Austrália ele conversou
sobre o renasciStewart
Jackie
Jggm
dos
Associação
GPDA,
da
jggnto
íMotos de Grande Prêmio. E olhe
Jljge sua vontade era tanta que até
^m o Stewart, que ele não suporta,
«Ayrton foi conversar. Só que aí a
FIA atacou o brasileiro jogando
aquela suspensão idiota sobre ele
por causa dos eventos do Japão",
¦conta a assessora de imprensa do
piloto, Betise Assumpção.
¦'""Senna recomeçou seu trabalho
„,»

de líder sindical da F 1 no briefing,
reunião, dos pilotos que participaram do GP de San Marino. Falou
durante dez minutos com Michael
Schumacher e depois combinou
com Gerhard Berger a redação de
uma carta a ser assinada por todos
os pilotos pedindo mais proteção
aos astros do show da F 1. O primeiro passo da nova GPDA organizada por Senna seria reinvidicar o
estabelecimento de um limite de velocidade para trânsito dos carros de
F 1 dentro dos boxes do circuito de
Mônaco.
Os planos do sindicato de pilotos previam ainda uma nova reunião em Montecarlo para que fosse
estabelecido um plano de trabalho
conjunto em nome da segurança de
todos. Senna morreu antes de concretizar estes planos e exatamente
por falta de segurança. Berger e
Schumacher prometem agora dar
seqüência aos planos de Senna.
(M.A.S.)

Alaor

Ò artilheiro Romário considerou a morte de Senna

Filho — 30/06/93

"trágica

Romário sem sono
¦ Artilheiro
queria saber
mais notícias
dez minutos para
as três horas da manhã de
Faltavam
hoje na Espanha quando Romario ainda se virava em busca de
um sono que não vinha. Apesar
dos dois gols que selaram a paz
com os torcedores e ajudaram o
Barcelona na vitória de 4 a 0
sobre o Gijon, o artilheiro do
Campeonato Espanhol (29 gols)
tinha motivo para a insônia: como milhões de brasileiros, chorava a morte do piloto Ayrton
Senna.
"Não consigo dormir",
queixou-se o atacante por telefone
ao JORNAL DO BRASIL. A
televisão espanhola cessara a repetição das imagens do acidente
e Romário buscava mais detalhes sobre a consternação de seu
povo com a morte daquele que
era tido como o maior desportis"Imata do país na atualidade.

gino como não deve estar as
ruas. Todo mundo de baixo astrai, não é?"
Impressionado, Romário não
deu bola ao fato de a vitória ter
deixado-seu clube a apenas um
ponto do Deportivo La Coruna,
a duas rodadas do final. Ele não
encontrara com Senna quando o
piloto deu o pontapé inicial no
amistoso da seleção brasileira
contra o Paris Saint-Germain,
em Paris, mas lembrou da boa
impressão que Senna deixou
num rápido encontro dos dois
num jantar no Rio. "Não tinha
intimidade com ele, mas deveria
ser um cara maneiro. A morte
foi trágica demais".
Sem saber se estará no Brasil
amanhã para o amistoso de
quarta-feira (o Barcelona ainda
tenta sua liberação), Romário
anunciou que sua primeira providencia ao amanhacer seria enviar um telegrama para a família
"Estou realmente imde Senna.
pressionado".
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O desespero no pódium cie San Marino:Schumacher, o vencedor, enxuga lágrimas;Nicola Larini, o segundo colocado, leva às mãos à cabeça

Nome que consegue vender de tudo
M.

SÃO PAULO — A griffe Ayrton Senna movimentou, em 1993, USS 50 milhões, com licenciumento de produtos, publicidade, importação
de eletrodomésticos e veículos, fabricação de
barcos e o salário de USS 20 milhões que
recebeu da Williams. Com a venda dos carros
alemães Audi no Brasil, negócio que Senna
iniciou há pouco mais de um mês, o faturamento do piloto poderia dobrar este ano. O império
Senna, comandado de um escritório no bairro
de Santana, na zona Norte de São Paulo, se
ampliou com a perspectiva de o piloto deixar as
corridas — o que só ocorreria, segundo ele,
quando ganhasse o tetra.
Com suas três empresas — Senna Import,
Senna Licensing e Ayrton Senna Promoções —
o tricampeão fincou negócios em diferentes
áreas. Seu nome hoje vende revistas em quadrinhos, barcos de luxo, automóveis e eletrodomestiços, motocicletas e bicicletas italianos.
Embora as cifras não sejam conhecidas, estimase que seu patrocinador oficial, o Banco Nacional, assegurasse ao piloto mais USS 7 milhões
por ano. Como o contrato era de exclusividade,
Senna não poderia aparecer nem nos anúncios
de produtos com sua marca.
No ramo de automóveis, Senna se dividia
entre a revenda de veículos Ford, através da
concessionária Frei Caneca, e dos carros alemães Audi, em oito revendedores Volkswagen.
A Frei Caneca foi montada com a compra da
Sonnervig, num negócio estimado em USS 5
milhões. Em poucos meses, segundo Leonardo
Senna, irmão do piloto e administrador dos
negócios, as vendas de veículos novos saltaram
de 100 para 150 por mês. Com os Audi, a
expectativa também é otimista: as vendas, no
primeiro ano, podem atingir 1.000 unidades.
Os lucros com as atividades comerciais, como a importação exclusiva dos eletrodomésticos italianos Delonghi, são segredo entre os
Senna da Silva, mas a caixa registradora da
família promete trabalhar em ritmo ainda mais
intenso quando chegarem ao mercado, nas próximas semanas, os barcos Senna 417, fabrica-

Itamar decreta
luto oficial pela
morte de Ayrton
BRASÍLIA — O presidente Itamar Franco
assina hoje um decreto instituindo luto oficial,
provavelmente por três dias, pela morte do
piloto Ayrton Senna. Segundo o ministro-chefe
"esta
do Gabinete Civil, Henrique Hargréaves,
perda trouxe uma comoção nacional, e é natural que o presidente reflita este estado de espírito do povo brasileiro".
Até o final da tarde Hargréaves fazia contatos com a Força Aérea Brasileira (FAB) para
verificar se havia possibilidade de enviar um
avião da FAB para buscar o corpo. Mas desçobriu que não havia nenhum aparelho com autonomia de vôo para percorrer a distância sem
escalas. "Não podemos transformar uma ajuda
em um transtorno, obrigando a família a fazer
três ou quatro paradas antes de chegar ao
Brasil", convenceu-se o ministro.
Diante da impossibilidade, o presidente Itamar Franco determinou ao embaixador brasileiro em Roma. Orlando Carbonar, que se coloque à disposição da família. Se ela desejar que
o governo se encarregue da remoção do corpo,
a embaixada poderá providenciar um avião
adequado para fazer o transporte.

%£/.

Luiz

Paulo Lima — 30/03/94
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Senna passou a investir, há pouco tempo, na importação de automóveis — e já fazia sucesso
dos pelo estaleiro paulista Fast Boats. O grupo
italiano Cagiva/Ducati, com faturamento anual
de USS 713 milhões, havia programado para o
segundo semestre o lançamento de uma supermoto com o nome do piloto.
Os negócios com o nome de Ayrton Senna
não se limitam aos adultos abastados. O tricampeão, que recentemente trocou a pequena
agência de publicidade Stalimir pela gigante
Almap/BBDO, entrou também no mercado infantil, através da marca Senninha. O primeiro
produto da marca foi a revista em quadrinhos
Senninha e sua turma. A nova griffe, na qual o
piloto investiu USS 3 milhões, começou com
revistas em quadrinhos. Estavam previstos, para outra etapa, a produção de um seriado para
a TV e um longametragem para o cinema e a
venda de alimentos e brinquedos.

O IMPÉRIO DE SENNA
Salário Williams — USS 20 milhões/ano
Patrocínio Banco Nacional — USS 7 miIhões/ano
Produtos licenciados com a marca:
Iate Senna 417
Motos Ducati
Bicicletas Carraro Cicli
Revista Senninha e sua Turma
Videogames Senninha Tec-Toy
Walkmen Senninha
Produtos comercializados por Senna:
Carros Audi
Eletrodomésticos DeLonghi
Carros Ford (Revendedora Frei Caneca)

REPERCUSSÃO
"Não
Michael Schumacher, piloto:
senti nenhuma satisfação nesta vitória".
André Lara Resende, economista:"Era
um piloto fora de série. Estou tristíssimo não
só com a morte de Senna, mas também com
a de Ratzenberger".
"Tanto
L'Equipe, da França:
por sua magia
seu
comportamento,
de pilotar quanto por
ele tinha uma forma ideal de pilotar".
Rubens

RÍCUperO,

ministro

da

Fazenda:

-

"Era um símbolo de coragem, determinação,
bom humor e perseverança. Este é o exemplo
que ele nos deixa e deve ser um estímulo à
maior união do povo brasileiro. Não assisti à
corrida porque estava na missa, mas quando
eu era chanceler visitei o Nelson Piquet no
hospital e na época fiquei muito impressionado com o tipo de acidente a que este tipo
de esporte está sujeito".
"Essa morte e
Toninho Cerezzo, jogador:
triste, especialmente para nós que vivemos
do esporte. A Fórmula 1 sempre mostrou
grandes emoções, principalmente vindo de
Ayrton. Conheci ele pessoalmente e como
homem sei que era uma grande pessoa, de

muito boa índole. Perdemos um grande çam-j
peão".
'
"Há vinte anos
Toninho da Mata, piloto:
conheço Ayrton Senna, quando ele começou
no kart. Foi uma perda muito grande para,
todo o automobilismo mundial. Vamos-demorar muito tempo para conhecer uma pes-;
soa como ele, mas acho que essa morte não
aconteceu gratuitamente: mexem nos regula-;
mentos, tiram equipamentos que tornam o.
carro mais seguro para tentar beneficiar as;
equipes menores, mas não medem as conse->
qüências".
PauiO

Haddad, ex-ministro da Fazenda:

"

Co-

mo a morte de Ayrton Senna fica a imagem
de alguém que marcou sua biografia pela;
luta: luta pela conquista de vitórias em auto-,
dromos do mundo e para glorificar a imagem;
<
,
de nosso país. ."
«Júnior, técnico do Flamengo:

"Estava

Vendo O

Campeonato Italiano pela TV quando soube do acidente. Mais tarde, um amigo me
disse que ele tinha morrido. É uma perda
irreparável para o esporte e para o Brasil.
Estou muito triste".
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segunda-feira, 2/5/94

"Eu
sou um viciado em
fj
emoções fortes. Vivo
imensamente tudo o que me
proponho a fazer"

"0
medo é o fator que
B
determina certos limites. Bem
administrado, ele funciona como fator
positivo, um elemento de preservação"

Senna, em março de 93

Senna, na revista Vogue

JORNAL DO BRASIL

Ayrton

"Mesmo
D
para quem ganhou
três campeonatos mundiais,
este momento talvez represente
o ápice, o topo da minha
carreira"

"Gosto
da
¦
criatividade,
do fator surpresa, do
imponderável, do desafio.

Senna
• 1960
t 1994

mia

Senna, em março de 93

Senna, em março de 03
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¦ Foram dez anos de vitórias e alegrias,
que ficaram marcados na memória da
torcida brasileira. Uma cumplicidade
interrompida brutalmente ontem na
traiçoeira curva Tamburello
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Mi
? £w Adelaide, na Austrália, (foto do alto), Ayrton Senna
comemora sua última vitória na Fórmula 1, no dia 7 de
novembro de 1993. Senna fechava com chave de ouro seu
ciclo na McLaren, equipe pela qual conquistou três títulos
mundiais. Acima, a confiança antes do GP de Mônaco do
ano passado, quando confirmou o apelido de Mister
Mônaco ao vencer a prova mais charmosa do circo pela
sexta vez, batendo o recorde que pertencia ao lendário Grahain
Hill, pai de seu companheiro na Williams, Damon Hill.

'-'•'i'^^HSjjtTK^TSvJÍip ^JÍ^^L C?t i^ar^t

^"^^pKbw^^tiHHijjjjjjBSd^BRBhk

"

^f.íf*

"í^^-^1"

¦Ãw*wSP«ts ¦¦'•.!.

^

í

.

^.mmM. ::^mmMmmL

? Na foto acima, Ayrton Senna comemora sua vitória no
GP de ímola (Itália), em 1988, ao lado de Alain Prost (à
direita) e Nelson Piquet (à esquerda), dois conhecidos
inimigos do ex-piloto. Neste ano Senna conquistaria o
primeiro de seus três campeonatos mundiais — os outros
aconteceram em 1990 e 1991. Ao lado, o acidente com Alain
Prost na chicane do circuito de Suzuka (Japão), em 1989,
no auge da briga entre os dois pilotos, então na Mclaren.
Senna. dentro do carro, faz um gesto obsceno para o francês.

JORNAL DO BRASIL

ESPORTES |b

"Dedico
este título a todos
1
aqueles que lutaram contra mim no
ano passado. Eles me machucaram
muito. Mostrei quem è o campeão"

"Não seriam a
B
quarta, a sexta ou
a primeira marcha que me trariam a
vitória. Por todas as circunstâncias,
foi Deus quem a deu para mim"

Senna, em Suzuka, em 90

Senna, no GP Brasil, em SI

Ayrton

segunda-feira, 2/5/94 :•

"Ele
age como uma pessoa
B
sem caráter. Dissimula, faz
intrigas e não é honesto para
chegar aonde quer"

Senna
* 1960
t 1994 .

"11

"A
motivação* é mais forte
i
que a minha cabeça. Faz parte
da minha natureza, do meu
caráter, da minha personalidade.
Está no sangue".

Senna sobre Prost, em 93

Senna sobre a McLaren, em 93
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? Em março de 1993, Senna emocionou mais uma vez o
país conquistando sua segunda vitória no Grande Prêmio
do Brasil, no autódromo de Interlagos (foto à esquerda).
O piloto, que na época ainda corria pela McLaren, fez a
sua tradicional volta da vitória com a bandeira brasileira e
depois saiu nos braços da torcida para o pódium. Ayrton
também não resistiu aos apelos de uma outra pista. Em
1992 (acima), o campeão, que assistia ao desfile da
escola de samba Estácio de Sá, no Sambódromo, desceu
de seu camarote e se rendeu aos encantos da passista.
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I I £w dezembro de 1992, um encontro de campeões
reúne Senna e Emerson Fittipaldi (à esquerda). Além do
sucesso no esporte, eles tinham em comum a vocação
para os negócios. Fora das pistas, o campeão gostava de
se refugiar em sua casa de Angra dos Reis. Mas, mesmo
durante os passeios em sua lancha (acima) ou nas
aventuras sobre um jet-ski, ele nào escapava do assédio
dos fãs. Apesar de ler sua vida privada invadida, Senna
acabava cedendo. Dava entrevistas, distribuía autógrafos
e aplacava a investida carinhosa com simpáticos acenos.
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' segunda-feira. 2/5/94

¦ Eu só consigo vencer em
condições anormais. Por isso,
acho que tenho menos 50% de
chances de ganhar o título"

"Não
seria verdade se
¦
dissesse que estou tranqüilo.
Mas aguardo ansioso um solução
de bom senso para toda esta confusão"

Senna, em março de 93

Senna sobre abandonar a F 1

JORNAL DO BRASIL

Ayrton

Senna
*1960
f 1994

"Minha
música é de alegria.
¦
Não tenho condições de cantar
com a morte do Ayrton Senna. O
país está de luto"

"Morrer assim
B
é uma estupidez.
Ele corria
pra caramba"

Bete Carvalho, ontem no Rio

Paulão (jogador de vôlei)

Um domingo de tristeza no Rio
¦ Morte do ídolo Ayrton Senna deixou o carioca entristecido pelos bares, parques, pontos de reunião, shoppings e praias da cidade^
Mal havia se recuperado do
choque provocado pela morte do
atacante Dener, do Vasco da Ga-.
ma, o carioca teve que sentir o
gosto amargo da tragédia outra
•vez, com a perda de mais um
ídolo do esporte. O acidente que
vitimou Ayrton Senna criou um
.clima de consternação na cidade.
Em todos os bares, pontos de encontro, shoppings, praias e parquês, os costumeiros assuntos de
domingo — o clássico do Maracana, a Copa do Mundo etc. —
foram substituídos pelo luto. Para muitos, o fim de semana perdeu a graça e o sentido.
•¦< O ambulante Edgar Barbosa
da Silva, 47 anos, ficou sabendo

do acidente ocorrido com o piloto
durante a Festa de São Francisco
de Paula, na Barra da Tijuca, onde trabalhava em uma das barracas de comidas típicas. Sua primeira reação, depois do choque,
foi ajoelhar e rezar, com lágrimas
nos olhos. "Acompanho as corridas pela TV sempre que posso. A
notícia é muito triste, todos gostam dele. Sei que o mundo da
Fórmula 1 é urna coisa distante
de mim, mas sofro por causa do
amor patriótico", disse.
Nas areias de Ipanema, onde
foi disputada a segunda etapa do
campeonato carioca de bodyboard, não havia clima de come-

embargada, Sérgio comentou que
viu o piloto em ação por duas
"Não há
vezes, em Interlagos.
palavras para expressar a dor. E
como se ele fizesse parte de nossa
família."
Em prantos, Dulce Silva Cruz,
moradora da Tijuca, fez questão
de ligar para o JORNAL DO
BRASIL para manifestar sua solidariedade com a família de Ayr"Imagino o
ton Senna.
que é perder um filho. Eu e minha família
estamos chocados", disse, soluçando. O balconista Alexandre
Ferreira de Morais, 24, também
telefonou para a redação no início da tarde de ontem para confirmar a notícia da morte do pilo-

moraçào. Guilherme Tâmega,
campeão mundial de 94, Daniela
Freitas, Jefferson Anute, campeão brasileiro amador, Mariana
Nogueira, campeã brasileira profissional e outros atletas fizeram
uma corrente de oração pela alma
do grande ídolo brasileiro. Num
dia como o de ontem, nenhuma
vitória teria o mesmo sabor.
O comerciante Luiz Antônio
Andino, 42, e o empresário Sérgio
Santacruzdos Santos, 31, mal po"Nunca
diam conter a emoção.
perdia uma corrida. O estilo de
Ayrton Senna era incomparável.
Foi o melhor piloto do mundo",
disse Luiz Antônio. Com a voz

"Ele morreu mesmo? Gente,
to.
não dá para acreditar. Parece um
pesadelo."
Quem tirou o domingo para
passear com a família pelo Aterro
do Flamengo não aproveitou o
fim de semana como gostaria. A
funcionária pública Marta Fidélis
Rampazzi, 30, não podia olhar o
filho Diogo, 5, brincando com o
carrinho de pedalar na forma de
um Fórmula 1 sem lembrar do
"Quando soube, cheacidente.
guei a me trancar no banheiro
para chorar. Espero que meu filho nunca seja um piloto de corridas. É um esporte muito perigoso."

A mesa do Petisco da Vila, na;
Tijuca, que reunia os estudantes
Cláudio Vieira, 17, Adriano San-tos Libóriõ, 18, Silvia Polaco da
Cruz Rodrigues, 17, e Jorge Roberto Vasconcelos, 19, vizinhos
em Vila Isabel, não era alegre.
como de costume. Os quatro não
conseguiam filiar de outra coisa.
"Tínhamos vindo aqui
para conA
binar um trabalho da faculdade,
mas o tempo todo a gente lembra
alguma coisa sobre o Ayrton!',.
disse Adriano. Silvia, tentando
controlar o choro, explicou que
"Ele
era fã do piloto brasileiro.
era lindo. Acho que vou parar de
assistir ás corridas."
Evandro Teixeira
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Na p raia de Ipanema, onde foi disputada a segunda etapa do campeonato de bodyboard, os atletas deram-se as mãos e rezaram em memória do piloto que morreu num trágico acidente no circuito de Imola, na Itália
Brasília — Luiz Antônio

Pilotos cancelam prova
BRASÍLIA — Quando o secrerecursos eletrônicos dos carros,

tário-geral da Presidência, Mauro
Durante, acabava de premiar o
vencedor da primeira bateria da
abertura da Copa Onix de Fórmula
Uno, Roberto Giorgio, ontem, no
Autódromo Internacional de Brasilia, a morte de Ayrton Senna foi
anunciada no autofalante. A notícia emudeceu as cerca de cinco mil
pessoas que lotavam as arquibancadas. Os pilotos cancelaram a segunda bateria e deram uma volta de
apresentação em homenagem ao
ídolo. Momentos antes de entrar no
carro, o piloto Chico Serra não
conteve as lágrimas: "Foi uma
grande perda para o automobilismo mundial. O Senna foi o maior
piloto de todos os tempos. Perdi
também um grande amigo."
A morte de Senna foi anunciada
às 14h30, quando os pilotos já estavam prontos para voltar à pista.
Decidiram sair para discutir a suspensão da prova. Durante a reunião, criticaram o novo regulamento da F I. que aboliu vários
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"Os
teria
aumentado
os
riscos.
que
carros perderam a segurança. O novo regulamento prejudicou a aerodinâmica. O Senna reclamou ontem
{sábado) que em circuitos de alta
velocidade aconteceria o pior", disse o veterano Ingo Hoffmann, também amigo de Senna.
O piloto e amigo Roberto Pupo
Moreno, que assistia à competição,
"Nós
lamentou a tragédia:
perdemos não só um piloto, mas uma
figura humana maravilhosa. O Senna me ajudou muito. Foi uma morte brutal, muito violenta. É muito'
triste." O secretário-geral da Presidêneia, Mauro Durante, saiu às
pressas para uma conversa com o
presidente "oItamar Franco, mas afirBrasil está consternamou que
do. Nesse momento, temos que rezar não só pelo que o Ayrton Senna
representa para o automobilismo,
mas pela figura humana e por sua
conduta como um dos maiores simbolos nacionais".
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Em Brasília, a fórmula Uno cancelou a prova em homenagem a Senna

Fãs choram pelo ídolo
"ele não
SÃO PAULO — Assim que a ídolo e repetia

gravidade do acidente de Senna
foi confirmada, os fãs e vizinhos
começaram a se concentrar diante
da casa do piloto. Ninguém queria
acreditar que o pior acontecera e
cercavam os jornalistas para saber
as notícias mais recentes. Mas não
havia qualquer manifestação organizada ou barulhenta, apenas o
silêncio e os semblantes fechados
à espera da chegada de pessoas
conhecidas ou de notícias que aliviassem a atenção.
O clima ficou realmente depressivo às 14h05, quando as emissoras
de rádio e TV divulgaram o comunicado médico sobre a morte definitiva de Senna. O número de pessoas, especialmente de jovens,
começou a aumentar e o choro tomou conta de várias delas. Como a
menina Natali, de 17 anos. Inconformada, ela exibia um pôster do

que
podia
ter morrido ainda, apesar de ter
conseguido quase tudo. Espero que
ele descanse em paz".
Os vizinhos contavam como
Senna era muito amigo de todos,
sempre solícito para uma conversa
rápida ou um autógrafo. Ednaldo
Menezes, porteiro de um prédio
próximo, chorou copiosamente ao
contar seu orgulho de ver o piloto
"Ele foi um
quase sempre.
grande
brasileiro. Lutou muito para chegar
onde chegou. É um exemplo para
todos nós", disse. Não faltou também o mau gosto: no meio da tarde,
o fã Adriano Malstrezo causou
grande movimentação ao aparecer
com o filho Marco Antônio, de três
anos, vestido como Ayrton Senna
apenas com o propósito de ser entrevistado pelos jornalistas. Conseguido o objetivo, saiu satisfeito.
Até a noite, a maioria dos lãs não
havia deixado o local.

ESPORTES*

JORNAL DO BRASIL

"Se você está
¦
pensando que
vai assistir ao GP da Itália,
está enganado. O
automobilismo está de luto.
Ayrton Senna morreu"

' 'Eu estava logo
atrás do
¦
Senna quando vi seu carro sair
um pouco de lado. Na curva
seguinte, perdeu o controle.
Não teve jeito."

BBC de Londres

Michael Schumacher
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Ayrton
Senna
• 1960
t 1994

"O acidente só tem duas
¦
explicações: falha mecânica ou
óleo na pista"

''Quando a
¦
gente conhecia
o Senna melhor, descobria que
ele era uma pessoa muito
interessante"

Jonathan Palmer (ex-pilolo)

Steve Nlchols (projetista)

ente cala a seleção de vôlei

Giovane revela que a morte de Senna o fez desistir dos planos de competir na Fórmula Uno depois de abandonar as quadras
ESTER LIMA
HEIDELBERG, ALEMANHA —

Mais do que a derrota para a
Alemanha, a notícia da morte de
Senna chocou os jogadores brasileiros. Apesar de o acidente ter
acontecido momentos antes de o
time entrar na quadra e ter sido
mostrado na televisão da sala de
imprensa, o técnico José Roberto
Guimarães evitou que eles ouvissem qualquer comentário. Apenas
rid final do jogo ficaram sabendo
c foi uma consternação geral. "É
pesado", disse Giovane, que não
conhecia o piloto, assim como todos os outros atletas, mas tinha
jantado uma vez em sua casa, em
Portogalo, a convite do irmão
Leonardo.
"Que tristeza, meu Deus", exclamou Maurício. Na verdade,
porém, ninguém conseguia falar
muita coisa. Depois do banho,
sentaram à beira da quadra e ficaram em silêncio. Pouco depois,
viram o acidente e ouviram a notícia da morte na televisão do salão onde jantaram com a seleção
alemã. Todos se levantaram, o
som da TV foi colocado no mais
alto volume e o atacante Paulào
chorou. Terminado o jantar, a
maioria correu para ligar para o
Brasil, buscando mais detalhes.
Maurício, Carlão, Douglas e Giovane souberam que o país estava

"É claro
que o Brasil vai
parado.
parar. Era o único ídolo que a
gente tinha. Morre assim de redisse Maurício.
pente",
"Eu tinha o sonho de,
quando
parar de jogar vôlei, correr de
Fórmula Uno. Acabei de desistir
da idéia", contou Giovane. O técnico José Roberto Guimarães
soube da morte de Senna na porta
da sala da entrevista coletiva e
mal conseguiu falar. De cabeça
baixa o tempo todo, respondeu
com monossílabos a todas as perguntas, visivelmente abalado. Ele
também nunca conversara com o
mas o admirava muito:
piloto,
"Tentei falar com ele duas vezes,
mas não consegui chegar perto. A
última foi este ano, na corrida em
São Paulo. Mas quando cheguei
ao autódromo, caiu uma chuva
danada e o treino foi interrompido. Foi uma pena".
O capitão Carlão preferiu
mandar um abraço para os pais
de Senna. "São os que mais estão
sofrendo. Não posso nem imaginar o gue seja perder um filho
assim. E uma perda enorme para
o esporte brasileiro. Ninguém o
representava melhor do que ele",
afirmou. Para Paulào, Senna era
um ídolo: "Morrer assim é uma
estupidez. Ele corria pra caramba.
Era muito bom. Vamos ficar todos de luto".

Armiiun

me-

Jbb,

SL^M

JB

^k

ISfc

¦

¦¦¦'¦
BVj
BBE&BBsfe:-:->.--- BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB!nBBBBjR^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

y £3íHB|

WmmWmWmWmWmWmmmmmm

£&«áflBBl

H i

'vSj Wr
' ^m¥

<s

SajaBBBBMBBMMÉiBMl^

^^

fÊL

S

¦ :--^BBB&!^H

ur
wKÊM
HnBBBBBH *«
bT--.
*
B§tv
B1BBBBBBI M ?aBre*Trf3RSaE^ .sMmW ¦'
BW'
BjySífl
BBBBj^Hi

PI

|B^

bis

lB»SB*PBJ

sBiiip

i:\SlS8Bl jfiA||e2|B^BBWBttBírWBttBlBl

'^aB

'$}¦'¦'¦'¦'¦

¦¦

"¦'"'

frBBBnTrreTral^^

We

:MÊmÊmÊw^:1§§B

.yjl

6S^^rm9MmiÊBXMlÊBWBBBlBlÊmp^gt * : »» 'BSm ¦ :^lllr^^»
i;
Ò levantador Maurício lamentou a perda prematura de seu ídolo
Giovane ficou chocado com a morte de Senna. mesmo sem conhece-lo
AFP

Tristeza na Inglaterra
LONDRES — "Se você estava
pensando que ia ver os melhores
momentos do GP de San Marino,
lamento, este não é o programa
que temos para você. O automobilismo está de luto. Perdemos o
maior talento de sua geração.
Ayrton Senna está morto".
Foi assim que a BBC abriu o
programa da noite sobre o Grande Prêmio da Itália. O comentarista Murray Walker lembrou do
campeão com emoção e tristeza:
"Lembro de Ayrton como um homem intenso. Ele chegou aqui
sem saber falar inglês, se adaptou
ao clima frio, dedicou-se mil por
cento ao automobilismo. Sempre
gentil, cortês, de palavra. O que
aconteceu foi um golpe terrível
para o esporte. Sem hesitar, eu o
colocaria entre os três maiores da
história do automobilismo."
Impotentes — O ex-piloto
Jonathan Palmer, entrevistado
"o impela BBC, ressaltou que
portante é ver que nenhum dos
dois acidentes (o de Senna e o de
Ratzenberger) teve qualquer coisa
a ver com pilotos dirigindo sem
cuidado. Nas duas circunstâncias,
alguma coisa quebrou no carro,
ou houve problemas com pneus,
ou havia algo na pista que tornou
impotentes os dois pilotos. Senna
foi o melhor piloto de Fórmula l
de todos os tempos."
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No noticiário da noite, Senna
foi a manchete. Pela primeira vez
na semana, as eleições na África
do Sul perderam a vez. A BBC I
fez uma breve retrospectiva: mostrou Senna começando na Lotus,
a primeira vitória na F l em Portugal em 85, as mais famosas colisoes com Prost. Encerrou com
uma frase de Senna: "Vencer é
como uma droga. Não posso justificar chegar em segundo ou terceiro." BBC 1 e 2 estarão exibindo especiais em homenagem a
Senna depois de amanhã.
Estados Unidos — O canal
de esportes (ESPN) da TV americana deu a notícia quatro vezes
durante a manhã de ontem, mas
em nenhuma delas exibiu as imagens do acidente que vitimou Senna, o primeiro campeão brasileiro
a morrer em uma pista de corrida.
A primeira informação foi a da
morte cerebral do piloto, mas, logo depois, tanto o ESPN quanto
a CNN passaram a dizer que o
coração de Senna havia deixado
de bater. O brasileiro foi qualificado como um dos melhores e
mais habilidosos pilotos da Fórmula 1 de todos os tempos. Por
isso, um dos locutores do ESPN
expressou sua estranheza pelas
condições em que Senna morreu.
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ANELISE INFANTE
Correspondente

MADRI — A Espanha não é o
país dos pilotos da Fórmula 1,
mas o esporte nacional está de
luto. Este ano o circuito de Montmelló não verá a tradicional festa
do que os europeus chamavam de
"fenômeno", "lenda" e "mito
Senna". Os espanhóis receberam
com perplexidade a notícia da
morte do piloto mais querido do
"O circuito da F 1 se transpaís.
formou em uma sangria humana e
perdemos Ayrton Senna". definiu
um comentarista de TV ao anunciar o falecimento.
--Drama terrível, tristeza e espanto foram as expressões mais
ouvidas na tarde de ontem quando o assunto era Senna. Mais que
lembrar que o acidente ocorreu
com o melhor piloto do mundo, a
imprensa espanhola retratou a
morte do tricampeão com pesar.

A cobertura do GP de San Marino e da morte de Ayrton Senna (oi de Adriana Castelo Branco,
Alexandre Martins, Álvaro da Costa e Silva, Ana Maria Mandim (Washington), André Balocco,
Anellse Infante (Madri), Araújo Netto (Roma), Beth Garcia, Carlos Pereira de Souza (SP),
Carlos Silva, Célia Abend, Gilmar Ferreira, ítala Maduell, João Pedro Paes Leme, Mario
Andrada e Silva (Imola), Maurício Fonseca, Norma Couri (Lisboa), Ornar de Souza, Patricia
Paladino, Paula Santa Maria, Renato Cordeiro, Ricardo Gonzalez, Ricardo Menandro, Roberto
Assaf, Roberto Bascchera (SP), Roselena Nicolau (MG), Ruth Aquino (Londres). Tânia Almeida
e Vicente Dattoli.
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A morte de Senna foi o destaque nas transmissões de vários países europeus que mostraram imagens do acidente durante todo o dia de ontem

Espanha está perplexa

Cativados pelo carisma do brasileiro e sem contar com um piloto
nacional no circo, os espanhóis
elegeram Ayrton como seu preferido. .
Durante a transmissão do GP
de ímola, os comentaristas da TV
espanhola ainda tentaram despreocupar os fãs. Exibindo repetidamente as imagens dos três acidentes do final de ímola — de
Barrichello, Ratzenberger e Senna
— os comentaristas queriam crer
que o do tricampeão aparentava
ser o menos assustador. "Ninguém queria acreditar que ele poderia morrer", afirmou J.J.Santos, narrador da prova.
Depois do choque, ficou no ar
o medo do que ainda estava por
vir. Os espanhóis dizem nem querer imaginar o que pode acontecer
nesta temporada, que definem como a menos segura dos últimos
anos.
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'A Fórmula 1 matou Ayrton Serma'
MARIO ANDRADA E SILVA
Correspondente

da morte de Senna
Soube
quando corria para o Hospitai Maggiore de Bolonha driblando um congestionamento de
ficção científica na saída do autódromo Enzo e Dino Ferrari.
Estava em um carro sem rádio.
Ao chegar no pedágio que dá
acesso à avenida Tangenciale de
Bolonha, perguntei a um companheiro de fila se tinha rádio
no carro e se sabia o que acontecera com Ayrton. "E morto",
disse o italiano com uma cara de
tristeza.
Quando escrevi este texto, na
sala de telefones do autódromo,
percebi o absurdo da situação
que a Fórmula 1 e o Brasil viveram ontem. Recebia informações por telefone dando conta
que o país estava parado. Ouvi
contar que o público saudou
Senna nas arquibancadas do
Maracanã e do Morumbi. Ouvi
do luto nacional, do presidente,

da família de Senna. Nesta hora,
lh39 da manhã na Itália, 20h39
no Brasil, chegam repórteres
contando que o corpo de Senna
médico legal
já estava no serviço
de Bolonha. "Quem está lá com
ele?", perguntei. "Ninguém",
responderam. "O corpo está sozinho, numa geladeira.", disse
Marcelo D'Ângelo, da rádio Eldorado, de São Paulo.
A Fórmula 1 matou Ayrton
Senna. Matou o sonho de uma
geração de brasileiros. Matou o
maior campeão de todos os tempos segundo a opinião de Frank
Williams. Senna morreu preocupado com a segurança de seus
colegas de profissão. Colegas
que não tiveram a dignidade de
interromper um domingo de trabalho para prestar uma homenagem ao piloto responsável peIa maior parte do sucesso da F 1
e, portanto, do salário da maioria. Pilotos que traíram Senna
no dia da morte do brasileiro.

Pilotos que pegavam carona na
fama de Ayrton, tinham o brasileiro como ídolo e não souberam
honrar sua tragédia.
Quando deixei o autódromo
no sábado, conversei com a assessora de Senna, Betise Assumpção, e com a assessora de
imprensa da Jordan, Louise
Goodman, sobre o circo do absurdo que a F 1 se transformara.
Louise me disse como seria trágico se um piloto importante tivesse morrido no lugar do austríaco Roland Ratzenberger.
Não imaginei que isso fosse possível. Fui tolo e pretensioso. Só
descobri que a tragédia poderia
acontecer com qualquer um
quando o piloto mais importante da F I morreu na minha frente, depois de deixar uma poça de
sangue na curva Tamburello.
Senna parecia imortal. Conversei com Ayrton após o treino
de sexta-feira numa entrevista
sobre o lançamento de sua nova
linha de bicicletas tipo mountain

bike. Ayrton falou do futuro,
dizendo que estava ampliando
seus negócios para ter uma vida
útil e competitiva após a FórmuIa 1. Só que a F 1 não deixou
que Senna pudesse ser um homem normal. A F 1 matou Senna porque teve inveja do sucesso
do brasileiro dentro e fora das
pistas. Nunca um piloto famoso
foi tão pressionado, atacado e
invadido pela mídia. Não me
lembro de um herói brasileiro
que tenha morrido como Ayrton. Não vivi um sonho tão inútil como o sonho de um piloto
que morreu só porque era o melhor de todos. Se foi porque a F
1 não respeitou os avisos da
morte. A F 1 recebeu a primeira
mensagem na sexta-feira com o
acidente de Rubens Barrichello.
O segundo aviso já custou a vida
do desconhecido Ratzenberger.
No terceiro ataque a morte não
fez economias. Levou logo o
melhor de todos.
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Cario Wrede

Campeonato Italiano
Atalanta 2x1 Inter
Cremonese 1x1 Genoa
Foggia O x 1 Napoli
Juventus 1x0 Udinese
LecceOx 1 Cagliari
Milan 0x1 Reggiana
Roma 2x0 Torino
Sampdoria 3x4 Lazlo
Parma 0 x 0 Piacenza
Classificação (final)
1o Milan (campeão), 50; 2o Juventus, 47:
3" Sampdoria e Lazio, 44; 5o Parma, 41;
6o Napoli, 36; 7° Roma. 35; 8o Torino, 34;
9° Foggia, 33; 10" Cremonese, Genoa e
Cagliari, 32; 13° Inter e Reggiana. 31; 15°
Piacenza, 30*; 16" Udinese, 28*; 17°
Atalanta, 21*; 18° Lecce, 11*
?Rebaixados à 2* Divisão em 94/95

Campeonato Alemão
Karlsruhe 1x1 Bayern Munique
Kaiserlautern 2x0 Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen 1 x 1 Stuttgart
Borussia MG 4 x 1 Colônia
Eintracht Frankfurt 1 x 1 Hamburgo
Nuremberg 4x1 Wattenscheid
Schalke 1x3 Duisburg
Dynamo Dresden 1x0 Werder Bremen
Friburgo 1x0 Leipzig
Classificação (após 33 rodadas)
1° Kaiserlautern. 41; 2° Bayern Munique,
40; 3° Karlsruhe, 38; 4° Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, 37

Campeonato Português
Sporting Lisboa 3x1 Estoril
Belenenses 0x2 Benfica
Gil Vicente 0x0 Boavista
Guimarães 2x2 Farense
Paços Ferreira 1x0 Braga
Salgueiros 2x2 Famalicão
Setúbal 4x1 Marítimo
Amadora 2x2 Beira-Mar
Classilicação (apôs 28 rodadas)
1° Benfica, 46 pontos; 2° Sporting Lisboa, 44: 3° Porto, 38

Campeonato Holandês
RKC Waalwijk 1 x 0 Willem Tilburg
Ajax 2x1 Heerenvoon
Maastrich 2 x 2 Go Ahead Eagles
Sparta 3x0 Groningen
Vitesse 2x1 Volendam
PSV Eindhoven 3 x 1 Breda
Utretch 0x0 Feyenoord
Roda JC 1 x 4 Twente
Cambuur 2x1 Venlo
—61assi)icaçãoi3pés-33-«>da£tas)
1° Ajax (campeão), 54 pontos; 2o Feyenoord, 47; 3° PSV. 42; 4° Vitesse, 39

Campeonato Inglês
Arsenal 0x2 West Ham
Leeds 3x0 Everton
Liverpool 0x1 Norwich
Manchester City 2x2 Chelsea
Oldham 0x0 Shelfield Wednesday
Queon's PR 1 x 3 Swindon
Southampton 4x1 Aston Villa
Wimbledon 2 x 1 Tottenham
Ipswich 1x2 Manchester Unitod
Covontry x Blackburn (hoje)
Classificação (após 41 rodadas)
1° Manchester Unitod (40 jogos), 88; 2°
Blackburn (40 jogos), 83; 3° Newcastle,
74

Campeonato Argentino
Independiente 2x0 Ferrocarrll
Boca Juniors 0x2 River Plate
Huracan 1 x 3 Belgrano
Mandiyu 1 x 1 San Lorenzo
Velez Sarsfield 1 x 1 Gimnasia y Tiro
Gimnasia y Esgrima 3 x 1 Nowells Old
Boys
Banfield 2x0 Lanus
Rosário 3x0 Estudiantes
Platense 2x1 Espafiol
Racing 1x0 Argentinos Juniors
Classificação (após seis rodadas)
1° Platense, 9 pontos; 2° Independiente,
Gimnasia y Esgrima, Belgrano o Banfield, 8.

Campeonato Mexicano
Universidad Autônoma de Guadalajara 2
x 0 Santos de Torreón
(UAG campeã)

Amistoso
Chile 2x0 Estados Unidos

TÊNIS
Torneio de Hamburgo
Macullno- Final
Michael Stich (Ale) 6/2, 2/6 e 6/3 Petr
Korda (Tch)
Feminino — Final
Arantxa Sanchez (Esp) 4/6, 7/6 (7/3) o
7/6 (8/6) Steffi Graf (Ale)

Aberto de Madri

Campeonato Inter-regional do Rio

Torneio de Jacarta
Feminina - Final
Yayuk Basuki (Ind) 6/4, 3/6 e 7/6 (7/1)
Florência Labat (Arg)

Torneio de Tarento

Gana 3x2 Mônaco
Finlândia 4 x 1 Estônia
Polônia 4 x 1 Bulgária
Nigéria 5x0 Senegal

< ,'

Campeonato Estadual
Infantil - 4* rodada
Feminino: Teresópolis 3x2 Fluminense/
Vassouras; late Clube Jardim Guanabara 3 x 0 AABB-Rio; Barra Hebraica 3 x 1
Barra Tênis; Flamengo 3 x 1 Tijuca: Botalogo 3x0 Vasco; Fluminense 3 x
AABB-Tijuca. Classificação: Flamengo
e Botafogo, 8 pontos.

Copa William Morgan
Infantil - 4° rodada
Masculino: Fluminense 3x0 Canto do
Rio; Vasco 3x2 Barra Tênis; Tijuca 3x2
Botafogo. Classificação: 1° Fluminense,
8 pontos

Campeonato Estadual
Mirim -3" rodada
Feminino: Botafogo 3x0 Municipal; Grajaú Tênis 3x0 Vasco; Fluminense 3x0
CIB; AABB-Tijuca 3x0 Hebraica. Classllicação: Fluminense e AABB-Tijuca, 6
pontos
Masculino: Fluminense 3x0 late Clube

ATLETISMO
Troféu Creduc - Estádio
Célio de Barros
Provas masculinas
Lançamento de dardo (infantil): 1° Francisco Caetano (Botafogo) - 40,3m
Arremesso de peso (infantil): 1° Jollson
Moreira (Botafogo) - 7,56m
110m c/ barreira (menores): 1° Vítor de
Souza (Fluminense) - 15,5s
Lançamento de martelo (menores): 1°
Leonardo Caruso (Mangueira-Xerox) 36,62m
4C0m rasos (adulto e juvenil): 1° Melissandro da Silva (Flamengo) - 49,7s
Salto em altura (infantil, 10 a 12 anos): 1°
Joison Moreira (Botafogo) - 1,3m
Salto em altura (infantil. 12 a 14 anos): 1°
Bruno Reis (Vasco) - 1.5m
Provas lemininas
1500m rasos (aberto): 1° Edileuzimar
Medeiros (Blumenau) - 4m42s07
80m c/barreiras (infantil): 1° Thais Torres (Mangueira-Xerox) - 13.9S
Salto em altura (juvenil e adulto): 1°
Patrícia de Souza (Mangueira-Xerox) 15.3s
Arremesso de poso (infantil): 1° Aline do
Nascimento (Mangueira-Xerox) - 7,82m
Salto em distância (aberto): 1° Jacquelino Vianna (Fluminense) - 5,08m
Salto em distância (menores): 1° Elen
MarihlTC^P4umin€jnse) - 4,81m
Classilicação final:
Masculino — 1° Mangueira-Xerox (271
pontos).
Feminino— 1° Botalogo (120 pontos)

TRIATLO

'Bronco'

aproveita a boa onda na Práinlia para garantir alguns pontos importantes e decisivos

O'Bronco'
sucesso na última onda

¦

1

surpreende Ribas no final da prova do surfe

A ira do paranaense Peterson Rosa, o Bronco, 20 anos,
prevaleceu ontem na quinta
etapa do brasileiro — o Nescau Surfe Energy — na Prainha. Como um repeteco da 2a,
etapa do Limão Brahma, há 15
dias, a última onda foi decisiva
para a vitória de Bronco. No
último minuto, com seis pontos de diferença para Victor
Ribas, então primeiro colocado, Peterson pegou uma direita
certeira e virou o placar nos
derradeiros segundos da final.
Escolheu a onda certa, ganhou
os mil pontos da etapa, e embolsou USS 4 mil dos US$ 20
mil destribuidos pelo Nescau.
Mas o alto astral comum
aos surfistas deu vazão à consternação na final do Nescau
Surfe Energy. O sol até apareceu para esquentar a etapa
também classificatória para o
World Qualifying Series
(WQS) — com oito brasileiros
.confirmados, a série é seletiva
para o WCT, càmpéòriaíóllá
primeira divisão, onde estão os
Top 16 do mundo. Mas a sur-

presa e o pela morte de Senna
abalou as estruturas dos atletas
e do público presente. Ao longo da competição, não se falava em outro assunto.
Antes de entrar na final,
sem ainda saber da fatalidade
do acidente com o piloto brasileiro, o número um do ranking
brasileiro — o niteroiense Victor Ribas, católico — rezava
a recuperção de Senna.
para
"Prefiro
perder hoje, se isso
ajudar o Senna a sair dessa",
rogava a Deus o sürfistã, antes
de entrar no mar.
Outro Atleta de Cristo, o
baiano Jojó de Oliveira — 3o
lugar na final — lamentava a
"Não sabia
perda de Senna:
que tinha sido tão grave. É
fogo. A gente para morrer,
basta estar vivo". Mas, como
evangélico que é, Jojó resignou-se: "A vontade Dele pievalece. Importante é que Senna
foi o melhor talento dentro da
Formula 1 ", afirmou. Mais
cético, Peterson foi incisivo:
"Morreu e
pronto, foi embora.

Eu perdi o meu pai. Não.
adianta chorar. Isso não vai
trazer o Senna de volta para
junto de nós. Esta é a realidade".
Outros resultados de ontem, na Prainha: 3° lugar para
Jojó de Oliveira e 4" para Rias
de Souza. A próxima etapa do
brasileiro será nos dias 4 e 5 de
junho, na Praia do Futuro, em
Fortaleza, Ceará.
RESULTADOS
Nescau Surf Energy - Final
1° Peterson Rosa (SP)
2" Victor Ribas (RJ)
3o Jòjo de Oliveira (BA)
4° Kias de Souza (BA)
Ranking Brasileiro após o Nescau
1°
2o
3°
4°

i

Victor Ribas (RJ)
Paulo Matos (SP)
Peterson Rosa (SP)
Wagner Pupo (SP)

Ranking WQS após o Nescau
1" Viclor Ribas (BRA)
2° Chris Brown (EUA)
3° Pat 0'Connel (EUA)
4o Wagner Pupo (BRA)
5° Paulo Matos (BRA)
"'8°
Guilherme Herdy.íB.RAj.
15° Jooy Jenkins(BRÂ)
16° Kias de Souza (BRA)
Marco Antônio Cavalcanti

Copa Wild Flower — Califórnia

t

l

1° Wollgang Dietrich (Ale) — 4h9m40s
6° Alexandre Ribeiro (Bra) — 4h13m
7° Marcus Ornellas (Bra) — 4h14m

«

Campeonato Regional de
Niterói e região dos Lagos

1

Super-ligeiro: 1° Gustavo Pimenta
Ligeiro: 1° Douglas da Silva
Meio-leve: 1° Márcio Alexandre
Leve: 1° Rodrigo de Abreu
Meio-mèdio: 1° Alexandre Santos
Meio-posado: 1° Leonardo da Silva
Pesado: 1° Ricardo Nascimento
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CACA SUBMARINA
Campeonato Estadual
1° late Clube do Rio (Edmunod Souto de
Oliveira, Eduardo Souto de Oliveira e
Carlos Bergamento) — 37 peças. 58.500
pontos
2° late Clube de Angra (Jorge Luis Monico, Fernando Torre e André Andrade) —
16 peças, 36.400 pontos
3° Marimba (Álvaro Matos, Luis Corrêa
de Araújo e Carlos Niemayer) — 21 peças, 30.600 pontos
Classificação:
1° late Clube do Rio, 3 pontos perdidos;
2° Marimba, 7; 3° late Clube de Angra, 9;
4° lato Clube de Icarái, 11

SQUASH
Campeonato Europeu
Finais
Masculino: Inglaterra 4x0 Alemanha
Feminino: Inglaterra 3x0 Alemanha

GOLFE
Aberto de Cannes
Final
1" lan Woosnam (Gal) - 271
2° Colin Montgomerie (Esc) - 276
3° Jean Van de Velde (Fra) - 277

Feminina - Final
Julie Halard (Fra) 6/2 e 6/3 Irina Spirlea
(Rom)

Taça Davis

'

fPNPr

Infanto-juvenil -15" rodada
Feminino: Fluminense 3x0 Fluminense/
Vassouras; Flamengo 3 x 1 Botafogo;
AABB-Tijuca 3x0 Tijuca. Classificação:
1° Fluminense, 10 pontos.
Masculino: Flamengo 3x0 Barra Tênis;
Canto do Rio 3 x 1 Fluminense; Tijuca 3 x
late Clube Jardim Guanabara. Classificação: 1° Flamengo, 12 pontos.

Final
Thomas Muster (Aut) 6/2, 3/6, 6/4 e 7/5
Sergi Bruguera (Esp)
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VOLEIBOL

FUTEBOL

Campeonato Francês
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PLACAR JB

Paris Saint-Germain 1x0 Toulouse
Cannes 4x0 Nantes
Le Havre 1x0 Mônaco
Lens 3x1 Saint-Etienno
Martigues 0x0 Bordeaux
Auxerre 2x2 Olympique
Lyon 0x0 Lille
Metz 2x1 Strasbourg
Angers 2x3 Montpellier
Sochaux 0x0 Caen
Classificação (após 36 rodadas)
1° Paris SG (campeão), 55; 2° Olympique, 48; 3° Bordeaux. 44

a

JORNAL DO BRASIL

XADREZ
Torneio Internacional de
Havana
Classilicação final:

1" Júlio Becerra - 6,5 pontos
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Já na Linha Vermelha, em direção à Ilha do Governador, a dura disputa pelos primeiros lugares

Costa ganha meia maratona
Cerca de 1.500 atletas participaram ontem de manhã da 3a
Meia Maratona do Trabalhador - Travessia da Linha Vermelha - com percurso de 21.1
quilômetros, da Candelária, no
Centro, à Estrada do Galeão,
na Ilha do Governador. Três
mineiros ficaram com as melhores colocações. O primeiro
foi Ronaldo Costa, 23 anos,
bicampeão da prova. Ele foi o
brasileiro mais bem colocado
na última Corrida de São Silvestre. Ronaldo liderou a prova a partir da entrada da Linha
Vermelha e fez o tempo de
lhOlmlSs.
Geraldo de Assis, 28 anos.

ficou em segundo c Tomix Alves da Costa, 31 anos. em terceiro lugar. Entre as mulheres.
a primeira foi Solange Cordeiro de Souza, 25 anos, que assumiu a liderança nos últimos
cinco quilômetros da prova. A
segunda colocada foi Viviane
Anderson, 24 anos e, a terceira, Rizia de Almeida Mendes.
31 anos.

Os vencedores ganharam
CRS 500 mil, uma passagem
Rio-Bucnos Aires-Rio, um, video cassete e um troféu. Foram
distribuídos no total 15 mil dólares em prêmios para os primeiros colocados em várias
modalidades. "Vou usar a passágem para participar da Meia
Maratona de Buenos Aires, em
outubro", planeja Ronaldo.

1

I

PRIMEIROS COLOCADOS
Masculino
1) Ronaldo d;i Costa
2) Clcntido de Assis
.') Tomix d;i Costa

IhOlmlSs
I hÒJm07s
Ih02m35s

Feminino
1) Solange Cordeiro
2) Viviane Anderson
3) Rizia Almeida

Ilil5m45s
Ihl6m26s
Ihl7m05s

Vôlei do Brasil perde Pacers a uma vitória da vaga
de 3 a 2 dos alemães
F.STER LIMA
HEIDELBERG. ALEMANHA

JORNAL DO BRASIL
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— Em unia partida que começou fria e acabou emocionante,
só decidida em favor da Alemãnha num iie-breaker de 15 a 13.
a seleção brasileira fez sua estréia na temporada 94 na pequena cidade de Karlshule. na
Alemanha, da mesma maneira
que no ano passado, perdendo
para os donos da casa, por 3 a 2,
parciais de 15/9, 15/12,7/15,6/
15 e 15/13.
Na verdade, o Brasil escapou
de levar uma boa surra, já que
no primeiro set chegou a estar
perdendo de 10 a Õ. Jogando
mal no bloqueio e na defesa, a
seleção brasileira dos dois primeiros sets parecia que acabara
de se encontrar. Tudo justifica-

do por jogadores e comissão
técnica como normal.
O Brasil só começou a jogar
no terceiro set, quando acertou
um pouco a recepção e melhorou o saque, mas os jogadores
ainda estão em fase de museulação e por isso estão pesados e
não conseguem se movimentar
rapidamente. "No começo, é
assim mesmo. A gente tem que
aceitar. Mas não quer dizer
que eu tenha gostado".
Hoje, as duas equipes voltam
a se enfrentar, às 14h (horário
de Brasília), de novo sem Tande
e Marcelo Negrão, que só chegani à noite. O Brasil jogou ontem com Giovane. Max. Mauricio. Carlão. Paulão e Kid.
Entraram depois Pinha. Talmo.
Toaldo e Douszlas.

l/ta*«*í»Mtf«lte.4.%."VJ"'S*Vwa^VS^^

NOVA IORQUE — Com uma
atuação espetacular do ala
Reggie Miller — marcou 32
pontos — e uma marcação implacável sobre Shaquile
0'Neal — 15 pontos — o Indiana Pacers conseguiu sábado
á noite a segunda vitória consecutiva (103 a 101) sobre o
Orlando Magic. em Orlando,
pelos playoffs da NBA. Com
duas vitórias na série de melhor de cinco partidas, os Pacers precisam vencer mais uma
para chegar pela primeira vez
às semifinais da Conferência
Leste. A próxima partida será
hoje, em Indianápolis.
Ainda pelo Lesle. o Atlanta
Hawks se recuperou do susto
da primeira partida — perdeu
em casa para o Miami Heat —
e empatou a série com uma
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Shaquille (32), bem marcado
convincente vitória de 104 a
86.
Em Seattle. os Supersonics
praticamente garantiram pre-

sença nas semifinais do Oeste
com a segunda vitória sobre o
Denver Nuggets (97 a 87). As
duas equipes voltam a jogar
hoje. desta vez em Denver. Se
vencer, o Seattle será a primeira equipe classificada nos pia"yoffs. No outro jogo da Conterêneia, o Utah Jazz conseguiu
uma importante vitória ao
vencer o San Antônio Spurs,
na casa do adversário, por 96 a
84. As próximas duas partidas
serão disputadas em Salt Lake
City e os Jazz poderão garantir
a classificação com o apoio de
sua torcida.
Jogos de amanhã: Miami
Heat x Atlanta Hawks: Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls:
Portland Trail Blazers x Houston Rockets e Utah Jazz x San
Antônio Spurs.
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PLACAR JB

LOTECA
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Cario Wrede

FUTEBOL
São Paulo
Iluano/SP
SanlosISP
P. Desportos/SP
América/SP
Santa CruziRS
ConcórdialSC
Goiás/Go

BaOHP

|l||s||

2x3 Palmeiras/SP
2x'3Corinlhians/SP
2xONovorizontino/SP
OxOBragantino/SP
1x0 Rio Branco/SP
0x0 Inter/RS
1 x 1 Joinville/SC
1x0 Atlélico/Go

DesportivalES 2x0 Vilória/ES
Forlaleza/CE 2x2 Ferroviârio/CE
Sporl/PE 1 x 0 Santa Cruz/PE
CaldenselMG 0x1 América/MG

~~~~——*——¦

Cruzeiro/MG 1 x 1 Atíético/MG

Corinthians/SP x São Paulo/SP

Morumbi — São Paulo
SAO PAULO
CORINTHIANS
05.04 - 2x4 Sol.Hong Kong - F
3x1
CRB/AL
C
05,04
10.04 - OxO Santos - F
09.04 - 4x0 Ponto Preta - F
12.04 - 3x3 União S.João - C
13.04 2x2 Mogi-Mirim C
14.04 - 3x2 Rio Branco - C
16.04 - 0x1 Novorizontino - F
17.04 - 4x2 P.Desportos - N
19.04-0x2 Grêmio/RS-F
24.04 - 4x0 América - F
21.04 - 1x2 Rio Branco - F
27.04 - 0x0 Palmeiras - N
24.04 - 3x4 Santos - F
01.05 - 2x3 Palmeiras - N
28.04 - 3x1 Bragantino - C
¦¦¦¦;
30.04 - 3x2 Ituano „_,.„.,. -, ,„„/

ra

COLUNA 2: 30%

COLUNA x: 40%

mi .1INA 1: 30%

Palmeiras/SP x Ituano/SP

Parque Antártica — São Paulo
ITUANO
PALMEIRAS
31.03-0x2 Santos-C
07.04-4x1 V.Sarstioid/ARG 03.04 - 1x0 Mogi-Mirim - F
10.04 - 0x0 P.Desportos - N
06.04-2x0 América-C
12.04 - 6x0 Bragantino - C
10.04 - 2x2 Novorizontino - F
14.04 - 2x1 Ferroviária - C
17.04- 1x0 Santo André - C
17.04- 1x0 América-C
21.04 - 1x0 Bragantino -F
23.04 1x1 Novorizontino F
24.04 - 2x1 P.Dosportos - C
27.04-0x0 S.Paulo-N
27.04 - 0x1 União S.João - F
01.05-3x2 S.Paulo-N
30.04 - 2x3 Corinthians - C

COLUNA 1: 45%

m

COLUNA 2: 25%

COLUNA x: 30%

Mogi Mirim/SP x Santos/SP

Wilson F. de Barros — Mogi
SANTOS
MOGI- MIRIM
31.03-2x0
03.04 - 0x1 Ituano-C
03.04- 1x1
06.04 1x4 Novorizontino F
10.04-0x0
10.04- 2x1 Guarani -C
•
13.04 -2x1
13.04 2x2 Corinthians F
17.04- 1x1
17.04- 1x1 Rio Branco-C
24.04 - 4x3
21.04- 2x1 Ferroviária - F
2B.04 - 1x2
24.04 2x0 União S.João -C
Oi.05 - 2x0
01.05 3x0 Ponto Preta - F

Mirim

Ituano-F
Palmeiras-F
S.Paulo-C
Ponte Preta-C
Guarani -F
Corinthians - C
Ferroviária - F
Novorizontino - C

COLUNA x: 30%

COLUNA 1:35%

COLUNA 2: 35%

P. Desportos/SP x União S. João/SP
EQ
™^"
Canindc- P. DESPORTOS
30.03 - 0x0 Ponto Preta
02.04 - 2x2 Ferroviária
06.04- 1x3 Rio Branco
10.04 - 0x0 Palmeiras 17.04-2x4 S.Paulo-N
24.04 1x2 Ituano - F
30.04 - 0x0 Bragantino

São Paulo
UNIÃO S.JOÃO
31.03-0x1 América-F
05.04 - 0x2 Palmeiras - C
10.04 - 0x0 Santo André - F
12.04-3x3 S.Paulo-F
17.04 - 4x0 Bragantino - C
20.04-2x2 Guarani - F
01.05-2x0 Ferroviária-C

- C
- F
-F
N
- C

COLUNA x: 30%

COLUNA 1:40%

COLUNA 2: 30%

Guarani/SP x Ponte Preta/SP

Brinco de Ouro da Princesa — Campinas
PONTE PRETA
GUARANI
30.03 - 0x0 P.Desportos - F
30.03 - 0x0 Novorizontino-C
03.04 -1x1 Novorizontino - F
0t.04-2x4 Palmeiras- F
06.04 - 0x1 Santo André - C
06.04-3x1 Bragantino - F
09.04 - 0x4 Corinthians - C
10.04- 1x2 Mogi-Mirim - F
13.04 - 1x2 Santos - F
17.04- 1x1 Santos - C
~2tr.04^2x2
-16.04- BxVFerroviària-G
União S.João—G21.04 - 1x4 América - F
24.04-1x0 Rio Branco-C
24.04 - 2x1 Bragantino - F
27.04-4x1 Santo André - C
01.05-3x0 Mogi-Mirim C

COLUNA x: 40%

COLUNA I: 30%

COLUNA 2: 30%

S.Paulo/RS x Pelotas/RS

Aldo Dapuzzo — Rio Grande
PELOTAS
S.PAULO
13.03-2x1 Guarani/CA-F
20.03 - 0x0 Esportivo - C
20.03 - 2x0 Guarani/VA - C
27.03 0x0 Lajoadonse F
03.04- 1x1 Guarani G.-F
03.04-2x1 Intor/SM-C
06.04- 1x3lnlor-C
10.04-0x1 Intor-F
17.04 - 2x2 Passo Fundo - F
17.04-0x2 Brasil-F
21.04-0x2 Ipiranga -C
24.04-2x0 Ipiranga -C
- 0x0 Brasil - F
24.04
01.05-Guarani/VA-F

COLUNA x: 30%

COLUNA 1:35%

COLUNA 2: 35%

Paraná/PR x Atlético/PR
PARANÁ
31.03-2x1
03.04-0x1
06.04 - 3x1
10.04-1x0
¦17.04 -2x1
¦21.04-1x1
24.04-2x1

Pinhcirão — Curitiba
ATLÉTICO
31.03 - 2x0 Apucarana - C
03.04 - 1x1 Grêmio Maringá 06.04- 1x1 Londrina- F
10.04-0x1 Paraná-C
17.04-2x0 Cascavel -F
21.04- 1x1 Batol-C
24.04- 1x2 Paraná -C

Cascavel -C
Coritiba-C
Grêmio Maringá Atlético-F
Batei-C
Cascavel-F
Atlético-F

COLUNA x: 30%

COLUNA 1:35%
JjBj

COLUNA 2: 35%

Figueirense/SC x BI1 enau/SC

¦taa^ai Orlando Scarpolli — Florianópolis
FIGUEIRENSE BLIENAU
20.03 - 3x 1 Joacaba 20.03 - 2x0 Criciúma - C
27.03 - 4x1 Criciúma 27.03 - 1x0 Intor - F
02.04 - Ox I Juventus
03.04 1x2 Joinville -C
10.04 - 4x0 Inter 10.04 1x1 Juventus -F
17.04-0x0 Joinville- F
17.04 - 2x2 Atlético - C
23.04-2x1 Atlético-C
24.04 - 1x1 Chapecoonse - F
'27.04 0x2 Araranguá - F
27.04 - 0x0 Marcilio Dias - C

COLUNA 1:50%

COLUNA x: 30%

COLUNA 2: 20%

Chapecoense/SC x Joaçaba/SC

Estádio Regional — Chapecó
JOACABA
CHAPECOENSE
20.03 - 1x3 Figueirenso - C
20.03-0x5 Joinville- F
27.03 - 1x1 Caçadoronso - C
26.03- 1x2 Atlético-C
03.04 - 0x0 Tubarão - F
03.04 2x0 Araranguá F
10.04- 1x1 Concórdia-F
10.04- 1x1 Tubarão-F
17.04-0x3 Criciúma-C
17.04 - 2x0 Marcilio Dias -C
24.04- 1x2 Inter-F
24.04- 1x1 BlVenau-C

COLUNA x: 30%

COLUNA I: 40%

H

COLUNA 2: 30%

Atalanta 2 x 1 Inter
Cremonese 1x1 Genoa
Foggia 0 x 1 Napoli
Juventus i x 0 Udinese
Lecce Ox 1 Cagliari
Milan 0x1 Reggiana
Roma 2 x OTorino
Sampdoria 3x4 Lazio
Parma 0x0 Piacenza
Classificação (final)
1o Milan (campeão). 50; 2o Juventus, 47;
3° Sampdoria e Lazio, 44; 5° Parma, 41;
6° Napoli. 36; 7° Roma, 35; 8° Torino, 34;
9° Foggia, 33; 10° Cremonese, Genoa e
Cagliari, 32; 13° Inter e Reggiana, 31: 15°
Piacenza. 30*; 16° Udinese, 28*; 17°
Atalanta, 21*; 18° Lecce, 11*
?Rebaixados à 2" Divisão em 94/95

Campeonato Francês
Paris Saint-Germain 1x0 Toulouse
Cannes 4x0 Nantes
Le Havre 1 x 0 Mônaco
Lens 3x1 Saint-Etienne
Martigues 0x0 Bordeaux
Auxerre 2x2 Olympique
Lyon 0x0 Lillo
Metz 2x1 Strasbourg
Angers 2x3 Montpellier
Sochaux 0x0 Caen
Classificação (após 36 rodadas)
1° Paris SG (campeão), 55; 2° Olympique, 48; 3° Bordeaux, 44

Campeonato Alemão
Karlsruhe 1 x 1 Bayern Munique
Kaiserlautern 2x0 Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen 1x1 Stuttgart
Borussia MG 4x1 Colônia
Eintracht Frankfurt 1 x 1 Hamburgo
Nuremberg 4x1 Wattenscheid
Schalke 1 x 3 Duisburg
Dynamo Dresden 1x0 Werder Bremen
Friburgo 1 x 0 Leipzig
Classificação (após 33 rodadas)
1° Kaiserlautern, 41; 2° Bayern Munique,
40; 3° Karlsruhe, 38; 4° Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, 37

Campeonato Português
Sportlng Lisboa 3 x 1 Estoril
Belenenses 0x2 Benlica
Gil Vicente 0x0 Boavista
Guimarães 2x2 Farense
Paços Ferreira 1 x 0 Braga
Salgueiros 2x2 Famalicão
Setúbal 4x1 Maritimo
Amadora 2x2 Beira-Mar
Classificação (após 28 rodadas)
1° Benfica, 46 pontos; 2° Sporting Lisboa, 44: 3° Porto, 38

Campeonato Holandês
RKC Waalwijk 1 x 0 Willem Tilburg
Ajax 2x1 Heerenveen
Maastrich 2 x 2 Go Ahead Eagles
Sparta 3x0 Groningen
Vitesse 2 x 1 Volendam
PSV Eindhoven 3 x 1 Breda
Utretch 0x0 Feyenoord
Roda JC 1 x 4 Twento
Cambuur 2 x 1 Venlo
Classificação (após 33 rodadas)
1° Ajax (campeão). 54 pontos; 2° Feyonoord. 47; 3° PSV. 42; 4" Vitesse, 39

Campeonato Inglês
„Arjsena4-Q-x-2-West-HaTir
Leeds 3x0 Everton
Livorpool 0 x 1 Norwich
Manchester City 2x2 Chelsea
Oldham 0x0 Shefliold Wednesday
Oueen's PR 1 x 3 Swindon
Southampton 4x1 Aston Villa
Wimbledon 2 x 1 Tottenham
Ipswich 1x2 Manchester United
Coventry x Blackburn (hoje)
Classilicação (após 41 rodadas)
1° Manchester United (40 jogos), 88; 2°
Blackburn (40 jogos), 83: 3° Nowcastle,
74

Campeonato Argentino
Independiente 2x0 Ferrocarril
Boca Juniors 0x2 River Plato
Huracan 1 x 3 Belgrano
Mandiyu 1 x 1 San Lorenzo
Velez Sarsfield 1 x 1 Gimnasia y Tiro
Gimnasia y Esgrima 3 x 1 NewelFs Old
Boys
Banfield 2x0 Lanus
Rosário 3x0 Estudiantes
Platense 2x1 Espahol
Racing 1 x 0 Argentinos Juniors
Classificação (após seis rodadas)
1° Platense, 9 pontos; 2° Independiente,
Gimnasia y Esgrima, Belgrano o Banfield,8.

Campeonato Mexicano
Universidad Autônoma de Guadalajara 2
x 0 Santos do Torreón
(UAG campeã)

Amistoso
Chile 2x0 Estados Unidos

TÊNIS
Torneio de Hamburgo
Maculino- Final
Michael Stich (Ale) 6/2, 2/6 e 6/3 Petr
Korda (Tch)
Feminino — Final
Arantxa Sanchez (Esp) 4/6, 7/6 (7/3) e
7/6 (8/6) Steffi Graf (Ale)

Aberto de Madri
Final
Thomas Muster (Aut) 6/2, 3/6, 6/4 o 7/5
Sorgi Bruguera (Esp)

Torneio de Jacarta
Feminina - Final
Yayuk Basuki (Ind) 6/4, 3/6 e 7/6 (7/1)
Florência Labat (Arg)

Torneio de Tarento
Anapolina/GO x América/GO

Jonas Duarte — Anápolis
AMERICA
ANAPOLINA
27.03 - 0x0 Quirinópolis - C
24.03-2x1 Vila Nova-C
27.03-2x1 Inh1:as-F
03.04 - 0x2 Atlético F
10.04-3x1 Caldas-C
03.04 - 0x0 Rio Verde - C
13.04 - 0x3 Piracanjuba - F
13.04-0x1 Inh1:as-F
17.04- 1x1 Anápolis-C
17.04 -2x0 Vila Nova -C
24.04 - 0x2 Goiatuba - F
24.04-0x2 Jataionse-F
27.04- 1x4<3013s-F
27.04 - 1x2 Rio Vordo - C

COLUNA 1:35%

COLUNA x: 30%

COLUNA 2: 35%,

Vitória/ES x Rio Branco/ES
VITÓRIA
31.03- 1x1
03.04 - 0x3
10.04- 1x1
13.04-0x3
17.04 - 2x1
21.04-2x4
24.04- 1x1

Campeonato Italiano

Engenheiro Araripe — Vitória
RIO BRANCO
30.03 - 3x0 Colatma - F
03.04 - 0x2 Nova Venécia - F
09.04-0x1 Comercial-F
13.03- 1x1 Muniz Freire - C
17.04 - 2x3 Rio Branco/VN - F
21.04-2x1 Aracruz-C
24.04 - 4x2 Alfredo Chavos - F

Aracruz-C
Rio Branco/VN - F
Estrela-C
Castelo-F
Nova Venócia - C
Colatina-F
Linhares -C

COLUNA 1:30%

COLUNA x: 40%

COLUNA 2: 30%

Atlético/MG x Mamoré/MG

Mineiráo — Belo Horizonte
MAMORÉ
ATLÉTICO
29.03 - 2x0 América • F
03 04 2x0 Uberlândia -C
03.04- 1x1 Cruzeiro-C
06 04 1x0 Atletico/TC - F
F
1x0
Allonense
06.04 - 0x0 Valeriodoce - F
08 04
10.04 - 1x0 América-C
12 04 1x2 Romo/PA - F
17.04-0x1 Caldonse-F
17.04 4x0 Patrocinense C
20.04 - 2x0 Patrocinense 2104 1x1 Democrata/GV - F
24.04-0x2 Allenenso-F
23 04 3x0 Caldense - C
27.04- 1x1 Altonense-C
ti 04- 0x0 Vila Nova-C
0105 1x1 Cruzeiro- N

COLUNA 1:40%

COLUNA x: 30%

COLUNA 2: 30%

América/MG x Cruzeiro/MG

Mlneirão — Belo Horizonte
CRUZEIRO
AMERICA
03 04 - 1x1 Mamorè-F
05 04 1x1 Uberlândia 06.04 - 2x1 Boca Juniors/ARG - C
07.04 0x1 Democrata/GV 10 04 0x1 Mamoré-F 10.04 - 4x1 Atlético/TC - C
13.04 - 3x1 Caldense - C
12 04 1x0 Patrocinense 17.04 1x0 Vila Nova-C 1/04- 1x1 Valeriodoce - F
21.04 1x2 Uberlãndiã^F 21.04 - 0x1 U.Espanhola/CHI - F
24.04 - 4x0 Uberlândia - C
24.04 2x1 Alfononse -

COLUNA I: 30%

COLUNA x: 35%

COLUNA 2: 35%

Feminina -Final
Julie Halard (Fra) 6/2 e 6/3 Irina Spirlea
(Rom)

Taça Davis
ÇJaoa-3-!rt-ts1onaco
Finlândia 4x1 Estônia
Polônia 4 x 1 Bulgária
Nigéria 5 x 0 Senegal

VOLEIBOL
Campeonato
nal do Rio

Inter-regio-

Infanto-juvenil -15" rodada
Feminino: Fluminense 3x0 Fluminense/
Vassouras; Flamengo 3x1 Botafogo;
AABB-Tijuca 3x0 Tijuca. Classificação:
1° Fluminense. 10 pontos.
Masculino: Flamengo 3x0 Barra Tênis;
Canto do Rio 3x1 Fluminense; Tijuca 3 x
late Clube Jardim Guanabara. Classificação: 1° Flamengo, 12 pontos.
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Campeonato Estadual
Infantil - 4* rodada
Feminino: Teresópolis 3x2 Fluminense/
Vassouras; late Clube Jardim Guanabara 3 x 0 AABB-Rio; Barra Hebraica 3 x 1
Barra Tênis; Flamengo 3 x 1 Tijuca; Botatogo 3x0 Vasco; Fluminense 3 x
AABB-Tijuca. Classificação: Flamengo
e Botafogo, 8 pontos.
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Copa William Morgan
Infantil - 4" rodada
Masculino: Fluminense 3x0 Canto do
Rio; Vasco 3x2 Barra Tênis; Tijuca 3x2
Botafogo. Classilicação: 1° Fluminense.
8 pontos

Campeonato Estadual
Mirim - 3* rodada
Feminino: Botafogo 3x0 Municipal; Grajaú Tênis 3x0 Vasco: Fluminense 3x0
CIB; AABB-Tijuca 3x0 Hebraica. Classificação: Fluminense e AABB-Tijuca, 6
pontos
Masculino: Fluminense 3x0 late Clube

ATLETISMO
Troféu Creduc - Estádio
Célio de Barros
Provas masculinas
Lançamento de dardo (infantil): 1° Francisco Caetano (Botafogo) - 40.3m
Arremesso de peso (infantil): 1° Joilson
Moreira (Botafogo) - 7,56m
110m c/ barreira (menores): 1° Vitor de
Souza (Fluminense) - 15,5s
Lançamento de martelo (menores): 1°
Leonardo Caruso (Mangueira-Xerox) 36,62m
400m rasos (adulto e juvenil): 1° Melissandro da Silva (Flamengo) - 49,7s
Salto em altura (Infantil, 10 a 12 anos): 1o
Joison Moreira (Botafogo) - 1,3m
Salto em altura (infantil. 12 a 14 anos): 1°
Bruno Reis (Vasco) - 1,5m
Provas femininas
1500m rasos (aberto): 1° Edileuzimar
Medeiros (Blumenau) - 4m42s07
80m c/barreiras (infantil): 1° Thais Torres (Mangueira-Xerox) - 13.9s
Salto em altura (juvenil e adulto): 1°
Patricia de Souza (Mangueira-Xerox) 15.3s
Arremesso de poso (infantil): 1° Aline do
Nascimento (Mangueira-Xerox) - 7,82m
Salto em distância (aberto): 1° Jacqueline Vianna (Fluminense) - 5,08m
Salto em distância (menores): 1° Elon
Marinho (Fluminense) - 4,81m
Classificação final:
Masculino — 1° Mangueira-Xerox (271
-pontos)
Feminino — 1" Botafogo (120 pontos)

TRIATLO
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Bronco' aproveita a boa onda na Pretinha para garantir alguns pontos importantes e decisivos

O'Bronco'
sucesso na última onda

¦

surpreende Ribas no final da prova do surfe

A ira do paranaense Peterpresa e o pela morte de Senna
abalou as estruturas dos atletas
son Rosa, o Bronco, 20 anos,
e do público presente. Ao lonprevaleceu ontem na quinta
etapa do brasileiro — o Nesgo da competição, não se falava em outro assunto.
cau Surfe Energy — na Prainha. Como um repeteco da 2".
Antes de entrar na final,
etapa do Limão Brahma, há 15
sem ainda saber da fatalidade
dias, a última onda foi decisiva
do acidente com o piloto brasivitória
de
Bronco.
No
a
leiro, o número um do ranking
para
último minuto, com seis ponbrasileiro— o niteroiense Victos de diferença parti Victor
tor Ribas, católico — rezava
Ribas, então primeiro colocaa recuperção de Senna.
para
'"Prefiro
do, Peterson pegou uma direita
perder hoje. se isso
certeira e virou o placar nos
ajudar o Senna a sair dessa",
derradeiros segundos da final.
rogava a Deus o surfista. antes
Escolheu a onda certa, ganhou
de entrar no mar.
os mil pontos da etapa, e emOutro Atleta de Cristo, o
bolsou USS 4 mil dos USS 20
baiano Jojó de Oliveira — 3°
mil destribuidos pelo Nescau.
lugar na final — lamentava a
Mas o alto astral comum
"Não sabia
perda de Senna:
aos surfistas deu vazão à consque tinha sido tão grave. É
ternação na final do Nescau
fogo. A gente para morrer,
Surfe Energy. O sol até aparebasta estar vivo". Mas. como
etapa
esquentar
a
ceu para
evangélico que é, Jojó resigtambém classificatória para o
nou-se: "A vontade Dele preWorld Qualifying Series
valece. Importante é que Senna
(WQS) — com oito brasileiros
foi o melhor talento dentro da
confirmados, a série é seletiva
-^>aía-0--WCr-r-Giimpeonato-dii-- Fórmula l ". afirmou. Mais
cético, Peterson foi incisivo:
primeira divisão, onde estão os
"Morreu
e pronto, foi embora.
Top 16 do mundo. Mas a sur-

Eu perdi o meu pai. Não
adianta chorar. Isso não vai l
trazer o Senna de volta para
junto de nós. Esta é a realidade".
Outros resultados de on-. .
tem. na Prainha: 3° lugar para
Jojó de Oliveira e 4° para Kias
de Souza. A próxima etapa do $
brasileiro será nos dias 4 e 5 de>I
junho, na Praia do Futuro, em'
Fortaleza, Ceará.

RESULTADOS
Nescau Surf Energy - Final
1°
2°
3o
4°

Peterson Rosa (SP)
Victor Ribas (RJ)
Jójo de Oliveira (BA)
Kias de Souza (BA)

Ranking Brasileiro após o Nescau
1°
2"
3°
4"

Victor Ribas (RJ)
Paulo Maios (SP)
Peterson Rosa (SP)
Wagner Pupo (SP)

Ranking WQS após o Nescau
1o Victor Ribas (BRA)
2o Chris Brown (EUA)
3o Pat 0'Connel (EUA)
•- 4o Wagner Pupo
(BRA)
5" Paulo Matos (BRA)
8° Guilherme Herdy (BRA)
-4SsJeey-Jen(Uns. (BBAL
16" Kias de Souza (BRA)
Marco Antônio Cavalcanti

Copa Wild Flower — Califórnia
1° Wolfgang Dietrich (Ale) — 4h9m40s
6° Alexandre Ribeiro (Bra) — 4h13m
7° Marcus Ornellas (Bra) — 4h14m

JUDÔ
Campeonato Regional de
Niterói e região dos Lagos
Super-ligeiro: 1o Gustavo Pimenta
Ligeiro: 1o Douglas da Silva
Meio-leve: 1° Márcio Alexandre
Leve: 1° Rodrigo de Abreu
Meio-médio: 1° Alexandre Santos
Meio-pesado: 1o Leonardo da Silva
Pesado: 1° Ricardo Nascimento

CACA SUBMARINA
Campeonato Estadual
1o late Clube do Rio (Edmunod Souto de
Oliveira, Eduardo Souto de Oliveira e
Carlos Bergamento) — 37 peças, 58.500
pontos
2° late Clube de Angra (Jorge Luis Monico, Fernando Torre e André Andrade) —
16 peças, 36.400 pontos
3° Marimba (Álvaro Matos, Luis Corroa
do Araújo e Carlos Niemayer) — 21 poças, 30.600 pontos
Classificação:
1° late Clube do Rio, 3 pontos perdidos;
2° Marimba, 7; 3o late Clube de Angra, 9;
4° late Clube de Icarài, 11

SQUASH
Campeonato Europeu
Finais
Masculino: Inglaterra 4x0 Alemanha
Feminino: Inglaterra 3x0 Alemanha

GOLFE
Aberto de Cannes
Final
1° lan Woosnam (Gal) - 271
2° Colin Montgomerie (Esc) - 276
3" Jean Van de Velde (Fra) - 277

XADREZ
Torneio Internacional de
Havana
Classificação linal:
1o Júlio Bocerra - 6,5 pontos

JánciUnluTT^rine/JuTeni direção à ilha do Governador, a dura disputa pelos primeiros lugares

Costa ganha meia maratona
Cerca de l .500 atletas participaram ontem de manhã da 3a
Meia Maratona do Trabalhador - Travessia da Linha Vermelha - com percurso de 21,1
quilômetros, da Candelária, no
Centro, à Estrada do Galeão,
na Ilha do Governador. Três
mineiros ficaram com as melhores colocações. O primeiro
foi Ronaldo Costa, 23 anos,
bicampeão da prova. Ele foi o
brasileiro mais bem colocado
na última Corrida de São Silvestre. Ronaldo liderou a prova a partir da entrada da Linha
Vermelha e fez o tempo de
lhÜTnt+&^____^^
Geraldo de~7íssis\ 28 auus,-

ficou em segundo e Toniix Alves da Costa, 31 anos, em terceiro lugar. Entre as mulheres,
a primeira foi Solange Cordeiro de Souza, 25 anos, que assumiu a liderança nos últimos
cinco quilômetros da prova. A
segunda colocada foi Viviane
Anderson, 24 anos e, a terceira, Rizia de Almeida Mendes.
31 anos.

Os vencedores ganharam
CRS 500 mil, uma passagem
Riò-Buenos Aires-Rio, um video cassete e um troféu. Foram
distribuídos no total 15 mil dólares em prêmios para os priineiros colocados em várias
"Vou
usar a pasmodalidades.
sagem para participar da Meia
Maratona de Buenos Aires, em
outubro", planeja Ronaldo.

PRIMEIROS COLOCADOS
Masculino
1) Ronaldo da Cosia
2) Geraldo de Assis
3) Torhix da Costa

IhllImlSs
Ih02m07s
Ih(l2ni35s

Feminino

I) Solange Cordeiro
2) Viviane Anderson
3) Rizia Almeida

I li 15m45s
Ihl6m26s
Ihl7m05s

Vôlei do Brasil perde Pacers a uma vitória da vaga
de 3 a 2 dos alemães
ESTER LIMA
HEIDELBERG. ALEMANHA

— Em uma partida que começou fria e acabou emocionante,
só decidida em favor da Alemãnha num tie-hreaker de 15 a 13,
a seleção brasileira fez sua estréia na temporada 94 na pequena cidade de Karlshule, na
Alemanha, da mesma maneira
que no ano passado, perdendo
para os donos da casa. por 3 a 2.
parciais de 15/9, 15/12,7/15.6/
15e 15/13.
Na verdade, o Brasil escapou
de levar uma boa surra, já que
no primeiro set chegou a estar
perdendo de 10 a 0. Jogando
mal no bloqueio e na defesa, a
seleção brasileira dos dois primeiros sets parecia que acabara
de se encontrar. Tudo justifica-

do por jogadores e comissão
técnica como normal.
O Brasil só começou a jogar
no terceiro set, quando acertou
um pouco a recepção e melhorou o saque, mas os jogadores
ainda estão em fase de museulação e por isso estão pesados e
não conseguem se movimentar
"No começo, é
rapidamente.
assim mesmo. A gente tem que
aceitar. Mas não quer dizer
que eu tenha gostado".
Hoje, as duas equipes voltam
a se enfrentar, às 14h (horário
de Brasília), de novo sem Tande
e Marcelo Negrão, que só chegam à noite. O Brasil jogou ontem com Giovane. Max, Mauricio. Carlào. Paulão e Kid.
Entraram depois Pinha. Talmo.
Toaldo e Douglas.

NOVA IORQUE —Com uma
atuação espetacular do ala
Reggie Miller — marcou 32
pontos — e uma marcação implacável sobre Shaquile
0'Neal — 15 pontos — o Indiana Pacers conseguiu sábado
à noite a segunda vitória consecutiva (103 a 101) sobre o
Orlando Magic. em Orlando,
pelos piayoffs da NBA. Com
duas vitórias na série de melhor de cinco partidas, os Pacers precisam vencer mais uma
para chegar pela primeira vez
às semifinais da Conferência
Leste. A próxima partida será
hoje, em Indianápolis.

Ainda pelo Leste, o Atlanta
Hâwks se recuperou do susto
da primeira partida — perdeu
em casa para o Miami Heat —
e empatou a série com uma
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Orlando —AFP
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Shaquille (32), bem marcado

convincente vitória de 104 a
86.
Em Seattle, os Supersonics
praticamente garantiram pre-

rií ÍitV*.Aab£.!U

sença nas semifinais do Oeste
com a segunda vitória sobre o
Denver Nuggets (97 a 87). As
duas equipes voltam a jogar
hoje, desta vez em Denver. Se,
vencer, o Seattle será a primeira equipe classificada nos piayoffs. No outro jogo da Conferência. o Utah Jazz conseguiu
uma importante vitória ao
vencer o San Antônio Spurs.
na casa do adversário, por 96 a
84. As próximas duas partidas
serão disputadas em Salt Lake
City e os Jazz poderão garantir
a classificação com o apoio de
sua torcida.
Jogos de amanhã: Miami
Heat x Atlanta Hawks; Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls:
Portland Trail Blazers x Houston Rockets e Utah Jazz x San
Antônio Spurs.

i
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São Paulo — Edilson Lopes

PÁREO CORRIDO
PAULO GAMA

Um fotochart em Bagé
existe coisa traiçoeira em
Se corrida de cavalo é o fotochart. Esta fotografia, que registra em frações de segundos a
mínima vantagem entre os cavalos, divide emoções, provoca
debates calorosos durante o
tempo exato da revelação da
foto e até motiva altas apostas.
Alguns turfistas têm olho clínico e raramente erram o palpite
sobre o cavalo vencedor após a
revelação da fotografia. Outros, ao contrário, ficam perdidos, e andam de um lado para
o outro com as pules na mão.

Nos 30Òm finais, Much Better (D) livrou vantagem decisiva sobre Vomagc, garantindo a Jorge Ricardo sua primeira vitória no GP São Paulo

Much Better confirma o favoritismo
¦ Cavalo ganha Grande Prêmio São Paulo com direção impecável de Jorge Ricardo
—

PAULO GAMA

SÃO PAULO — Much Better. do
Estúdio TNT, confirmou a condição de melhor cavalo brasileiro da
atualidade, ao vencer o Grande
Prêmio São Paulo, disputado ontem à tarde no Hipódromo Cidade
Jardim, à distância de 2.400m, em
pista de grama leve. A vitória teve
sabor especial porque os já consagfados Jorge Ricardo e José Luís
Maciel, respectivamente jóquei e
treinador do cavalo, ganharam pela
primeira vez a principal prova do
- -turfepaulista.
\ Apesar da importância da prová, Cidade Jardim teve público redúzido, pois a morte de Ayrton
Senna deixou São Paulo triste. A

os
consternação era evidente
acidente
mais
do
falavam
turfistas
que tirou a vida do piloto brasileiro
de F l do que em apostas. A maioria preferia acompanhar o noticiario sobre Senna, pela TV. Antes da
prova, houve um minuto de silêncio
no hipódromo.
A corrida — A vitória de
Much Better foi mais difícil do que
se poderia esperar. O cavalo, que
havia ganho o Clássico Associação
Latina-Americana de Jóqueis Clubes, em março passado, na Argentina, entrou na pista de Cidade Jardim com honras de franco favorito.
Mas foi preciso uma direção impecável do campeoníssimo Jorge Ricardo para que Much Better livras-

se pescoço sobre Vomage,
ganhador da prova em 93. Nos três
anos anteriores, Ricardinho ficou
sempre em segundo lugar.

Na largada, foi para a ponta
Épson Di Reichmark, seguido por
Ortyner. Vomage foi mantido por
Nelito Cunha na terceira colocaçào, enquanto Much Better corria
em quarto, e Tallon, o mais apostado dos paulistas, em quinto.
Na reta final, Vomage dominou
a ponta e fugiu com dois corpos,
mas recebeu logo ataque de Much
Better, que a partir dos 300m finais
começou a descontar a diferença
sobre os demais. A poucos metros
do disco de chegada, tocado por

energia por Ricardo, acabou cruzando em vantagem. Vomage chegou em segundo. Vekrezo. conduzido por G. Meneses, em terceiro, e
Tallon, com C. Canuto. em quarto.
0 outro cavalo do Rio, Le Garçon
D'Or, dirigido por Juvenal Machado da Silva, nào obteve destaque.
Ricardinho vibrou muito com o
primeiro lugar, e ressaltou que estíP
era o único triunfo que faltava em
sua carreira de mais de 5.100 vitórias, em 17 anos. O treinador José
Luís Maciel disse que esperava uma
vitória mais fácil, e avisou que
Much Better só reaparecerá no GP
"Ele agora deve
Brasil, em agosto.
descansar", disse.
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ONTEM NA GÁVEA
Io Páreo: Io Lisboa New, C. Souza 2o Rovina, M. Cardoso 3o Always Regis, J. James 4o Lady
Thais, A. Esteves Vencedor 7 (26)
Inexata 47 (87) Placês 7 (14) 4
(20) Exata 74 (265) Trifeta 748
(469) Quadrifeta 7483 (1.330)
Tempo: lmlOs 1/5
2" Páreo: Io El Garn Foca. M.
Cardoso 2o Jambuassu, J. James
3o Xotiener, R.R. Souza 4o Guanaro, M. Almeida Vencedor 5 (14)
Inexata 45 (69) Placês 5 (12) 4
(27) Exata 54 (73) Trifeta 547
(270) Quadrifeta 5471 (430) Tempo:lm7sl/5
3o Páreo: Io Barguette, R.L. Santos 2o Três Chie, L. Abreu 3o Jolly
Night, M. Cardoso 4o Bali de Tete, W.F. Coutinho Vencedor 4
(18) Inexata 46 (95) Placês 4 (12)

6 (19) Exata 46 (144) Trifeta 465
(308) Quadrifeta 4653 (1.156)
Tempo: lmlOs
4o Páreo: Io Mitsuya, L. Abreu 2o
Fe ver, M. Almeida 3o Madrid
Star, M. Cardoso 4o Elegant Dance, W.F. Coutinho Vencedor 8
(363) Inexata 28 (425) Placês 8
(90) 2 (25) Exata 82 (1.834) Trifeta 826 (1.940) Quadrifeta 8261
(4.851) Tempo: lm32s4/5
5o Páreo: Io Brink Harmony, J.
Garcia 2o Progesterona, J. Poletti
3o La Biz, R.R. Souza 4o Kibraveza, A. Ramilho Vencedor 3 (101)
Inexata 38 (102) Placês 3 (49) 8
(15) Exata 38 (535) Trifeta 389
(1.089) Quadrifeta 3897(7.451)
Tempo: lm9s3/5
6o Páreo: Io Largada, J. James 2o

Liga, M. Almeida 3o Rose Dancer, M.A. Santos 4o Right Flight.
R.L. Santos Vencedor 5 (40) Inexata 35 (73) Placês 5 (19) 3 (22)
Exata 53 (254) Trifeta 537 (228)
Quadrifeta 5378 (1.337) Tempo:lml0s2/5
7o Páreo: Io Gelato, N. Souza 2o
Waimea Super, M. Fontoura 3o
Piraguara, C. Canuto 4o FasingTipton, J. Garcia 5o Pindara, E.
Pacheco Vencedor 9 (64) Inexata
99 (3.867) Placês 9 (80) Exata
99 (3.440) Trifeta 9111 (3.474)
Quadrifeta 911110 (33.874) Tempo:lm36s
8o Páreo: Io Karkaban, J. James
2o Great Quaestor, M. Cardoso 3o
Chints, A. Batista 4o Double Setti, M.B. Santos Vencedor 7 (24)
Inexata 37 (31) Placês 7 (16) 3

XADREZ
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j.
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cialmente afetada pelo desinteresse e
mesmo algumas críticas e restrições
emitidas por jogadores e treinadores
soviéticos, decaiu rapidamente e tornou o gênero um espetáculo esquecido. Até que surgiu o torneio Melody
Amber no ano passado. Seu idealizador resolveu juntar, num formato inovador, o novo ritmo de xadrez rápido
(de 20 a 30 minutos por jogador) com
o modo de "jogar sem ver nada" (exceto o que a mente for capaz de visualizar e imaginar) e, de permeio, tecnoiogia e informática para permitir aos
jogadores mandar e receber lances para e do oponente, saber o tempo consumido por ambos e ainda serem fiscalizados instantaneamente, em caso
de indicar um lance impossível. Tudo
transmitido para o público através de
telões, videos, terminais de computadores e comentários de GMs convidados sobre as partidas em andamento.
E as partidas duram, em média. 25/30
minutos. Ossip Van Oosterom fez de
seu torneio comemorativo uma homenagem à sua filhinha (Melody Amber)
e recriou um gênero desprestigiado,
dando-lhe tratamento e importância
esportivos traduzidos no total de prêmios (além de 100 mil dólares) distribuídos entre 12 jogadores. O certame
é jogado em dois "turnos paralelos"
com os jogadores se enfrentando a
cada rodada pelo Sistema Schuring

numa partida normal e em seguida
outra "ás cegas" de xadrez rápido.
Somam-se os desempenhos para
apontar o campeão final, ainda que
exista também premiação em separado para cada modalidade.JíakíiiTdtr
informação sobre as 3 últimas rodadas, a classificação parcial era a seguinte:
1°) Anand -14.5 pontos, em 18
possíveis; 2o) Kraminik -13; 3°) hvantchuk -12,5; 4°) Kamsky -11:5°) Judit
Polgar -9.5; 6o) Karpov -9; 7o) Ljubojevic -8.5; 8o) Seirawan -7,5; 9o) Nunn
-6.5; 10°) Zsuzsa Polgar -6; 11712°)
Korchnoy e Piket -5. Observem a partida demonstrada abaixo e os leitores
"os cegos"
poderão avaliar o quanto
ver
no
xadrez!
podem
G. KAMSKY X W. KRAMINIK —
Siciliana (Ia Rod. "Às cegas")
le4 c5 2-Cf3 Cc6 3-d4 cxd4 4-Cxd4
Cf6 5-Cc3 d6 6-Bg5 e6 7-Bb5 Db6
8-Bxf6 gxfó 9-Cb3 a6 10-Be2 Dc7 11a4 b6 12-Cd4 Bb7 13-Cxc6 Dxc6 14Dd4 Tg8 15-BD Dc5 16-Dd3 0-0-O
17-0-O h5 18-Rhl h4 19-h3 Rb8
20-Ta3 De5 21-TÒ3 d5 22-Bg4 Bc5
23-exd5 f5 24-Be2 Txd5 25-Cxd5
Bxd5 26-Bf3 Bxb3 27-Dxb3 Td8 28-c3
Td2 29-Tdl Bxf2 30-c4 Dxb2 31Dxb2 Txb2 32-g4 hxg3 e.p. 33-h4 Be3
34-Bc2 Tc2 35-h5 Txc4 36-BD Tcl
37-Txcl Bxcl 38-Be2 Bh6 39-Bxa6 Rc7
40-Rü2 f4 41-Bb5 Rd6 42-RI3 f5 43Bd3 Re5 44-Ba6 Rf6 45-Bc8 e5 46-

O veterinário. Jorge Morgado. na época presidente da Comissão de Corridas, nào teve
dúvida. Sentado no alto da tri-

Agora, anos depois, decidiu
contar a história, certo que
Waldyr Leite Paiva compreendera bem a sua incômoda si" Este fotnação naquele dia.
tochart já caducou. O crime
",
brincou.
está prescrito

(21) Exata 73 (95) Trifeta 731
(270) Quadrifeta 7316 (3.383)
Tempo:lm9s3/5
9o Páreo: Io Much Better, J. Ricardo 2" Vomage, N. Cunha 3°
Vekrezo, G. Meneses 4o Tallon.
C. Canuto Vencedor 1(19) Inexata 17 (216) Placês 1 (14) 7 (41)
Exata 17 (200) Trifeta 1710
(1.415) Quadrifeta 17102 (5.237)
Tempo:2m28sl/5
10° Páreo: Io Demelen, R.G.
Amorim 2" No Question, W.F.
Coutinho 3o Thayse. A.M. Lemos
4o Goianobyl, A.S. Santos Vencedor 7 (17) Inexata 710 (18) Placês
7 (10) 10 (10) Exata 710 (29) Trifeta 7106 (356) Quadrifeta 71068
(2.002) Tempo: lm!6s3/5

HOJE, NA GÁVEA

LUIZLOURFÜRO

"Cegos... mas nem tanto" — M. Amber — Parte I
ma das mais espetaculares exibicões envolvendo xadrez é o
Chamado "jogo às cegas", no qual,
menos um dos competidores
' pelo
prescinde de todo apoio material (tabuleiro. peças, planilhas etc.) para jogar o mínimo de uma partida. Apesar
de seu caráter performático, ainda
mais quando se sabe que alguns notaveis do jogo chegaram a jogar contra
dúzias (!!) de oponentes em simultãneas históricas, essa é uma tradição
que remonta a tempos muito antigos.
i Na forma ancestral do jogo, conheci¦ da por "shatranj", há registros de que
alguns "alyats" (o mesmo que grande-mestre!) enfrentavam de 2 a 4 oponenles ao mesmo tempo, nos séculos
IX e X, nos califados árabes. Mesmo
no raiar da aurora da forma moderna
do jogo, em inícios do século XVI, os
italianos Leonardo da Cutri e Paolo
Boi, e o espanhol Ruy Lopez assombravam cortes e gentio da Europa
renascentista com suas demonstrações
de jogo sem visão externa. Mas tarde.
Phillidor. Morphy, Zukertort, Pillsbury, Reti. Alekhine, Koltanowsky,
Najdorf e Flesh estabeleceram recordes consecutivos em simultâneas às
cegas (o número de tabuleiros chegou
a inimagináveis 56. 58. 60!!). com repetido sucesso, sempre impressionando público e cronistas por mais de 200
anos. No entanto, após a década de
50. a motivação dos jogadores, espe-

Em qualquer hipódromo do
mundo, o fotochart já pegou
gente desprévinida. Inúmeras
vezes, proprietários tiveram
que sair da raia debaixo de
vaias. A certeza absoluta da
vitória os motivou a correr para pista antes da infalível fotografia. E a revelação mostrou
um resultado diferente do esperado.
Em Bagé. no Rio Grande
do Sul. aconteceu há alguns
anos incrível história em que o
protagonista foi o fotochart do
hipódromo local. Estava sendo
disputada uma penca — corrida em distância curta — milionária. que envolvia alguns dos
maiores criadores e proprietários do Rio Grande do Sul.
Nos metros finais da competiçào aconteceu o imprevisto.
Um cavalo castanho cruzou o
disco junto â cerca interna, na
linha um. Enquanto uma égua
alazã. propriedade de Waldyr
Leite Paiva, o atacou bem por
fora. quase encostada na cerca
externa.

buna teve certeza da vitória do
cavalo e mandou afixar o resultado antes da revelação do
fotochart. O público, que estava dividido, se surpreendeu
com a colocação do placar tão
rápida, principalmente por que
os dois animais estavam bastante separados. Mas ninguém
reclamou.
Para surpresa de Jorge
Morgado e dos demais comissários, após a revelação da foto, a égua de Waldyr Leite Paiva tinha meia cabeça de
'"
O
vantagem, bem por fora.
vamos
fazer
agora
nós
que
",
doutor Jorge ?
perguntou o
do
funcionário
placar. Jorge
ainda
Morgado,
perplexo com
tão surpreedente resultado,
não pensou duas vezes.
"
As apostas já foram pareclamou e o jeininguém
gas,
to é deixar como está para ver
",
respondeu.
como é que fica
O funcionário cocou a cabeça e
'* E como é
que a
perguntou.
faz
com
a
foto
que será
gente
no
retrospecto
junto
publicada
as outras dos demais páreos ?
".
Jorge Morgado. sempre decidido, retrucou.
••
Amigo. O filme queimou.
A gente coloca a foto dos outros páreos e escreve que o filme desta prova queimou. Você
já pensou se o Waldir descobre
que a égua dele ganhou. Vai
criar uma confusão do tamanho de um bonde. Vamos em
",
sentenciou Morgado.
frente

Rg2 e4 47-Bd7 Rg5 48-Rh3 Bf8
49-Be6 Bd6 50-h6 f3 51-h7 g2 (e. como ambos os jogadores viram que
52-h8(D). gl(C)+ + é mate(!]u> brancoabaRdemou) (0 -1)
RELÂMPAGO NO RIO
A renovada parceria Tijuca T.C. e
Clube Naval, em prol da organização
de competições de xadrez de todo tipo
no Rio, está rendendo bons frutos.
Após a realização do Torneio de "Relâmpago" (ou Ping) do último dia 20.
na sede do Tijuca. está sendo confirmada a instituição de um circuito de
eventos semelhantes a ter seqüência
amanhã, no Tijuca T.C. com inscrição
de 5 URVs, aceita até as 19h e início
das rodadas programado para as
19h30min. Os competidores devem levar relógio e saber também que a
outra próxima etapa se dará no dia 18
deste mês. no Tijuca T.C. O resultado
final da Ia etapa, já referida, teve os
seguintes nomes e pontuação.
1°) Ricardo Teixeira -19 pontos,
em 22 rodadas: 2o) Hilton Rios F. -17;
3o) Luiz Loureiro -17; 4°) Sérgio
Amador -15; 5o) J. Magalhães -12; 6o)
D. Sokolic -11.5; 7o) Sílvio Mendes
-11 até 12 jogadores, em duplo turno.
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Clube de Xadres Guanabara. Av. Churchill, 109. si 101 — Centro — 20.020-050 — Rio de
Janeiro-RJ.

7.000.000,00 - PRÊMIO ARTURO A

1-Pino ii 19 horai-1.100 (JUIElA-VtR.)
CM 800000,00EXATA/DUPLAr. RI FITA/ QUADRIFETA -

1981/1982
Keroi. M A Santos
Bom líl Time n L Santos Ap

PRÊMIO QUIPROQU01854
l
Ubsgakka Chátm. F. Mala
56
2
GreyMask,M. Cardoso., 58
56
3
30urodalar, J Isabel
íAríeJlda/.L Abreu apl
4
58
56
5
5 Tai pan. P. Chtrtíelier ap
2- Pireo is 1 9M0m - 2.000 (AH FJA-VAR)
Cftt SOO.OCO.00 - EXATA/DUPLATRIFETA
QUADRIFETA - PRÊMIO ADIL
1955/1858/1057
I
58
1 Burgos Tour, A Esteves Ap 3
54
2
2itatca.L.G. Santos Ap 4. . .
STomajoDancer.G.Euclifles 60
Inlalhbille. E. M Silva ap
60

3
4

58

5

Tekilmo.J Ricardo

3- Pano ti 20 toai - uoo (AREIA-var)
CR» e 80.000,00 - EXATA/DUPU/TRIFETA
QUADRIFETA - PRtWO DULCE 1958
58
idolatrado, A. M lemos ap
56
20ynaBell,J LMarins.
Aicltc Flighl. M Cardoso 58
ílngteese. J Ricardo.
58
56
SilLSãodeamor, J M Silva

1
2
3
4
b

*' Pàtso às 2CM5m UOO (ARBA-VAR)
CRS 780000,00EXATA/OUPU/TWfETA/QUADRIFETA -

57
55

3CarryOveU.Leme 59
4 Pêguy. J M Silva
57
SLoraCadu. J Ricardo
56
7-Pano is 22h05ni -1.200
CR»
780.000,00
(ARBA-VAR)
EXATA/DUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA
PAFJHOSINGSINQ1983
JoyeuiLatron. G.EucliOes
Bate Truiti, J L.Souza
Kart Bane. J. M Silva
Mariano Moro. W. F Coutinho Ap 1
5LordBaron,J Ricardo
6Namorador.J Leme
7 Quadrello. CA. Martins.
6- Pino às 22N40M -1 MO (GRAMA) CR»
2.300.000,00 —
EXATA/ DUPLA/TRIFETA/ QUADRIFETA PREMK) SHOW CROWN 1964
Heliose. M Cru;
Estrela do Timão. N Uma
3BelaChtna,E Corrêa
4FelonShp.W Blandi
EUe Meme. J. Aparecido Ap 2
Ostnch. N Cunha

56
53
53
53

63/1
53/4

. . 51'0
/ Bom To Hace, 8 Ferreira Ap 3
8Buonadona,G Meneses 56
56
9 invicta Regi. C Canuto
10 Crises J César Ap.3
55 3

7
8
9
10

53
II
11 EvetNight L Almeida
9- Pino is 23H05M -1J00 (ARBA-VAR)
CR» 680400,00EXATA/WPUrmiFETA/QUADRIFETA PREMK) MAANIN1965
Neto co Rei. J Leme
53
56
Disciplinada A Esteves Ap
56
Pfinceza de Torres. F Cout Ap t
58
Mastlck. L Abreu Apl
Present Time. L F. Gomes 58
58
Monólogo. A M Lemos ApJ
IO- Pino As 23H30M—1.300

1
2
3
£
5
6

(ARBA-VAR) CR» 060.000,00EXATA/DUPLA™ FETA/QUADRIFETAPREMK) TRENZADO1966
ILKtfeSam.J.Leme.
2Urbiel0rbi.J Aurélio.
3 Update, R.Rodnques. ...
íDanceBluc.R L Santos Apl
5 ChatiieBrovvn.J. Poletti
6CrossingOver. A P.Souza
Extrovertido. L Abreu Ap l
Lázaro. J L Souza
Gtard-Wmstrel.M Cardoso

INÍCIO DO CONCURSO DE 7 PONTOS

PREM» ATLAS 1959
JDaquira.W.F. Coutinho Ap 1
Noite ce amor. J Poteni

Indicações

PAULO GAMA

3CherryligM.A Esteves
AcetilaRte. M. B. Santm Ap 3.
4AceWanle,M B. Santos
..
Karreata. J. Ricardo.Sophia Beila. M. Aurélio Ap4..—
5-Ptnoàs21M0ni-U00(AREtA-VAR,)
CRS 760^000,00 —
EXATA/OU PLA/TWFETA/OUADRIFETAINÍCIO DO BOIO DE DUPLA PRÊMIO
FARWEU.1980
tPiriagol.J A.Cosia
Forever VoFpi. M. Almeida
DancingMagicL Esteves
t Timeis Money, G. Euchoes
Great Pf-araoti. J Aurélio
Silver fiullet. P. Oianúetier Ap 3
l
57
7RockRM,J RicarM
57
8 Seattte Oancer. R Brasil Ap 4
«• Pino to 21 Min - 1.8O0 (ARBA-VAR)
CR» 900000,00EXATA/WPLA/TWFETAIQUADRIFETA CLAMINO CATEGORIA ESPECIAL Q/2 Cft»

Io Páreo: Inshalla Charm flGrey Mask ¦ Ardent Day
2° Páreo: Tomajo Dancer ¦ Tekilino ¦ Infallibile
3o Páreo: Ilusão de Amor ¦ In Greese ¦ Artic Flight
4° Páreo: Karreata ¦ Sophia Bela ¦ Acetilante
50 páreo: Rock Red ¦ Pintagol ¦ Great Pharaoh
6° Páreo: Lord Cadu fl Born In Time ¦ Peguy
7o Páreo: Lord Baron ¦ Bare Truth a Mariano Moro
8o Páreo: Invicta Regi fl Crises ¦ Buonadona
9° Páreo: Neto do Rei fl Monólogo ¦ Maslick
10°Páreo: Uncle Sum ¦ Update ¦ Charlie Brown
Acumulada: 2o 3 (Tomajo Dancer). 3o 5 (Ilusão de
Amor) e 4o 5 (Karreata)

Disque

Classificados

*J.O

(021)
589-9922

1

16o segunda-feira, 2/5/94

ESPORTES

JORNAL DO BRASIL

Bom resultado para o Flamengo

¦ Empate de 1 a 1 no Maracanã deixa Vasco mais longe do tricampeonato, e o time da Gávea próximo, muito próximo do títul||

SÉRGIO GARCIA

Ontem foi um péssimo dia para os campeões anunciados da
temporada 94, tanto no automobilismo como no futebol. O Vasco, considerado o favorito para a
conquista do tricampeonato, viu
distanciar-se o título inédito. E o
que é pior para sua torcida: este
está muito próximo de seu principai rival, o Flamengo. Na saída
do Maracanã, um torcedor de camisa rubro-negra resumiu a euforia que tomou conta do time da
Gávea ao dizer a um desavisado o
"1 a 1 Flamengo".
O goplacar:
zador está certíssimo. O resultado
deixa o rubro-negro numa situação privilegiada na competição,
um ponto à frente do Vasco e
dois do Fluminense, que com o
empate do clássico realimenta remotas esperanças.
Ontem foi dia de índio no Maracanã. De Sávio e de Gilmar
também. E de muitas emoções,
como o carioca não via há tempos. Justiça seja feita: os vascaínos Yan, William e Torres também brilharam. Um jogo
histórico, que deixou o torcedor
apreensivo até o 56° minuto do
segundo tempo, com as acrescimos exagerados dados pelo juiz
Cláudio Vinícius Cerdeira. O
triunfo acabou sendo da garra rubro-negra.
Fato raro no Maracanã: no
minuto de silêncio antes do jogo,
flamenguistas e vascaínos cantaram juntos numa homenagem a
Ayrton Senna. Ao contrário da
disputa de domingo passado, o
Flamengo esperava o Vasco em
seu campo, uma vez que o empate
não era um resultado de todo
descartável para os rubro-negros.
Mas em hora nenhuma o Fiamengo foi covarde. Pelo contrario. Tanto que o primeiro chte perigoso foi de Nélio, logo aos
3 minutos.
Numa tática inteligente, com
Valdir e Jardel jogando em cima
dos beques adversários, o Vasco
estava melhor no jogo — Jardel
perdera um gol frente a frente
com Gilmar — quando o Fiamengo fez seu gol. O impetuoso
Sávio — a melhor opção de ataque do Flamengo — sofreu falta
de um afoito Ricardo Rocha.
Falta cobrada, cabeçaço para o
gol do novato índio. A torcida
rubro-negra ainda engrenava seus
cantos eufóricos quando o estreante vascaíno Jardel. A par-

tida incendiou. O Vasco tinha a
posse de bola, e o Flamengo insistia em lançamentos altos para o
franzino Sávio, com Boiadeiro e
Marquinhos mal. O fim do primeiro tempo foi um alívio para os
rubro-negros.
O segundo tempo esbanjou
emoções. Logo no começo, ótimas defesa de Gilmar. Com a
força das arquibancadas, o Fiamengo adiantou seu meio-campo
e equilibrou a partida. O Flamengo voltou a recuar à espera do
erro vascaíno. Que aconteceu numa falha monumental de Ricardo
Rocha, quase resultando no desempate de Nélio.
O Vasco prosseguiu com mais
volume de jogo, mas esbarrava na
determinação do Flamengo, na
atuação firme de índio e nas defesas de Gilmar. Aos 44 minutos,
Pimentel — em impedimento —
empurra a bola para as redes.
Cerdeira segue o aceno do bandeira corretamente. Entra em
campo a bufonaria do vice-presidente do Vasco, Eurico Miranda,
que ameaça agredir o auxiliar. De
volta ao espetáculo que interessa:
a emoção. Sem explicação, o juiz
dá 11 minutos de acréscimo. E o
último lance assistido de pé pelo
Maracanã: falta indireta na área
do Flamengo, desperdiçada por
Valdir e Torres. Fim de jogo. Os
vascaínos culpam novamente o
Os flamenguistas cantam
juiz.
"Adeus, Vasco". Eles estão certos
em estarem confiantes: pelo que
jogaram ontem, os dois times
mostraram ser melhores que Botafogo e Fluminense, que difícilmente interferirão no rumo que a
competição tomou ontem: Fiamengo campeão.

ir

Vasco

Carlos Germano; Pimentel, Torres,
Ricardo Rocha e Cássio; Leandro,
França (Luisinho), William e Yan;
Valdir e Jardel. Técnico: Jair Pereira.

ir

Flamengo

Gilmar, Fabinho, Gélson, índio e
Marcos Adriano; Fabinho, Marquinhos (Henrique), Boiadeiro e Nélio;
Charles (Valdeir) e Sávio.
Técnico: Júnior.
Local: Maracanã; Arbitro: Cláudio
Cerdeira;
Renda:
CrS
434.156.000,00; Público: 76.984 pagantes; Qols: índio, aos 20m, e
Jardel, aos 21 m, do primeiro tempo. Cartões amarelos: Fabinho,
Charles, Nélio, Boiadeiro, Valdeir,
Ricardo Rocha e Luisinho. Preliminae de junlores: Vasco 7 x 1
Madureira

REGULAMENTO
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O zagueiro índio jogou no lugar de Rogério e mostrou boa imptt/são ao fazer o gol do Flamengo, que deixou a equipe mais próxima do lindo
Dilmar Cavalher

_

FLAMENGO

VASCO

W|
'¦
> i/L'm? M

Gilmar — Ótimo. Fez defesas decisivas.
Tem carisma e talento. É um goleiro-incomparável no Rio. Nota 9.
Charles - Voluntarioso. E só. Nota 5.
Gelson — Atuação abaixo do companheiro de zaga. Mas sem comprometer.
Nota 6,5.
índio — É a versão cafusa de Júnior
Tafe ^Wmm^tBm^L .-.*
¦m- Vil,,, W '.
Baiano. Foi destaque: fez gol e anulou o
jogo aérea do Vasco. Nota 9,5.
'"OJBÉÍíÍÍIl.
1!Tfftffi|
CTTTilKMTwlffl|BHP
Marcos Adriano — Limitado a marcar. ¦W-W late'.
'M
Nota 6.
^w ^^
,fí:"
^SPSÉK*^k. w>4
39HKIIP
—
Muita disposição. Transmitiu
Fabinho
vontade à equipe. Nota 8.
Boiadeiro — Não reeditou suas últimas
atuações. Mal e sem fôlego. Nota 5.
Marquinhos — Melhor que seu compa' '¦?&.
nheiro de meio-campo. Nota 6,5. SubstiWt
%'•¦- feiml fSfSÈm& WjÈ
¦V.
¦"'
iln
Hf^ftaHaaNb^KP^^^nl
tuído por Henrique, que marcou mais que
atacou. Nota 6,5.
I&Sm ' "*íáf'¦''" ¦
Charles — Saiu reclamando da substitui- fiH bV
ção. Sem razão. Nota 6. Deu lugar a
Valdeir, que foi bem mais efetivo. Nota
7.
Nélio — Novamente fezdo espírito de
luta sua principal arma. É um guerreiro.
Nota 8.
Sávio — Muito bom. Melhor opção de
ataque do Flamengo, tirou do sério Ricardo Rocha e deu o passe para o gol.
Nota 8,5.
.
Ricardo Rocha levou vantagem nas disputas com Charles
,.

HE ¦ 4»,,.. - m^mmm^^^^^

Germano — Firme nas bolas altas e atento. Uma atuação sem falha, mas sem"
brilho. Nota 7.
Pimentel — Muita raça, travou bom dueIo com Sávio. Deu o passe para o gol.
Nota 7.
Torres — Seguríssimo. Levou o time^Ç
frente. E ainda corrigiu os erros do companheiro de zaga. Nota 8.
Rocha — Fez sua pior partida pelo Vasco. Mesmo abusando das faltas, não soibr
be marcar Sávio, e quase entrega o jogo
bobamente. Mostrou a habitual categotia.
apenas em alguns lances. Nota 5.
iioH
Cássio — Entusiasmo. Tentou apoiar,?^;
esteve bem melhor que no jogo do último t
domingo. Nota 7.
Leandro — Muita luta. Igual a Cássioi
Nota 7.
França — O de sempre. Firme e sem
criatividade. Nota 6. Deu lugar a Lúizi-i
nho, que lutou muito, exatamente como o
jogador que substituiu. Nota 6. i /
William — Muito bom. Armou, marcou qchegou na área. Falhou apenas nos chutes a gol. Nota 8.
Yan — Atuação pouco abaixo de William. Nota 7,5.
Jardel — Poderia deixar o campo consaft;.
grado. Mas foi egoísta. Apesar do goij;
Nota 6.

Valdir — Bom, mas sem desequilibrara
Nota 7.
*44ií
Carlos Mesquita I

Será considerado campeão de 94 o time que somar mais pontos
ao final do quadrangular decisivo. Serão disputadas mais duas
rodadas. Os pontos conquistados no primeiro turno do quadranguiar continuam valendo. Caso duas ou mais equipes terminem
empatadas ao final, o critério para desempate obedecerá à seguinte ordem: saldo de gols, mais vitórias, confronto direto, gols
average, mais gols pró e sorteio.
Arte/JB

QUADRANGULAR FINAL
Classificação
1o
2°
3°
4"

PG

CP

J

Flamengo
Vasco
Fluminense
Botafogo

GC

9
4
10
3

4
4
6
11

A FASE FINAL
Data

.....- „...—,..i...,m... . m mi ¦... i

Hora
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Jogo

-~—.. ,!¦ — ,.

.,
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Sexta-feira 20H40 Flamengo [TI x [TI Fluminensej^^rv:
17h Vasco [TI X l~0~l Botafogo
10/04 | Domingo
&ZZZ?

08/04

Data

Hora

15/04

Sexta-feira ^0h40

17/04

Domingo

Data

17h

22/04
24/04

Domingo

17h

?:

Flamengo |~51 x PI Botafogo
Fluminense (jj X [TJ Vasco

Hora

Sexta-feira 20h40

Jogo

Jogo

Botafogo m X ["71 Fluminense á
Flamengo [JJ X [JJ Vasco

I

PRINCIPAIS ARTILHEIROS
13 gols — Charles (Flamengo) e Túlio (Botafogo)
8 gols — Ézio (Fluminense)
7 gols — Valdir (Vasco)
6 gols — Branco e Luís Antônio (Fluminense)
5 gols — Jorge Luis (Bangu) e Mário Tilico (Fluminense)
4 gols — Gilson (Bangu), Paulo Roberto Paraíba
Itaperuna) e Valdeir
Flamengo)
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D Numa prova da importância de Ayrton Senna para
a torcida brasileira, rubro-negros e vascaínos se uniram na homeangem ao piloto tragicamente falecido.
A homenagem a Senna foi um lance de emoção

mostrou que o piloto já tinha conseguido despertar a
simpatia de todos e a capacidade de congraçar rivais,
O técnico"NaJúnior, do Flamengo, quando soube ficou
chocado.
semana passada o Denere agora o Senna":
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Bom resultado para o Flameng

¦ Empate de 1 a 1 no Maracanã deixa o Vasco mais distante do sonho do tricampeonato e aproxima o time da Gávea do tíjfio

SÉRGIO GARCIA

Ontem foi um péssimo dia para os campeões anunciados da
temporada 94, tanto no automobilismo como no futebol. O Vasco, considerado o favorito para a
conquista do tricampeonato, viu
distanciar-se o título inédito. E o
que é pior para sua torcida: este
está muito próximo de seu principai rival, o Flamengo. Na saída
do Maracanã, um torcedor de camisa rubro-negra resumiu a euforia que tomou conta do time da
Gávea ao dizer a um desavisado o
"
placar: 1 a 1 Flamengo". O gozador está certíssimo. O resultado
deixa o rubro-negro numa situação privilegiada na competição,
um ponto à frente do Vasco e
dois do Fluminense, que com o
empate do clássico realimenta remotas esperanças.
Ontem foi dia de índio no Maracanã. De Sávio e de Gilmar
! também. E de muitas emoções,
como o carioca não via há tem. pos. Justiça seja feita: os vascaínos Yan, William e Torres também brilharam. Um jogo
histórico, que deixou o torcedor
apreensivo até o 56° minuto do
segundo tempo, com as acrescimos exagerados dados pelo juiz
Cláudio Vinícius Cerdeira. O
triunfe acabou sendo da garra rubro-negra, um time que lutou
horrores e que teve a bravura ajudada pela sorte, uma parceria que
raramente abandona o time nas
decisões. Mérito de uma equipe
com pinta de campeã.
Fato raro no Maracanã: no
minuto de silêncio antes do jogo,
flamengüistas e vascaínos cantaram juntos numa homenagem a
Ayrton Senna. Dada a saída, ao
contrário da disputa de domingo
passado, o Flamengo esperava o
Vasco em seu campo, uma vez
que o empate não era um resultado de todo descartável para os
rubro-negros. Mas em hora nenhuma o Flamengo foi covarde.
Pelo contrário. Tanto que o primeiro chute perigoso foi de Nélio,
aos 3 minutos.
Numa tática inteligente, com
Valdir e Jardel jogando em cima
dos beques adversários, o Vasco
estava melhor no jogo — Jardel
perdera um gol frente a frente
com Gilmar — quando o Fiamengo fez o seu. O impetuoso
Sávio — a melhor opção de ata— sofreu falta
que do Flamengo
de um afoito Ricardo Rocha.
! Falta cobrada, cabeçaço para o
gol do novato índio. A torcida
rubro-negra ainda engrenava seus

._

cantos eufóricos quando o estreante vascaíno Jardel empatou.
A partida incendiou. O Vasco tinha a posse de bola, e o Flamengo insistia em lançamentos altos
para o franzino Sávio, com Boiadeiro e Marquinhos mal. O fim
do primeiro tempo foi um alívio
para os rubro-negros.
O segundo tempo esbanjou
emoções. Logo no começo, ótimas defesas de Gilmar. Com a
força das arquibancadas, o Fiamengo adiantou seu meio-campo
e equilibrou a partida por 20 minutos. Depois, voltou á recuar à
espera do erro vascaíno. Que
aconteceu numa falha monumental de Ricardo Rocha, quase resultando no desempate de Nélio.
O Vasco prosseguiu com mais
volume de jogo, mas esbarrava na
determinação do Flamengo, na
atuação firme de índio e nas defesas de Gilmar. Aos 44 minutos,
Pimentel — em impedimento —
empurra a bola para as redes.
Cerdeira segue o aceno do bandeira corretamente. Entra em
campo a bufonaria do vice-presidente do Vasco, Eurico Miranda,
que ameaça agredir o auxiliar. De
volta ao espetáculo que interessa:
a emoção. Sem explicação, o juiz
dá 11 minutos de acréscimo. E o
último lance assistido de pé pelo
Maracanã: falta indireta na área
do Flamengo, desperdiçada por
Valdir e Torres. Fim de jogo. Os
vascaínos culpam novamente o
Os flamengüistas cantam
juiz.
"Adeus,
Vasco". Eles estão certos
em estarem confiantes: pelo que
jogaram ontem, os dois times
mostraram ser melhores que Botafogo e Fluminense, que difícilmente interferirão no rumo que a
competição tomou: Flamengo
campeão.
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Dilmar Cavalhsr

FLAMENGO
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Gilmar — Ótimo. Fez defesas decisivas.
'
Tem carisma e talento. É um goleiro in'
-a
B
BT
' ' Éfííi iMT
comparável no Rio. Nota 9.
Charles - Voluntarioso. E só. Nota 5.
Gelson — Atuação abaixo do compamvTÊÈÊSÊàfM^&^fjsm^ B
nheiro de zaga. Mas sem comprometer.
UmBI
~ ^1 bmüLl-1*. >¦?*£¦* f:- v?HbbMc--,'>^bm
HTfl
EflVr
Nota 6,5.
Wr M
MtimW W W^^y^áÊÊmmmmÊU
M
üifc^^'
índio — É a versão cafusa de Júnior K^éH WmW W^W -•: JH
Baiano. Foi destaque: fez gol e anulou o ffipW,/
"^^UÊÊmmtmmWf
Ji-^.^fiw^lmm^mm^aSS^Mmmmm^^tS
RSSirãíMrÊt . ":.
IP.-1' 'jW- jogo aérea do Vasco. Nota 9,5.
—
fmWÈÈmmmm*
ÍSÉ. ^"S|W&flL'«8fW^iCC
«BflflPBMBF^iHl
Limitado a marcar. tr^tff'
*ügBBSg*WM
Marcos Adriano
¦•WtilmTry^^^Êmmmm^tíSa^^Utn^
iBflBBPp™t ^^TBBBiBÉCTSBl ¦ -é!$w' - ^Bw .<^w^4m'.- k ;i"'s
Nota 6.
Fabinho — Muita disposição. Transmitiu
vontade à equipe. Nota 8.
Boiadeiro — Não reeditou suas últimas
atuações. Mal e sem fôlego. Nota 5.
Marquinhos — Melhor que seu companheiro de meio-campo. Nota 6,5. Substituído por Henrique, que marcou mais que ggwMpp ,á$0 mâÊÊkMWSsmBÊ
atacou. Nota 6,5.
Charles — Saiu reclamando da substituição. Sem razão. Nota 6. Deu lugar a
Valdeir, que foi bem mais efetivo. Nota
7.
Nélio — Novamente fez do espírito de
luta sua principal arma. É um guerreiro.
Nota 8.
Sávio — Muito bom. Melhor opção de
ataque do Flamengo, tirou do sério Ricardo Rocha e deu o passe para o gol.
Ricardo Rocha levou vantagem nas disputas com Charles
Nota 8,5.

Ki JÊgitWm
PHl 1 dÊÊ^W&mm.^^'mS^<km^Ê
t:VflHLi WÊB* mm&*\è''- TfVmWfm

H"

WÊm

Gilmar, Fabinho, Gélson, Índio e
Marcos Adriano; Fabinho, Marquinhos (Henrique), Boiadeiro e Nélio;
Charles (Valdeir) e Sávio.
Técnico: Júnior.
Local: Maracanã; Árbitro: Cláudio
Renda:
CrS
Cerdeira;
434.156.000,00; Público: 76.984 pagantes; Gols: índio, aos 20m, e
Jardel, aos 21m, do primeiro tempo. Cartões amarelos: Fabinho,
Charles, Nélio, Boiadeiro, Valdeir,
Ricardo Rocha e Luisinho. Preliminae de juniores: Vasco 7 x 1
Madureira

REGULAMENTO
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Germano — Firme nas bolas altas e atento. Uma atuação sem falha, mamem
brilho. Nota 7.
Pimentel — Muita raça, travou bom dueIo com Sávio. Deu o passe para o gol.
;
Nota 7.
gs
Torres — Seguríssimo. Levou o time à
frente. E ainda corrigiu os erros do companheiro de zaga. Nota 8.
Rocha — Fez sua pior partida pelo Vasco. Mesmo abusando das faltas, não soube marcar Sávio, e quase entrega o jogo
bobamente. Mostrou a habitual calegotia
apenas em alguns lances. Nota 5. • •:
Cássio — Entusiasmo. Tentou apoiar e
esteve bem melhor que no jogo do último
->.'<
domingo. Nota 7.
Leandro — Muita luta. Igual a Cássio. mi
Nota 7.
França — O de sempre. Firme e sém
criatividade. Nota 6. Deu lugar a Luizinho, que lutou muito, exatamente comtí o
jogador que substituiu. Nota 6.
William — Muito bom. Armou, marcou e
chegou na área. Falhou apenas nos chutes a gol. Nota 8.
Yan — Atuação pouco abaixo de'-Wil;
liam. Nota 7,5.
jjg
Jardel — Poderia deixar o campo consagrado. Mas foi egoísta. Apesar do, gol,
Nota 6.
Valdir — Bom, mas sem desequilibrar.
\
Nota 7.
;.:,;
Carlos Mesquita

Será considerado campeão de 94 o time que somar mais pontos
ao final do quadrangular decisivo. Serão disputadas mais duas
rodadas. Os pontos conquistados no primeiro turno do quadranguiar continuam valendo. Caso duas ou mais equipes terminem
empatadas ao final, o critério para desempate obedecerá à seguinte ordem: saldo de gols, mais vitórias, confronto direto, gols
average. mais gols pró e sorteio.
Arte/JB

QUADRANGULAR FINAL

I Classificação
I

PG

Flamengo
Vasco
Fluminense
Botafogo

GP

GC

9
4
10
3

4
4
6
11

.feftW*.**?/»:^

1
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A FASE FINAL
11 RODADA
Data
08/04

Hora
Sexta-feira 20h40

10/04

Domingo

Data

17h

Jogo
Flamengo [TI X I 1 I Fluminense:

Vasco rT) X l~0"] Botafogo

l

Hora
Jogo
Sexta-feira 20h40 Flamengo |~5~| x |~Tl Botafogo
::
17/04| Domingo | 17h j Fluminense [JJ X Hl Vasco

15/04

B&MiDHmsimjmãMsjBimm*jm&mLkÊ*ikm&miÊmm**mmmwÊmmmmmmi'
Data
Hora
Jogo
Botafogo [TI X f71 Fluminense ;
22/04 Sexta-feira 20h40
24/04 1 Domingo | 17h | Flamengo |Tl X m Vasco |

.-:,: ;•: ;.:
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PRINCIPAIS ARTILHEIROS
13 gols — Charles (Flamengo) e Túlio (Botafogo)
8 gols — Ézio (Fluminense)
7 gols — Valdir (Vasco)
6 gols — Branco e Luis Antônio (Fluminense)
5 gols — Jorge Luis (Bangu) e Mário Tilico (Flumi-

h:

O zagueiro índio jogou no lugar de Rogério e mostrou boa inipulsão ao fazer o gol do Flamengo, que deixou a equipe mais próxima do título

Carlos Germano; Pimentel, Torres,
Ricardo Rocha e Cássio; Leandro,
França (Lulsinho), William e Yan;
Valdir e Jardel. Técnico: Jair Pe-

Flamengo

unmaroavatner

BJ

ir

Vasco

__
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D Numa prova da importância de Ayrton Senna para
a torcida brasileira, rubro-negros e vascaínos se uniram na homenagem ao piloto tragicamente falecido.
4 homenagem a Senna foi um lance de emoção e

nense)

4 gols — Gilson (Bangu), Paulo Roberto Paraiba
Itaperuna) e Valdeir
Flamengo)

.*. j...*.

• aJ

fc». **¦

i->

.. .s*. a.4>_* .'Vr-«.< Cu :* <.

*^~L~i^t»»-liMm*^»lMta«li^t>^^

mostrou que o piloto já tinha conseguido despertar a
simpatia de todos e a capacidade de congraçar rivais.
O técnico Júnior, do Flamengo, ({liando sonhe ficou
chocado. "Na semanapçssada o Dener e agora o Senna".
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Ricardo Rocha foi um marcador implacável para o centroavante Charles, que não conseguiu ameaçar a defesa vascaína no clássico de ontem

Vasco vai*entar anular J°g°

Clube usa teipe, como aconteceu na Alemanha, para comprovar que o gol foi legal

-Se deu certo no campeonato alemão, também pode dar certo no
Brasil. É com esse pensamento que
o diretor jurídico do Vasco, Paulo
Reis, vai entrar com um recurso
junto ao Tribunal da Federação para 'apresentar o vídeo-teipe do gol
anulado de Pimentel, para comprovar-que o lance foi legal e que o
jogo deve ser anulado.
n A A Alemanha é primeiro mundó.: Lá, o Bayern de Munique venceu :o Nuruemberg por 2 a 1.0
Nuruemberg mostrou ao Tribunal
que .o gol da vitória do adversário
foi ilegal. O tribunal mandou realizar uma nova partida entre os dois
" V*Jr"
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uma forma usada para compra de
árbitros em bebeficio do clube rubro-negro. O vice-presidente Eurico Miranda, que chegou a invadir o
campo para tentar agredir os árbitros, era o mais revoltado."É isso
que eles queriam. Armaram um esquema contra nòft/Aliâsi'eles sempre procuraram vencer o Vasco
usando os árbitros. Semana passada foi o Valter Senra, o Bianca, que
nos roubou. Estou sabendo que
houve um acerto dele com a turma
do Flamengo. Vou procurar comprovar", gritou o dirigente no tenso
vestiário.
Para o lateral Pimentel, o lance
do seu gol foi perfeito." Corri para

clubes. Aqui no Maracanã, o árbitro (Cláudio Cerdeira) anulou um
gol por impedimento de um jogador que estava êm posição legal.
Vamos mostrar o vídeo-teipe para
comprovar que Pimentel não estava impedido. Que havia jogador
do FlamengQ.Jhe, dando condições
de jofeõ.' Acfioíqiie como já houve
jurisprudência sòjjre esse fato, o
jogo será anulado", justificou
Paulo Reis.
Os dirigentes do Vasco não se
conformam com a derrota. Chegam
a acusar o Flamengo de voltar a
usar o velho esquema que foi co"pronhecido no tribunal como o
cesso das papeletas amarelas." Era

OLDEMÀRIO TOUOUINHÓ
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a área, e a bola ainda tocou num
adversário. Quando fiz o gol, ainda
vi que havia um jogador deles perto
da balisa. O juiz estava bem colocado e deu o gol. Como anular por
marcação do bandeirinha?", lamentou-se Pimentel.
O zagueiro Ricardo Rocha, que
recebeu o terceiro cartão amarelo,
também não entendia a anulação
do gol. O jogador reclamava que o
lance foi perfeito e que Cerdeira
devia ter confirmado a jogada porque estava de frente para o lance.
Ricardo se apresenta hoje à tarde e
viaja com a seleção para Florianópolis. O Brasil enfrenta a Islândia,
quarta-feira à noite.
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Jardel marcou o gol do Vasco e recebeu forte marcação de Fabinho e Marquinhos. Ele substituiu Dener e mostrou ser boa opção para o ataque

Júnior evita euforia no Flamengo
10 empate com sabor de vitória
arrancado ontem contra o Vasco
nií^foi suficiente para que a euforia
toihásse conta do Flamengo. Procurando manter a humildade, os
jogadores trataram de baixar a bola
dirtime ainda no vestiário. Ninque o título já
guém ousou afirmar
"O importante
é que
está na Gávea.
dependemos de nossas próprias forconquistar o título", disse
ças para "Não
Júnior.
quero ninguém pensando que já somos campeões, por-

que ainda temos dois jogos difíceis
pela frente".
O técnico lembrou que o Botafogo — adversário do próximo domingo, segundo a diretoria do clube — vem mordido pela goleada
sofrida na última rodada, contra o
Fluminense, quando perdeu por
7x1. E quer seu time com atenção
redobrada para evitar um tropeço.
"Eles vão tentar desfazer a
péssima
imagem justamente contra nós, o
que certamente vai complicar". Jú-,,.
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nior teve de repetir várias vezes a
razão de ter substituído.o centroavante Charles, que não gostou de
ter saído. •
"Foi uma mudança tática,
porque estava precisando usar a velocidade do Valdeir no ataque. Quanto
ao Henrique, desloquei o Charles
Guereiro para o meio de campo
para ocupar os espaços". O técnico
se recusou a comentar o gol anulado do Vasco, no final do segundo
tempo, alegando que não tinha v^si-

bilidade. "Do banco de reservas fica difícil se chegar a alguma conclusão".
índio — O mais animado no
vestiário rubro-negro era o zagueiro índio, autor do primeiro gol do
que
jogo. Animado, índio garantiu
"Prefiro
joga em qualquer posição.
jogar pela direita, que é a minha
posição original, mas até que me saí
bem de quarto-zagueiro. Se o Júnior precisar, estamos aí", comemorou.

Minuto decisivo
acerto e o erro de um
O técnico podem ser decididos em um minuto. Quando
índio fez o gol do Flamengo,
de cabeça, Jair Pereira deve ter
pensado que o que imaginara
fazer com Jardel lhe saíra pelo
avesso. Quando Jardel empatou, no meio dos zagueiros do
Flamengo, Júnior deve ter começado a sentir saudades de
Rogério.
Os dois acertaram. índio foi
uma das principais figuras do
Flamengo e Jardel pecou apenas pelo açodamento em provar que tem vaga no time do
Vasco. Melhor para dois clubes que mostram as vantagens de ter um bom trabalho
de base.
Mas não foram apenas estes
os acertos. Jair Pereira agora
sabe que é difícil escalar seu
time sem William. Ontem o
Vasco foi mais organizado,
mais rápido, mais ofensivo. A
bola corria com certa facilidade e os erros de marcação do
Flamengo eram bem explorados.
O Flamengo é que custou a
acertar seu meio de campo, onde Marquinho e Boiadeiro não
marcavam, não criavam e erravam muitos passes. O time melhorou quando passou Charles
da lateral para o meio, conseguindo equilibrar um jogo que
lhe foi desfavorável a maior
parte do tempo.
Tecnicamente foi o melhor
jogo do campeonato. Não teve
a correria do primeiro, jogado
há uma semana, mas não
aconteceram os equívocos de
escalação ou de mudança de
jogadores. Pena que os dirigentes tenham esgotado as emoções do melhor clássico em
apenas sete dias.
fl
O jogo começou mais uma
vez atrasado. Desta vez foi o
time de juniores do Madureira,
que perdia por 4 a O para o do
Vasco e custou a voltar no intervalo.
Como se isto não bastasse,

os dois times entraram em
campo recheados de garotos e
por seus responsáveis, só que a
culpa não cabe totalmente aos
clubes. O leitor pode pasmar,
mas a verdade é que mais
de metade das crianças é colocada nos túneis por funcionarios da Suderj e seus amigos.
A política sempre atrasa o
futebol.
A diretoria do Botafogo divulgou o nome de alguns jogadores acusados de fazer corpo
mole no jogo contra o Fluminense. Os nomes são ditos às
claras, mas as razões são obscuras. Longe de afastar a crise,
a direção do clube complica
ainda mais as coisas, fazendo
acusações difíceis de serem
provadas.
Muda o time. Quando è que
vai mudar a cabeça dos dirigentes?

¦

Eu deveria começar louvando as qualidades técnicas de_
Senna, mas prefiro acusar~os
dirigentes da Fórmula 1, que
introduziram mudanças sem
saber se pilotos, máquinas e
autódromos estavam preparados para elas.
O incrível é que nem dois
brutais acidentes nos treinos —
um deles mortal — levaram os
responsáveis a pensar no cancelamcnto da prova. Insistiram
na pista assassina de ímola,
mais preocupados, talvez, em
cumprir os contratos e ganhar
muito dinheiro.
Houve duas mortes e acidentes que envolveram mecánicos e até espectadores, mas o
triste espetáculo foi até o seu
final. Não há esporte, não há
desafio, não há dinheiro que
justifique as atrocidades de
Imola.

¦

"Não vou mais falar. Estou
cansado de reclamar sozinho
contra a falta de segurança".
(Ayrton Senna, no dia que
antecedeu à sua morte)

Palmeiras vence o
São Paulo de virada
SÃO PAULO — Ainda com
quatro jogos para disputar — já
fez 26 —, o Palmeiras está mais
próximo da conquista do bicampeonato paulista, ao vencer, de
virada, o São Paulo, no Morumbi, por 3 a 2. Com o resultado, o
Palmeiras completou 39 pontos
ganhos, três a mais do que o Corinthians (36) e cinco a mais do
que o São Paulo (34), que tem um
jogo a menos que o líder.
Antes do jogo, César Sampaio,
"Atleta de Cristo",
evangélico e
ajoelhou-se no gramado e orou
pela alma de Ayrton Senna. Três
minutos depois do início da partida, o árbitro paraguaio a interrompeu, para um emocionado minuto de silêncio. A torcida —
mil pessoas —, entoou o
quase 60"olê,
olê, olê, olê, Senna,
refrão
Senna".
Euler abriu de cabeça o marcador aos 24 minutos. Aos 29, Edilson aproveitou um rebote de Zetti

e empatou. Müller, aos 35, aproveitando uma bola tirada de cabeça por Cléber, fez bonita jogada e
marcou 2 a 1 para o São Paulo.
No primeiro tempo, o Palmeiras
foi superior em campo, apesar de
inferiorizado no marcador. No segundo tempo, após Antônio Carlos ter dado um soco no rosto e
quebrado alguns dentes de Válber, o Palmeiras empatou com
Maurílio, aos 29. 0 gol da vitória
surgiu aos 38, através da cobrança de falta, por Evair.
Palmeiras — Fernandez; Cláudio (Maurílio), Antônio Carlos,
Cléber e Roberto Carlos; César
Sampaio, Mazinho e Rincón
(Amaral); Edilson, Evair e Zinho.
São Paulo — Zetti; Válber, Júnior
Baiano (Nem), Gilmar e Cafu;
Doriva, Palhinha (Juninho), Leonardo e André; Euller e Muller.
Renda — CRS 485.601.000, com
58.103 pagantes.

Cruzeiro, líder, empata
com o Atlético em 1 a 1
BELO HORIZONTE — Cruzeiro
e Atlético empataram, ontem, no
Mineirão, em 1 a 1, numa partida
bem equilibrada. O Atlético, para
surpresa do invicto adversário,
abriu o marcador ainda no primeiro tempo, mas o Cruzeiro reagiu e empatou logo nos primeiros
minutos do segundo. O placar
confirma a vantagem do Cruzeiro
no Campeonato Mineiro, do qual
é líder (30 pontos).
O gol que abriu o placar para o"
Atlético, marcado por Gaúcho,
aos 31 minutos, mexeu com a

equipe, mudando o ritmo do primeiro tempo, até então igual. No
segundo tempo, o Cruzeiro voltou
a atacar e empatou aos 8 minutos,
gol de Cleisson.
Cruzeiro — Dida; Paulo Roberto, Célio Lúcio, Luizinho, Nonato, Ademir, Cerezo, Cleisson,
Macalé, Ronaldo, Roberto Gaúcho. Atlético — Humberto: Luiz
Carlos Winck, Adilson, Kanapkis, Paulo Roberto, Éder Lopes,
Darci, Zé Carlos, Gaúcho, Renato Gaúcho, Éder Aleixo (Reinaido).

.*t,H^ «* V»>» «

SftS*'*****}* *> •**

í|a1ííírjBSrart»íéta»é«#%^»^^

*- fc' * üaW" *?* «ai»"i«»iii

Í<.-f.*J.aliVf'> «àij^ai^** ^aCCJV'>»ifc"'*6*l •vi**,»-'-* *¦*- ¦a*a»VÍp* i^**^

'

¦'•'•¦

2a Edição ? segunda-feira, 2/5/94 6 17

ESPORTES

JORNAL DO BRASIL

Dllmar Cavalhier

(\

"1

BI*'' ;iP^fll bP^>

.jHI WÇJÍ;V''

^mOBMbPI [^.W^^BjjfilJÉ^'^?'1 &>>' ^^H

.jjjfl

bB^bK^'¦

fllpfz^^^^^K V

n

KL* j1b~*'*"

«,*W '.'3BJ1

Hj

•„ ,«-s|
RR^^^^^ls

Eüafl

t*

'4.

*

4;
M

' jBflaS

HkBbI
'íifMi

'¦

^lü^^
«|

BaL^ak. TbIÍÍÍIPSIÍIBb'

ÍÉfPfÍil

BaB

ülali

B^^T^m^^ffi^

"

ÍfllliiÍlllÍlÍ

muma3BfâfifôitèBÊÈllÉ&$i *'lEffiw^

'***'

•'

M^BjalaaBBBjaBaaaB^Bj^^HT^lfl^Ml'lf^Íiaa^^

BiíPwIIIÍIr
^JÉ^

"¦

^B^BjaaaaaWBjaBBal

' l** * 4l B
ItJ
i^^^Bjftf^aHBa!
^^HB ^^^^B^^Maa^B^Baaa*
K
sfl
W ?&
BP
"'l'™».«'

¦"'

- '&m&Sm8è&S
M*^ '

-¦SjB*t'.' ¦'"" üiT'
Ai ^ Iwbbs BB&»
Bv^^^HbI^B
bBF ^KAi
1»^ ^
Ba8^

l^fl
WÊÊ

-

wH§
í ?»

¦

¦¦R---^
¦¦.::.::¦¦¦.::•..,¦.;.¦.:¦¦.¦¦¦.¦.:

....¦::..;

¦

•&

¦¦"JnpHflpB5^y^WBjP5^

Wtr-*
",

¦¦.: áWlWsWP1 ,;'..:^TOi
-¦¦ :'tfi^j*7í*XÍ-^";:*^.>%>-^'rt>v: .í-S-ífefíííít:

.. ..

'•'¦¦'¦

HK*''

*ff
BjmHWfrTiraai

^^BaB^BaBB^BaaBMB^Bjag>S^i^^8BBl

^mfjj^ajjfl

^^^^^^^mÊÈlIÊtk

'

bBPWbB

^^BJaHBal

BJJB^É^HBEBBaV^HB

->-*-<?

Minuto decisivo

SjSr^HBt

ili^aaaaaaaaB

PBBjPJ^*''*!''*^^

^ffl

^K

' '9H|

*

•¦'¦•¦

i^W

JjaÈi

' >-^^W.',:'- f*TfffflH^%MBaaa^li^
'+
^^H
bHbH B^B^sisBBfl BM»iu«fll W$Êm$M
' H9
^
Bj9B]eUHllHBllB

....

BPJrgy

^%^
^m

#í

¦

aWaf^SSsJaB

'*

*' ^~.^9t

^M
7^*BJBBJrT'•>•' '^|

-

aBaaaEjS^Sl^J^

^fc;'';.

ARaSfrlr

*t <jf
A>*g

flBn^B

?.^j"^jftfl

afl;
BP

fl

^,.

^BtaL*^-

-^aT^fl

*$

' •;

•

«:v

JlBBBjaaaaaaaa^ "'

^ffltffiWffffll

t^raBjl

'

-djBjaJaBjMHJalfô^^

if^^Mm
*'¦
^v

K« ü

flE*

.Í^^^SPJI
Hh»

fl^< ¦'W'' "li P||
^
J |
-JS aaWal
t[
TjfaV ^^fl

Hk

Wm""0^

BMr jBjfl

* "

''m
< «J
BJ»
Bj^m
H>,':.:«¦¦¦'
MW^^WBJ
EbÍÍÍ^IBBkÊs-ÍÍuI
B*^Ê£Íi^:'M&i9B
HàBÜ
^^v^b^BjBK^bjf'*
^bKSw'
i^H
K
BaaBr^-^
^iSí^bb
EaBSirv.-'?;
BlaM^aal^w'!^^^^^^^
HU
"jlr3BJ1
^^ SkIPShbbI
*JJjPJ
*"
;

fl

aa^^r

aWP^aBjaBjaafe

a«3BfSja8
ÜÜÜl

^^^

laV^

ÍfiBHSl*

alfl b^B/

^aV

HKirrKlTOr~ SaattBjaH

Bí^^MBJW^-^^bB

ll^B»%,'-'^'<^ü

*/^^JbVjBjBB^bI

> ^M

SaaK&*

-«H
fl

BF^^^Bl^^^^al

liaf

*¦
*
Sl9
aaBJaw X/ÁaT • '*?;- '-WSíPSHI
Baaaa~P*Mt3'
' /ifl Kilx ísi
afe b^I
HKl^ãaBjrSr'' jF?i •
': ' ^ÜH"
íPBb"
¦aM' J1
":*
' >fl*l BIIfMjaaa!

•l^S^Sf ?
*i^S5*r«n'
Il/^Vi*5 js
.*£&*>**¦¦
;C*i..*H,;r.-.
.JPJ

' '¦ ^H

^H BI

^flESfl

^ÍflB^B^B^B^Bjaaaa9BaaBjHaaB^B^B^B^B^B

^^1

:.r:::.. a:.'*?:,:.'"vi^^

;::;i;;víí.;í^'-:':^í".'^v.Uníí^P;

fP^ÉF^f

¦

¦¦..

¦¦¦

¦;.¦-.:-

¦.;;;.¦
:...

¦:

¦.

¦
...

..¦¦¦

¦:
::..

¦¦

.

¦¦

m

Ricardo Rocha foi um marcador implacável para o centroavante Charles, que não conseguiu ameaçar a defesa vascaina no clássico de ontem

Vasco vai tentar anular jogo
¦ Clube usa teipe, como aconteceu na Alemanha, para comprovar que o gol foi legal

OLDEMÀRIO TOUGUINHÓ

Se deu certo no campeonato alemão< também pode dar certo no
Brasil. É com esse pensamento que
o diretor jurídico do Vasco, Paulo
Reis, vai entrar com um recurso
junto ao Tribunal da Federação para apresentar o vídeo-teipe do gol
anulado de Pimentel, para comprovar que o lance foi legal e que o
jogo"Adeve ser anulado.
Alemanha é primeiro mundo. Lá, o Bayern de Munique venceu o Nuruemberg por 2 a 1. O
Nuruemberg mostrou ao Tribunal
que o gol da vitória do adversário
foi ilegal. O tribunal mandou realizar uma nova partida entre os dois

SÉRGIO
NORONHA

uma forma usada para compra de
árbitros em bebeficio do clube rubro-negro. O vice-presidente Eurico Miranda, que chegou a invadir o
•campo para tentar agredir os árbitros, era o mais revoltado."E isso
que eles queriam. Armaram um esquema contra nós. Aliás, eles sempre procuraram vencer o Vasco
usando os árbitros. Semana passada foi o Valter Senra, o Bianca, que
nos roubou. Estou sabendo que
houve um acerto dele còm a turma
do Flamengo. Vou procurar comprovar", gritou o dirigente no tenso
vestiário.
Para o lateral Pimentel, o lance
do seu gol foi perfeito." Corri para

clubes. Aqui no Maracanã, o árbitro (Cláudio Cerdeira) anulou um
gol por impedimento de um jogador que estava em posição legal.
Vamos mostrar o vídeo-teipe para
comprovar que Pimentel não estava impedido. Que havia jogador
do Flamengo lhe dando condições
de jogo. Acho que como já houve
jurisprudência sobre esse fato, o
jogo será anulado", justificou
Paulo Reis.
Os dirigentes do Vasco não se
conformam com a derrota. Chegam
a acusar o Flamengo de voltar a
usar o velho esquema que foi co"pronhecido no tribunal como o
cesso das papeletas amarelas." Era

a área, e a bola ainda tocou num
adversário. Quando fiz o gol, ainda
vi que havia um jogador deles perto
da balisa. O juiz estava bem colocado e deu o gol. Como anular por
marcação do bandeirinha?", lamentou-se Pimentel.
0 zagueiro Ricardo Rocha, que
recebeu o terceiro cartão amarelo,
também não entendia a anulação
do gol. 0 jogador reclamava que o
lance foi perfeito e que Cerdeira
devia ter confirmado a jogada porque estava de frente para o lance.
Ricardo se apresenta hoje à tarde e
viaja com a seleção para Florianópolis. 0 Brasil enfrenta a Islândia,
quarta-feira à noite.

acerto e o erro de um
O técnico podem ser decididos em um minuto. Quando
índio fez o gol do Flamengo,
de cabeça, Jair Pereira deve ter
pensado que o que imaginara
fazer com Jardel lhe saíra pelo
avesso. Quando Jardel empatou, no meio dos zagueiros do
Flamengo, Júnior deve ter começado a sentir saudades de
Rogério.
Os dois acertaram. índio foi
uma das principais figuras do
Flamengo e Jardel pecou apenas pelo açodamento em provar que tem vaga no time do
Vasco. Melhor para dois clubes que mostram as vantagens de ter um bom trabalho
de base.
Mas não foram apenas estes
os acertos. Jair Pereira agora
sabe que é difícil escalar seu
time sem William. Ontem o
Vasco foi mais organizado,
mais rápido, mais ofensivo. A
bola corria com certa facilidade e os erros de marcação do
Flamengo eram bem explorados.
O Flamengo é que custou a
acertar seu meio de campo, onde Marquinho e Boiadeiro não
marcavam, não criavam e erravam muitos passes. O time melhorou quando passou Charles
da lateral para o meio, conseguindo equilibrar um jogo que
lhe foi desfavorável a maior
parte do tempo.
Tecnicamente foi o melhor
jogo do campeonato. Não teve
a correria do primeiro, jogado
há uma semana, mas não
aconteceram os equívocos de
escalaçào ou de mudança de
jogadores. Pena que os dirigentes tenham esgotado as emoções do melhor clássico em
apenas sete dias.

¦

O jogo começou mais uma
vez atrasado. Desta vez foi o
time de juniores do Madureira,
que perdia por 4 a 0 para o do
Vasco e custou a voltar no intervalo.
Como se isto não bastasse,

os dois times entraram em
campo recheados de garotos e
por seus responsáveis, só que a
culpa não cabe totalmente aos
clubes. O leitor pode pasmar,
mas a verdade é que mais
de metade das crianças é colocada nos túneis por funcionarios da Suderj e seus amigos.
A política sempre atrasa o
futebol.
A diretoria do Botafogo divulgou o nome de alguns jogadores acusados de fazer corpo
mole no jogo contra o Fluminense. Os nomes são ditos às
claras, mas as razões são obscuras. Longe de afastar a crise,
a direção do clube complica
ainda mais as coisas, fazendo
acusações difíceis de serem
provadas.
Muda o time. Quando é que
vai mudar a cabeça dos dirigentes?

¦

Eu deveria começar louvando as qualidades técnicas de
Senna, mas prefiro acusar os
dirigentes da Fórmula 1, que
introduziram mudanças sem
saber se pilotos, máquinas e
autódromos estavam preparados para elas.
O incrível é que nem dois
brutais acidentes nos treinos —
um deles mortal — levaram os
responsáveis a pensar no cancelamcnto da prova. Insistiram
na pista assassina de ímola,
mais preocupados, talvez, em
cumprir os contratos e ganhar
muito dinheiro.
Houve duas mortes e acidentes que envolveram mecânicos e até espectadores, mas o
triste espetáculo foi até o seu
final. Não há esporte, não há
desafio, não há dinheiro que
justifique as atrocidades de
ímola.
"Não vou mais falar. Estou
cansado de reclamar sozinho
contra a falta de segurança".
(Ayrton Senna, no dia que
antecedeu à sua morte)
Recife — Oldemário Touguinhó

Júnior evita euforia no Flamengo
O empate com sabor de vitória
arrancado ontem contra o Vasco
não foi suficiente para que a euforia
tomasse conta do Flamengo. Pro¦curando manter a humildade, os
jogadores trataram de baixar a bola
oV time ainda no vestiário. Nin;gaéni ousou afirmar que o título já
eslava Gávea. "O importante è que
dependemos de nossas próprias forconquistar o título", disse
çasjjiara "Não
sftwtòr.
quero ninguém pensomos
campeões, por;sando;que já
que ainda temos dois jogos difíceis
pela frente".
.0 técnico lembrou que o Botafogo — adversário do próximo domingo, segundo a diretoria do cluírjç,:***, vem mordido pela goleada
¦sofrida
na última rodada, contra o
Flirm.inense, quando perdeu por
7x1. E quer seu time com atenção
redp.|5rada para evitar um tropeço.
jíEles vão tentar desfazer a péssima
miajem justamente contra nós, o
que .certamente vai complicar". Jú:jB

Réaua
Marcelo Régua
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Os vascaínos reclamaram um pênalti do rubro-negro índio em Valdir

V^

n'or teve ^e rePet,r varias vezes a
razão de ter substituído o centrouvante Charles, que não gostou de
ter saído.
"Foi uma mudança tática,
porque estava precisando usar a velocidade do Valdeir no ataque. Quanto
ao Henrique, desloquei o Charles
Guereiro para o meio de campo
para ocupar os espaços". 0 técnico
se recusou a comentar o gol anulado do Vasco, no final do segundo
tempo, alegando que não tinha visibilidade. "Do banco de reservas fica difícil se chegar a alguma conclusão".
índio — O mais animado no
vestiário rubro-negro era o zagueiro índio, autor do primeiro gol do
que
jogo. Animado, índio garantiu
"Prefiro
em
qualquer posição.
joga
jogar pela direita, que é a minha
posição original, mas até que me saí
bem de quarto-zagueiro. Se o Júnior precisar, estamos aí", comemorou.

Palmeiras vence clássico de virada
SAO PAULO — Ainda com quatro jogos para disputar — já fez 26
—, o Palmeiras ficou mais próximo
da conquista do bieampeonato
paulista, ao vencer, de virada, o
í>ào Paulo, no Morumbi, por 3 a 2.
%>m;Ò resultado, o Palmeiras comfJÍetbü 39 pontos ganhos, três a
iiajs do que o Corinthians (36) e
cinco a mais do que o São Paulo
(34). que tem um jogo a menos que
OyJider. As três equipes ainda têm
chances matemáticas de chegar ao
titulo.
•\.Antes do jogo. César Sampaio,
evangélico e "Atleta de Cristo", ajoelhou-se no gramado e orou pela
alma ite Avrton Senna. Três minu-

tos depois do inicio da partida, o
árbitro paraguaio a interrompeu,
para um emocionado minuto de silêncio. A torcida — quase 60 mil
"olê.
pessoas —, entoou o refrão
olé, pia, ola. Senna. Senna".
Euler abriu de cabeça o marcador aos 24 minutos. Aos 29, Edilson aproveitou um rebote de Zetti e
empatou. Müller, aos 35. aproveitando uma bola tirada de cabeça
por Cléber. fez bonita jogada e
marcou 2 a 1 para o São Paulo. No
primeiro tempo, o Palmeiras foi superior em campo, apesar de ihferiorizado no marcador. No segundo
tempo, após Antônio Carlos ter da-

do um soco no rosto e quebrado
alguns dentes de Válber, o Palmeiras empatou com Maurilio. aos 29.
O gol da vitória surgiu aos 38, através da cobrança de falta, por
Evair.
Palmeiras — Fernandez; Cláudio (Maurilio), Antônio Carlos,
Cléber e Roberto Carlos; César
Sampaio, Mazinho e Rincón
(Amaral); Edilson, Evair e Zinho.
São Paulo — Zetti: Válber, Júnior
Baiano (Nem), Gilmar e Cafu;
Doriva, Palhinha (Juninho), Leonardo e André; Euller e Muller.
Renda — CRS 485.601.000. com
58.103 pagantes.
u

O Cruzeiro e Atlético empataram,
ontem, no Mineirão, cm 1 a 1. O
Atlético abriu o marcador aos 31 m
do primeiro tempo, com Gaúcho e o
Cruzeiro empatou logo aos oito minutos do segundo tempo, através de
Clcisson. Com o resultado, o invicto
Cruzeiro manteve a liderança do
Campeonato Mineiro, com 30 pontos.
Cruzeiro — Dida; Paulo Roberto, Cêlio Lúcio, Luizinho, Nonato, Ademir.
Cerezo, Cleisson, .Vlacalé, Ronaldo,
Roberto Gaúcho. Atlético — Humberto: Luiz Carlos Winck, Adilson,
Kanapkis, Paulo Roberto. Édcr Lopes, Darci, Zé Carlos, Gaúcho. Renato Gaúcho. F.der Aleixn (Rcinaldo).
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? A festa de casamento de
Pele e Assíria só acabou no início da madrugada de ontem.
Da Igreja Anglicana, que teve o
trânsito da rua congestionado
o dia inteiro, o casal foi para o
casarão do Buffet Andréa Manzi. A mãe, Dona Celeste, a
irmã Maria Lúcia, e as filhas
Kelly Cristina e Jcnnifer, cercaram Pele e Assíria com todo
carinho. Pele chegou e saiu de
Recife no jato do empresário
Olacir de Moraes, sempre
acompanhada de Miss Brasil.
Rolim Amaro, presidente da
TAM foi outro convidado. Gemima, de três anos. filha de
Assíria foi uma das atrações da
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noite. Vários amigos de Pele,
como Hélio Viana, vice-presidente da Pele Sports e Marketing, Pepito, Samir, Amir, Lêa,
que trabalham com o Rei há
muitos anos,estiveram na festa.
O empresário venezuelano, Jaime Meir, um dos responsáveis
da ida de Pele para os Estados
Unidos, se entusiasmou com o
casamento e convidou o jogador e sua mulher para passar a
Lua de Mel em Caracas e no
Caribe. Até a Copa. Pele tem
marcado uma série de viagens
para o exterior, mas Assíria já
avisou que vai acompanhar o
marido na maioria delas. O importante é que Pele concordou.

José Carlos Brasil
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Começa hoje nova
guerra entre o SBT e a
Rede Globo. (Pág. 6)
São Paulo vê p Festival
Internacional de Artes
Cênicas. (Pág. 6)

flNPBCE

.¦•¦.¦/.¦.'.VW.V.VA-.' ¦.'"

Horóscopo
„,... 2
2
Passatempo
Quadrinho
2
Danuza
3
4
Quadrinho italiano
Roteiro
4 e 5
Destaques da semana
5
Hirosi Kubota — Magnum Photographs
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0 CLIQUE EM ALTA
Badalada por casas como a Christie's, a fotografia entra de vez no circuito de arte e alcança cotações de até USS 400 mil
RUTH DE AQU1NO
Correspondente

— Você daria
400
mil por uma
USS
única foto? Foi quanto
LONDRES
um colecionador pagou ano passado por Hands with a Thimble
(Mãos com um dedal). A foto era
de Stieglitz, e as mãos, de Georgia 0'Keefe. Noir et Blanche, de
Man Ray, publicada na Vogue
de Paris em 1926, foi vendida
semana passada a um colecionador europeu na Christie's de
Nova Iorque por USS 354 mil, ô
dobro do preço estimado inicialmente. Em outubro, um tríptico
de Man Ray, Hier, Demain, Aujourd'hui, foi leiloado em Nova
Iorque por USS 222 mil. São
quantias que, em outras épocas,
eram reservadas a telas e esculturas, jamais a fotografias. Agora, no dia 12 de maio, a Christié's de Londres realizará o
primeiro leilão dedicado a uma
agência fotográfica — a Magnum Photographs Inc.
Fotojornalismo par excellence. Este é o espírito das 125 imagens incluídas no leilão, algumas
delas clássicas, que contam a
história da agência através dos
olhos de 52 de seus fotógrafos —
de 1947, quando foi fundada,
até os anos 90. Outras, mais recentes, mas não menos impressionantes, como Burma 1978, do
japonês Hiroji Kubota. Os preços são mais modestos: as estimativas variam de USS 300 a
USS 7.500. De qualquer maneira, é mais um indício de que a
fotografia, menosprezada por
muitos como uma arte menor,
está ganhando espaço nas galerias, nos museus e nas casas de
colecionadores. Eve Arnold, que
fotografou Marilyn Monroe em
1961 segurando o roteiro de Os
desajustados (aliás escrito por
Arthur Miller para o diretor
John Huston), comenta como é
bom saber que suas imagens têm
agora a chance de "transcender
o uso efêmero inicial" e pular

Erlch Lesslng — Magnum Photograpris ^^^

das revistas, jornais e livros para
"uma casa
permanente com pessoas que as apreciem e cuidem
delas".
Como é teoricamente mais
fácil manusear uma câmera do
que uma tela e um pincel e como
um negativo pode produzir um
número incontável de mesmas
imagens, a fotografia sempre sofreu com o preconceito reservado a uma arte mais popular e
acessível. Sabe-se que, dependendo dos cortes e da técnica de
nL
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pode resultar em imagens comWÊÈ.í. 'Mmm
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elevar ao pódio dos maiores essa
forma de arte visual. Em setemi/jí
v*jçQ '¦
Bi" -T^^^ flflV*«
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y J£&Qr'% ÊÊ
bro, um grupo heterogêneo — a
princesa Diana, Charles Saatchi,
a revista Vogue e a Sotheby —
deverá produzir uma das maioEntre as muitas
res e mais importantes exposido
preciosidades
de
fotos
vistas
na
Euroções
já
leilão
a
abrangendo
que
séculos
os
19
e
pa,
Christies de
20.
No leilão de maio na ChrisLondres promove
tie's, os mitos, é claro, estão pre-'
em maio, está a
sentes, entre eles um dos fundafantástica Burma
dores da Magnum, Henri
1978 (no alto), do
Cartier-Bresson. Sua famosa fojaponês Hiroji
to do menino na Rue MouffeKubota, cujo lance
,1
é*~
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tard, Paris, 1954, carregando
inicial é de USS
duas garrafas de vinho, foi ava1.200; Henri
liada em USS 3 mil a USS 3.750.
Cartier-Bresson
Mas há muitas fotos que não
(acima), um dos
chegam a USS 1.000, pelo menos
fundadores
da
de acordo com as estimativas.
Magnum,
tem
sua
Charles de Gaulle, fotografado
famosa
foto
do
de cima por Erich Lessing em
menino na Rue
1958, poderá ser vendido por
^SBsSinHaflfl^fl^fl^Hfl^fl^fl^fl^fl^fl^fl^fl^fl^fllflfl^fl^BflHH
Mouffetard, de
USS 380 a USS 480. Há clássicos
1954, avaliada em
de Elliot Erwitt, Inge Morath,
USS 3 mil; já a foto
Cornell Capa e Erich Hartdo general Charles
mann.
O fim da Segunda Guerra,
de Gaulle, feita por
Vietnã, Hollywood, leste euroErich Lessing em
peu, James Dean, John Ken1958 (à dir.), teve
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Capa teve a
idéia inicial
de todas estas atrações,
há ainda um portfólio com
340 fotos da exposição In
Além
Our Time, lhe World as seen by
Magnum Photographers, que
viajou por 15 países desde 1988.
O preço estimado é de USS 225
mil. Entre as fotos mais dramaricas do portfólio, está a de Josef
Koudelka — estudantes enfrentando militares em Praga em
1968. E os rostos do século 20
incluem Martin Luther King, fotografado por Leonard Freed;
Sammy Davis Jr, por Burt
Glinn; Che Guevara, por René
Burri e Alberto Giacometti no
seu ateliê, por Cartier-Bresson.
Da tiragem limitada de apenas
quatro portfólios, um tem
acompanhado a exposição e outro foi vendido para o Museu
Fuji em Tóquio.
O leilão londrino é mais um
clique de sucesso na história de
uma cooperativa fundada com o
objetivo de garantir aos fotógrafos liberdade artística e controle
sobre os direitos de seu trabalho.
Quem teve a idéia primeiro foi
Robert Capa em 1938. Ele estava convencido de que um reporter fotográfico não seria ninguém enquanto não fosse dono
de seus negativos. Cartier-Bresson, Capa, David Seymour,
George Rodger e William e Rita
Vandivert — um francês, um
húngaro, um polonês, um inglês
e dois americanos — embarcaram juntos em 47 num sonho
que deu certo. Hoje, são 40 os
sócios plenos da Magnum. Suas
mais recentes crônicas fotográficas são o massacre na Praça da
Paz Celestial, China (Stuart
Franklin) e a série Os trabalhadores, de Salgado.
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Bolo de suspiro para o baiano Caymmi

• Depois das homenagens
públicas, o compositor
:\ comemora
com a família

Armando Gonçalves
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PATRÍCIA SABOIA

pessoal foi chegando de mansinho, e a noite de sábado no Peopie, quem $ria, ficou com aquele
jeitão simpático de festinha familiar. Pa, recia até que mestre Dorival Caymmi
: comemorava os 80 anos na calçada da
casa de Salvador: lá estavam o amigo de
infância, o bolo de suspiro e chocolate,
netos e parentes, chopinho e refrigeran• tes. Tudo começou cedo, e acabou antes
da meia-noite. Também, pudera: se festa
de princesa dura três dias e três noites, a
de Caymmi durou o dobro. Foi tanto
disco, tanto agito, tanta comemoração,
que ele certamente só vai querer repetir a
dose na noite dos 100 anos.
Como a festança para valer foi na
noite de lançamento de seu songbook, —
quando mais de 300 amigos passaram
pelo People —, agora a lista de convidados, organizada pela neta Stela, privilegiou poucos fora do clã. Caetano chegou
com Moreno e sem Paula, Ana Jobim
sem Tom, João Ubaldo deu uma passadinha. Ney Matogrosso, antes de começar
seu show, um andar acima, também veio
para o beija-mão.
Nana, esfuziante de conjunto vermelho, conseguiu o impossível: deslizar com
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Caymmi soprou velinhas, comeu bolo, servido pela mu,
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ouviu suas canções i
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lançou em sua festa

I HORÓSCOPO
ÁRIES* 21/3 a 20/4
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GÊMEOS • 21/5 a 20/6

Bons acontecimentos
^
desta fase irão motlvá-lo. Procure manter
o otimismo e busque sua realização em pequenas ações do cotidiano. O dia será muito
favorável ao seu trato com outras pessoas.
Bom quadro para o amor.

TOURO • 21/4 a 20/5
Inicio de semana de
forte condicionamento
favorável, com algumas boas novidades relacionadas às pessoas
que partilham de seus interesses de trabalho.
Vida em família e no amor ainda em fase
neutra. Motlve-se.

Há hoje, nativo, uma
excelente disposição
favorável, com uma
boa possibilidade de que seus negócios e
interesses tenham vantagens. Aja com prudência e raciocine diante de estranhos. Amor
e família em dia favorável.

CÂNCER* 21/6 a 20/7
Quadro muito favorável em relação aos
seus negócios e para - ^ .-__„. ...r ,,_,
o trabalho. O dia deve ser aproveitado para
novos relacionamentos e a descoberta de interesses no trato amoroso. Venus lhe dá agora uma excelente disposição para o amor.

LEÃO • 22/7 a 22/8

VIRGEM • 23/8 a 22/9 .

LIBRA* 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO • 23/10 a 21/11

wr^r\

**
Um dia em que os so- /" *¦' 5~~^*L
nhos podem levá-lo a
situações irreais e
distanciadas do cotidiano. Busque agir de forma bem mais segura diante de outras pessoas. No final do periodo surgem elementos
de desavenças intimas.

Começo de semana
em indicações bastante positivas. Lucros e maior disposição para negócios. Sua
sensibilidade se mostrará mais presente em
Cseus
próprios atos. Há, no final do dia. risco
'
deproblemas de relacionamento em família.

v^m

CAPRICÓRNIO • 22/12a_20/1

SAGITÁRIO • 22/11 a 21/12
"indicações
de valori
;'zação pessoal acen
•'.fuada. O quadro as
mostra que as vantagens vão surgir
^trológico
'independentemente
de provocação ou até
'.presença.
Vênus lhe dá oportunidades atraentes em relação ao amor. Sensibilidade.

^3

A segunda-feira antecipa elementos de valorização para o diálogo e a participação. Isso vai se refletir no
trabalho e lhe dará excelente possibilidade de
crescimento profissional. São muito boas as
indicações que falam da vida afetiva.

rap^

Hoje, nativo, os fatos
podem acontecer sem
controle seu. Nesse
quadro, com favorecimerrto para o intelecto,
cabe-lhe agir de forma mais cuidadosa para
superar tudo isso. Apoio em família vai ser
muito importante ao longo do dia

Boa disposição para
seu dia. O quadro astrológicò mostra que *SJ ^m»^_.. . . ^*S I
os seus esforços agora tenderão ao êxito.
Fase de realização material em dia de progresso pessoal e afetivo. Mostre seu interesse pelos assuntos do coração.

PEIXES • 20/2 a 20/3

AQ.UÁRIO • 21/1 a 19/2
A Lua hoje transita
por seu signo e isso
significa abertura nova em seu psiquismo, favorecendo a experiência. Apego material forte. Manifestações
de parentes vão trazer um aspecto novo, muito significativo.

Boas possibilidades
se apresentam em relação ao trabalho reguiar. Seu entendimento com outras pessoas
vai se dar de forma muito positiva. Isso tudo
cria uma aura de vantagem que é o elemento
motivador para maior otimismo em seu dia.
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o pai na pista de dança, embalada pelos
sussurros de Astrud em Girl from" Ipanema. Mas o discotecário esbanjou bomgosto: só deu mesmo Caymmi ao vivo e
Caymmi no som. Enquanto os garçons
serviam tigelinhas de bacalhau, não havia
quem deixasse de cantarolar baixinho
uma estrofe de Dora, versos de Marina e
outras pérolas do CD quádruplo do songbook Família Caymmi.
Quem deu uma de penetra bem-vinda
foi a cantora americana Dione Warwick,
que também fará temporada no People.
Ela acabava de chegar dos Estados Unidos — ficou retida horas no Aeroporto
do Galeão, por estar com o visto vencido
—, mas não teve dúvidas:
puxou José
Maurício Machline pelo braço e fez quêstão de conhecer a família. Não é que mais
uma vez o mundo se curve diante do
Brasil: è que Dione apaixonou-se há três
meses pelo bolerão Escriba-me, cantado
por Nana, e decidiu gravá-lo.
A piada da noite correu por conta do
diálogo entre um zeioso porteiro e mais
um possível penetra: "O senhor não tem
convite? O senhor é sócio do clube?" A
resposta foi curta: "Não. Sou o dono."
Era Creston Fernandes, da Construtora
Santa Isabel, que divide com o grupo do
Antiquarius o capital do People. Perto de
meia-noite, quando Caymmi apagou as
velas do bolo, a turma foi saindo de
mansinho, como chegou. Mais uma vez,
parabéns, Caymmi.
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Carlos da Silva
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HORIZONTAIS — 1 — diz-se do estado de um
cristal liquido no qual as moléculas se organizam
em estruturas mais ou menos lilamentosas, com
uma ordenação regular dentro de certos domínios,
mas não entre domínios vizinhos; 9 — fécula extraída do tecido do tronco do murici; 10 — coisa breve,
passageira; 11 — divisão do citoplasma. no curso du
mitose e da melose, para formar as cólulas-tilhas;
12 — instrumento de sopro hindu, sem orifícios
laterais; 13— elemento grego: tumor; 14 — prefixo
latino que traz a idéia de negação; 15 — cada
unidade de uma classe de substâncias loslatadas
encontradas no cérebro e medula dos animais, e
que são constituintes importantes das células; 18 —
pêlo macio que cobre algumas lolhas ou Irutos; 19
inflamação das bainhas fibro-sinoviais dos tendoes do punho, acompanhada de uma crepitação particular; 20 — árvore de flores coloridas, da
família das rubiáceas, cujos frutos são cápsulas
médias, e cuja madeira se utiliza em marcenaria,
embora a espécie não seja abundante; pau-de-bagre; 21 — indivíduo de um antigo povo oriental que
habitava entre o Mar Cáspio e o Mar Negro; mosca
pequena; 23 — o último compartimento do curral de
pesca; 25 — interjeição que designa espanto, admiração; 26 — cada um dos integrantes de dois pares
músculos abdominais, um par de cada lado; 28 —
dermatomicose ulcerativa, causada por um fungo e
caracterizada pela formação de úlceras arredondadas ou ovais, com bordas nitidamente definidas e
fundo granuloso.
VERTICAIS — 1 — dispositivo destinado a polarizar
luz, e constituído por um prisma de calcita, convenientemente cortado, que só deixa passar o raio
extraordinário; 2 — tecido, de que há alguns tipos,
que cobre superfícies interna e externa do corpo,
inclusive vasos e outras pequenas cavidades e
constituído de células ligadas por pequenas quantidades de substância semelhante a cemento; 3
diz-se do galo de briga surrado e medroso,
utilizado para atiçar a combatividade dos outros;
diz-se de indivíduo covarde; 4 — armação de ôculos; 5 — mamífero roedor, da família dos ctenomídeos; curu-curu; 6 — aquela que odeia ou detesta
alguém ou algo: 7 — a língua da Terra de Canaã
antes da conquista israelita, e cuja evolução originou a língua hebraica; 8 — entre os hebreus e romãnos, rito segundo o qual o casamento se efetuava
mediante a troca de uma moeda entre os cônjuges e
o pronunciamento de certas palavras (pi.); compras
reciprocas; 10 — vigésima terceira letra do alfabeto
grego; 16— norma de sorviço, regulamento; 17 —
os centros, as almas, as substâncias ou fundamentos de quaisquer coisas: 19 — nome dado a rochedos e blocos quadrangulares de pequena superfície,
dificilmente acessíveis; 22 — nome que se dava
a uma roda dourada existente no tejadilho dos
coches antigos; 24 — décima nona letra do alfabeto
georgiano; 26 — emblema solar; 27 — desprezado.
PÁGINAS DO GORGONHE
O confrade DARCY VIGIER enviou-nos um exemplar
do seu boletim PÁGINAS DO GORGONHE, dedicado
"as
aos veteranos, com a peculiaridade de
palavras
devem ser empregadas em suas verdadeiras acepções, o que torna desnecessário o emprego de
aspas". Peça um exemplar escrevendo para a Estrada do Rio Morto. 617 — Rio de Janeiro (RJ) —
CEP 22783.210. telefone (021) 437.8526.
CHARADAS EPENTÉTICAS (adição de sílaba
central)
1. Já vi PESSOA QUE COME a ESPIGA DE MILHO
AINDA VERDE. 2-3
YCARIBU — CEC — Tijuca
2. Que ACONTECIMENTO ENGRAÇADO. 2-3
CELLY — PASSATEMPOS BÍBLICOS — Tijuca
3. RESSOA, por vales e montes, a VIOLÊNCIA dos
canhões. 2-3
ALTER—EGO — DESENFADOS — Jacarepaguá
4. OBSERVE, na montagem, se o RODlZIO ONDE SE
REÚNEM AS VARETAS DO GUARDA-CHUVA está
bem encaixado. 2-3
PAR DE PARES — CEC — Jacarepaguá
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — metafísica: eridano; oh; tiritaras;
anixl; ovil; farad; mece; idéias; cacetada; exato; od;
sobra; escocesa. VERTICAIS — metafise: erina;
tíririca; adixa; fatídica; ina; sonometros; cosicador;
ah; aveia; lesadas; de; atio; xis; se, ba.
CHARADAS TECIGRAMAS — ceroto/certo; 2. diana/dimana; 3. vaiado/variado; 4. frasco/fraco CHARADA SINCOPADA: 5. doutora
Correspondência para: Rua das Palmeiras, 57
Ap. 4, — Botafogo — CEP 22.270.070
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DANUZA

Com vontade
de virar adulta
Ti

"m-M EPOIS de 10 dias com o marido resfriado em casa, ela co"Não
agüento mais.'" Homem nào é fácil
¦ ¦ meça-urjensar:
'MJ —
E
vezes mandar tudo para o espaço
às
queirTitão-sabe?
"saudável".
6, para usar a palavra^ da-tnoda, no mínimo
Coragem não tem, mas vontade, soSlíksabe.
Tem sido uma enfermeira e tanto,TrTas-kornem doente,
sabe como é. Está cansada, cansada de ter tanta certeza de
tudo: do marido que chega todo dia à mesma hora, dizendo as mesmas palavras, sejam elas quais forem. Cansada
de ter certeza de que todas as datas vão ser lembradas, que
no aniversário vai ganhar um presente, no Natal também
e no Dia das Mães também, todo ano igualzinho. Está
precisando de emoções fortes, de um amor cheio de suspense, de um homem que leve ela às vezes à loucura; que
seja visto em atitude suspeita num bar mais do que suspeito, e de preferência que a família toda seja contra, que delícia. Que fique muito silencioso de vez em quando, e ela,
desvairada, imaginando as piores coisas. Está fazendo falta ter
taquicardia. falta de ar; está precisando sofrer um pouco, para a vida ter graça. Ah. meu Deus, como se conhece.
E pensa: se encontrasse na rua um marinheiro sueco que
tivesse num braço uma tatuagem com um coração atravessado por uma seta e no outro uma sereia, amaria esse homem à loucura. Mesmo sabendo que breve ele iria embora,
e que não teria uma só garantia de que ele voltaria um
dia. Garantia — c disso que ela não pode mais nem ouvir
falar.
Passou a vida ouvindo dizer que devia fazer um concurso para o serviço público — garantia. Amor, claro, mas de
— garantia. Casar, mas no papreferência com um homem rico
—
pcl
garantia. Em caso de não dar certo, uma bela mesada para sempre — garantia. E um apartamento em seu nome
garantia. Agora, ela só pensa cm uma coisa: correr riscos,
todos os que ninguém deixou cia correr até hoje.
Em momentos de grande delírio até em um fora da lei
não um bicheiro, mas um daqueles de filme, tipo Alain

;
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Delon ou Belmondo, sempre foi apaixonada pelos dois; morariam num iate em Monte Cario, os jantares seriam sempre em black-tie (tomando só champanhe, claro), e depois
iriam jogar no cassino, bacará. roleta. E ela maravilhosa,
cercada de milionários, de árabes parecidos com Ornar Sharif. de
corredores de Fórmula 1. oh, vida, foi para isso que ela
nasceu, nào para acordar cedo para ir à reunião dos pais
(que vai ser amanhã), sinceramente.
Passar a vida nas boates, viajar de primeira classe, aliás,
que primeira classe que nada, de jatinho, sempre com muitos
fotógrafos em volta — mas será que não está sonhando alto
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Sharon: "Só ganhei USS 5 mifhôes porque sou a contrapartida Ibminina de Stallone

Elas querem ganhar mais

Atrizes como Meryl
Streep exigem cachês
pagos aos homens

ANGELES - Algumas
das mais famosas atrizes do
cinema americano voltaram a
LOS
reclamar contra a discriminação
salarial que sofrem, em relação
aos chamados puxadores de bilheteria, como Arnold Schwarzenegger. Sylvester Stallone e outros.
Meryl Streep, por exemplo, afirma que os grandes produtores
"nào só
pagam menos às atrizes
como ainda as culpam se a produção fracassa, enquanto os atores
saem imunes mesmo se o filme
nào faz sucesso".
O furacão Sharon Stone. que
acaba de receber USS 5 milhões
para rodar The speciqlist, tem a
mesma opinião e conta com uma
prova incontestável: no filme, ela
contracena com Stallone. que embolsou USS 12 milhões por sua
participação. Apesar do salário
excelente. Sharon não ficou satisfeita: "Consegui esse salário unicamente porque os executivos
acreditavam estar tratando com
uma espécie de contrapartida leminina de Stallone. Nào tenho
ilusões."

Divulga

A atriz, cineasta e produtora
Jodie Foster, que recebeu USS 6
milhões para atuar em Nell, seu
último filme, lamenta que a indústria do cinema continue sendo dirigida "apenas por homens". Ela
alfineta astros como Schwarzenegger, "que cobra USS 15 milhões por filme e nem se dá ao
trabalho de atuar, vendendo-se
como um produto qualquer". A
mesma cifra foi paga a Michael
Keaton. para que fizesse Batman
III. "Se alguma de nós exigir um
salário parecido, entra imediatamente na lista negra", disse Jodie
Foster.
A polêmica foi acirrada pela
revista Enterlainment Weekly. que
defendeu os salários mais altos
dos atores. Segundo a revista, eles
merecem o que ganham porque
vendem a mercadoria tanto nos
Estados Unidos como no exterior,
sem mudar sua imagem, mantendo-se dentro de uma fórmula de
sucesso garantido, enquanto as
atrizes exigem atuar em papéis
sempre diferentes. A tese, porém,
foi contestada por Michelle Pfeifler. Segundo ela. esse raciocínio
mostra que. "se depender dos homens. Hollywood nào conseguirá
realizar nenhuma revolução no
campo do entretenimento"

Jodie Foster: lista negra
O lado irônico dessa situação
está no fato de que, em outras
décadas, eram as atrizes — nomes
como Bette Davis. Rita Hayworth. Marilyn Monroe — que
serviam como chamariz para o
público, e por isso ganhavam os
melhores salários da indústria einematográfica Segundo alguns
analistas, esta foi a época de ouro
do cinema, com produções de
grande valor artístico e nào baseadas na violência e em tipos
como Rambos e outros.
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demais? Está. Resolve baixar a bola c botar o pé na real. Um
homem que a amasse desesperadamente e que também nào desse
muita confiança para suas frescuras. Que conseguisse dominá-la com o olhar, será que está querendo demais da vida? Que nunca perguntasse pela camisa ou pelas meias; que fosse
menos doméstico, menos marido, e o principal: um homem que
nào ficasse resfriado. jamais.
Já passou dos 40. e se pergunta mais uma vez: será que nào vai
virar adulta nunca?
É uma romântica e conhece perfeitamente a resposta: nào.
E o pior: está muito feliz assim.
Danuza Leão

Festival reúne 30 atrações

o,

Divulgação/ Daniela Dacorso

tiocadilho não é lá dos mais
felizes, mas a intenção é boa. O
festival Humaitá pra peixe começa
hoje no Espaço Sérgio Porto — no
Humaitá, claro —. com 30 atrações
musicais nas segundas e terças-feiras de maio. Vai ter espaço para
todo mundo, da MPB de Jorge
Mautner ao rock do Pravda e ao
samba de Família Roitman. Hoje é
a vez dos pops Pierre Aderne,
Humberto Effe e Paulinho Moska.
"Tem muita
gente nova. pronta
para acontecer. A idéia é de que
esses talentos sejam pescados mesmo", conta Bruno Levinson, idealizador e produtor do evento, que
acontece pela segunda vez. No ano
passado, Bruno fez o festival com
música, poesia e teatro, mas dessa
vez optou
levar só a música:
"Tem tantaporbanda, tanto músico
bom aparecendo, que valia a pena
abrir mão das outras coisas."
Para não virar bagunça e deixar
o público perdido, Bruno procurou
agrupar os diferentes estilos em
dias comuns. Vai ter o dia do sam-

I

Effe (E), Moska (C) e Àderne abrem o Humaitá pra peixe
ba, da música instrumental, do
soul, do rap. Amanhã se apresentam as cantoras Gabriela Geluda,
Vanessa Barum e Arícia Mess. Semana que vem é a vez de Rogério
S., grupo Boato e Jorge Mautner
(dia 9), e grupo 3 Caciques e 1 Pajé,
Dôdo Ferreira e Mimi Lessa (dia
10). Na semanas seguintes será a
vez de Caldo Grosso. Antônio Sa-

raiva c Balya (16), O Cara do Tchrpo. Família Roitman e Acortjà
Bamba (17). Vagabundo Sagrado;
A Bruxa! e Mulheres Q. Dizem Sim
(23), e Blecaute. Pravda e Bel (24),
Nos últimos dias se apresentam Po>
sitive Soul, Planet Hemp e Artigo
288 (30), e Pelvs. Piu-Piu e Comçi

(31).
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DAGMAR SABOYA
SABOYA %\ ingredientes.Autorizada por Maria Helena e Jorge Eduardo Guinle, venderá em leilão o apartamento
302 da Praia do Flamengo, 284 inclusive á~
coleção de objetos de arte que compõe sua
decoração, juntamente com importante seleção de pinturas e esculturas nacionais e estrangeiras, pratarias, porcelanas (Cia. das
índias e européias), cristais, mobiliário de
época, tapetes persas e jóias de outros comitentes. Catálogos e informações na Sede da
Sociedade Hípica Brasileira
LOCAL
Sede da Sociedade Hípica Brasileira
Av. liorges de Medeiros, 2.448 - Tel (021) 286-2221 • 246-8090 í
Estacionamenco Próprio"
^"
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EXPOSIÇÃO
Hoje. último dia
das 14 às 23 horas

Evandro Carneiro

I.KILÃO
Dias 3,4,5,6 e 7 demaio
DeTereae Sábado
às 21 horas pontualmente

I

¦ 125g de chocolate meio amargo
em tabletes
-1/2 xícara de chá de açúcar
-1/2 xícara de chá de manteiga
denetida
2 gemas batidas
-1/2 xícara de chá dei um
-1
pacote de coco ralado
S0C0C0 de 50g
.- 30Qg de biscoito tipo champagne
400g de chantilly

MODO DE PREPARAR:
Derreta o chocolate picado em togo
brando, com um pouquinho de água. .
Misture o açúcar, a manteiga
derretida, as gemas batidas e a
metade do coco ralado.
Dilua o rum em 1/2 xícara de chá de
água. Unte uma fôrma pequena e
tunda, coloque no fundo uma
camada de biscoitos embebidos na
mistura de rum.
Cubra com uma camada de creme
de chocolate
Repita as camadas, terminando com
uma de biscoitos. Leve à geladeira
cor no mínimo 3 horas. Na hora de
servir, desenforme, cubra com o
chantilly e polvilhe com o restante do
coco ralado.
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JORNAL DO BRASIL

4Kcn Parker —
Os cervos c Um hálito de gelo'/ •¦• •

Washington, Jason Robards e Ron Vavvter. Cine*
clube Lauta A/vim (Av. Vieira Souto, 176 — 2671647): 16h, 18h30, 21 h. Novo Jóia (Av. Copocabana. 680): 16h40, 19h, 21h20. Cisne-1 (Av.
Geremário Dantas. 1.207 — 392-28G0): 17h30,
21 h. Niterói Shopping 1 (Rua da Conceição,
188/324 — 717-9655): 16h. 18h30, 21 h. Sáb. e
dom., a partir de 13h30. Art-Fashion Mall 4 (Estraria da Cávea. 899 — 322-1258): 15h, 17h20.
19h40, 22h. Art-Casashopping 3 (Av. Alvorada.
Via 11, 2.150 — 325-0746): 16h. 18h30, 21 h.
(12 anos).
O advogado Andrew. no auge de sua carreira.
perde o emprego depois que os primeiros sintomas da AIDS tornam-se evidentes. Decidido a
defender sua dignidade e reputação, ele contrata
como seu advogado Joe Miller que, no decorrer
do processo, acaba tendo que enfrentar seus próprios medos e preconceitos contra a homossexualidade. EUA/1993.

Faroeste italiano de alto nível
Reprodução

1

EDMUNDO BARREIROS

Á alguns meses não surgia nenhuma boa surpresa no
mercado editorial de quadrinhos. Agora, porém,
montado num cavalo negro, o caubói italiano Ken
Parker ressurgiu, para o regozijo dos, fãs brasileiros. Parker
estava afastado do público nacional desde 1990. Este ano,
entretanto, a editora paulista Ensaio resolveu brindar o público.não apenas com a publicação das aventura do herói —
criado por Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo — em pequeno
formato e papel-jornal, mas numa bela edição de luxo
intitulada Ken Parker — Os cervos e Um hálito de gelo.
"São duas aventuras do personagem num único álbum. A
primeira. Os cervos, é colorida e foi produzida em 1994. É
•simplesmente maravilhosa. Berardi idealizou uma trama simpies, que prescinde de palavras para ser contada. Não há um
só diálogo e, a princípio, o único humano da aventura é o
próprio Parker. Caçando num bosque gelado, ele fere um
«cervo e descobre que está prestes a matar a mãe de dois lindos
filhotes. Por isso, abre mão da lauta refeição e ciúda dos três
bichinhos. Mas é bom o leitor se preparar, pois o final da
história reserva surpresas dignas de uma obra-prima do conto.
A arte de Milazzo. nesta pequena aventura, mostra simplicidade e ao mesmo tempo uma cuidadosa elaboração. Em vez
dos jogos de luz e sombra característicos de seu trabalho
em preto-e-branco, ele optou pela suavidade da aquarela, que
sexncaixa perfeitamente no estilo da trama de Berardi. O
resultado é uma grande e antológica aventura do faroeste
europeu.
Mesmo sem a qualidade de Os cervos, Um hálito de gelo, a
história que fecha o volume também agrada. Novamente
ambientada num lugar selvagem e gelado, está mais próxima
da tradição do faroeste. Ken Parker, um velho índio, um
fugitivo e sua amante têm de atravessar uma perigosa montanha, coberta de gelo e neve, para cruzar a fronteira e chegar
ao Canadá, escapando de seus perseguidores. As relações
entre os personagens surpreendem, revelando conceitos muito
diferentes dos estereótipos habituais do western. Lobos, xerifes, o clima e até índios estão presentes como elementos
fundamentais da trama, que prende a atenção do leitor até o
desfecho, que — coisa que Berardi faz com muito talento —
novamente inclui dramaticidade e surpresa. Os desenhos de
Milazzo são muito bons, dando expressão e emoção a todos
os personagens. A aventura é recente: foi publicada na Itália
em 1992.
O álbum traz, ainda, a biografia dos autores, ensaios sobre
o faroeste e sobre o próprio Ken Parker, que há um bom
tempo já conquistou seu lugar entre os mais lamosos caubóis
dos quadrinhos.
¦ Ken Parker — Os cervos e Um hálito de gelo está à venda,
nas livrarias, a 18 URVs.

A ÉPOCA DA INOCÊNCIA (The age of innocence). de Martin Scorsese. Com Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer e Wynona Ryder. Cândido
Mandas (Rua Joana Angélica. 63 — 267-7295):
14h40, 17h, 19h20. 21h40. Estação Museu da
República (Rua do Catete, 153 — 245-5477):
20h. (Livre).
Newland está noivo de May o pede a ela que
apresse o casamento, até que a chegada de Ellen
muda esta relação. E ele vive o drama de um
homem dividido entre o amor de uma mulher e as
rígidas convenções da aristocrática Nova York de
1870. Baseado no romance de Edith Wharton.
EUA/1993.

fiiii

O BANQUETE DE CASAMENTO (The wedding
banquete), de Ang Lee. Com Ah-loh Gua, Sihung
Lung, May Chin e Winston Chão. Estação Botafogo/Sala-2 (Rua Voluntários da Pátria, 88 —
537-1112): 16h. 17h10. (10 anos).
Wai Tung, próspero imigrante, vive um relacionamento homossexual com Simon. Para manter as
aparências ele resolve casar-se com a jovem Woi
Wei. Porém. Wei Wei engravida de Wai Tung e o
desenluce da história torna-se surpreendente para
todos. EUA/1993.
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GERÕNIMO:
UMA
LENDA AMERICANA
(Gerõnimo: an american legend), de Walter Hill.
Com Was Studi, Gone Hackman, Robert Duval e
Jason Patric. Star-fpanema (Rua Visconde de
Pirajá, 371 —521-4690), Star-Copacabana (Rua
Barata Ribeiro, 502/C — 256-4588): 15h30.
17h40, 19h50, 22h. Bruni-Tijuca (Rua Conde de
Bonfim, 370 — 254-8975), Star São Gonçalo
(Rua Dr. Nilo Paçanha, 66/70 — 713-4048),
Niterói Shopping 2 (Rua da Conceição. 188/324
717-9655): 14h30. 16h40. 18h50. 21 h. Pathé
(Praça Floriano, 45 — 220-31 35): 13h. 15h, 17h,
19h, 21 h. Sáb. e dom., a partir de 15h. Art-Casashopping 1 (Av. Alvorada. Via 11. 2.150 — 3250746): 16h40. 18h50, 21 h. Art-Madurcira 2
(Shopping Center de Madureira — 390-1827):
16h40. 18h50, 21 h. Sáb. e dom., a partir do
14h30. (12 anos).
O filme retrata os últimos meses da campanha do
Exército dos EUA contra Gerõnimo entre 18851886: a história que levou à rendição da lenda
Apache. Em sua ossõncia. a luta do guerreiro visa
preservar o espírito de sua nação. EUA/1993.
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DOIS VELHOS RABUGENTOS (Grumpy old
man), do Donald Petrie. Com Jack Lommon
Walter Matthau o Ann Margret. Roxy-2 (Av. Co
pacabana. 945 — 236-6245). Rio Sul-3 (Rua
Lauro Muller. 116/Lj. 401 — 542-1098): 14h10,
16h, 17ÍI50. 19h40. 21h30. Via Parque 3 (Av
Alvorada, 3.000 — 385-0261), Tijuca-2 (Rua
Conde de Bonfim, 422 — 264-5246): 16h,
17h50. 19h40, 21h30. Sáb. o dom , a partir de
14h10. Art-Méier (Rua Silva Rabelo, 20 — 249
4544): 15h30. 17h20,19h10, 21 h. (12anos).
O maior prazer de John o Max consiste em bolar
maneiras de constranger o ridicularizar um ao
outro numa campanha diária de vingança e puni- "r
ção, até que surge Ariel na rotina dos dois. EUA/
1993.
O DOSSIÊ PELICANO /7/>e pelican bricl), de
Alan J. Pakula. Com Jutia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard e John Heard. Rh Sul-4
'
(Rua Lauro Muller, 116/Lj. 401 — 542-1098):
14h. 16h20, 18h40, 21 h. Via Parque 6 (Av. Alvorada, 3.000 — 386-0261): 16h. 18h30, 21 h. Sáb,r«
e dom., a partir de 18h30. (14 anos).
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(Rua Marquês de São Vicente, 52 — 274-4532):
14h. 16h, 18h. 20h. 22h. (14 anos).
A história da empresa de mineração de Hugo
Assis está sendo escrita por uma repórter, através
dela ele reconhece sua verdadeira origem e surge
entre eles um profundo caso de amor que vai
transforma-lo em outra pessoa. Produção de
1993.

B ESTRÉIA
• •
PEQUENO BUDA (Little Budha). Bernardo
Bertolucci. Com Keanu Reeves, Bridget Fonda,
Chrís Isaak e Alex Wiesendanger. fíoxy-J (Av.
Copacabana. 945 — 236-6245). São Luiz 1 (Rua
do Calele. 307 — 285-2296). Rio Sul-2 (Rua
Lauro Muller. 116/Lj. 401 —542-1098). Leblon7 (Av. Ataulfo de Paiva. 391 — 239-5048): 14h.
16h30. 19h, 21h30. Palácio-1 (Rua do Passeio.
40 — 240-6541): 13h30. 16h, 18h30. 21 h. Sáb.
e dom., a partir de 16h. Carioca (Rua Conde de
Bonfim, 338 — 228-8178): 13h30. 16h. 18h30.
21 h. Norte Shopping 1 (Av. Suburbana, 5.474 —
B92-9430): 14h. 16h20. 18h40, 21 h. Via Parque
5 (Av. Alvorada, 3.000 — 385-0261). Barra-3
(Av. das Américas. 4.666 — 325-6487), Ilha Piaza 1 (Av. Maestro Paulo e Silva. 400/158 —
462-3407), Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca. 54 — 450-1338). Icaraí (Praia de Icarol. 161
— 717-0120): 16h, 18h30, 21 h Sáb. o dom, a
partir -do 13h30. (Livre).
O encontro de um tipico garoto americano, de 9
anos, com um velho monge budista, que acredita
que o garoto é a reencarnação de um respeitado
Lama do budismo tibetano. EUA/1993.

O

O ENIGMA DAS CARTAS (House oi cards). de
Michael Lessac. Com Kathleen Turner, Tommy
Loe Jones, Asha Menina e Shilog Strong. Estação
Cinema-t (Av. Prado Júnior. 231 — 541-2189):
15h, 17h10. 19h20. 21h30. Art-Plaza I (Rua XV.
de Novembro. 8 — 718-6769): 14h30. 16h40.
18h50,21h. (Livre).
Uma menina se isola do mundo após a morte do
pai achando que ele foi morar na lua. A mãe tenta
entrar no mundo particular em que sua filha se
fechou para ajudá-la a reencontrar-se. EUA/
1993
CAPITALISMO SELVAGEM (Brasileiro], de
André Klotzel. Com Fernanda Torres, José Mayer,
Marisa Orth e Marcelo Tnss. Estação Botafogo/
Salo-I (Rua Voluntários da Pátria, 88 — 5371112):15h10. 17h20. 19M30. 21 h40. Cine Gávea
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VIR. JONES (Mr. Jones). de Mike Figgis. Com
Richard Gere. Lena Olin, Anne Bancroft e Tom
Irwin. Art-Copacabana (Av. Copacabana, 769 —
236-4895). Art-Fashion Ma/l 2 (Estrada ria Gávea, 899 — 322-1258): 15h30, 17h40, 19h50,
22h. Estação Paissandu (Rua Senador Vergueiro,
35 — 265-4653): 15h. 17h10, 19h20, 21h30.
Art-Casashopping 2 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150
- 325-0746): 16h50. 19h. 21h10. Art-Ti/uca
(Rua Conde de Bonfim, 406 — 254-9578):
16h40. 18h50. 21 h. Ari-Madureira 1 (Shopping
Center de Madureira — 390-1827): 16h60, 19h.
21h10. Sàb. e dom., a partir de 14h40. Art-Plaza
2 (Rua XV de Novembro, 8—71 8-6769): 1 4h40,
16h50. 19h, 21h10. Paralodos (Rua Arquias Cordeiro. 350 — 281 -3628). Windsor (Rua Coronel
Moreira César. 26 — 717-6289): 15h, 17h. 19h.
21 h. (Livre).
Por amar seu paciente, a Dra Líbbie viola a ética
profissional e corre o risco de ver sua carreira
destruída, enquanto Mr. Jones pode perder os
êxtases de sua sensação de liberdade e a criatividade que tanto preza. EUA/1993.
JMA NOVA TOCAIA (Anolher stakeout). de
John Badhun Com Richard Dreyfuss, Emílio Estevez, Rosie 0'Donnell e Dennis Farina. Copacabana (Av. Copacabana, 801 — 256-0953). São
Luiz 2 (Rua do Catete, 307 — 285-2296), Via
Parque 1 (Av. Alvorada, 3.000 — 385-0261):
15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Rio Sul-1 (Rua
Lauro Muller. 116/Lj. 401 — 542-1098): 14h.
16h. 18h. ,?0h. 22h. Odeon (Praça Mahatma
Gandhi. 2 -- 220-3835): 13h30, 15h30. 17h30,
19h30, 21h30. Sáb. e dom., a partir de 15h30.
Barra-1 (Av das Américas, 4.666 — 325-6487),
Tijuca-1 (Rua Conde de Bonfim, 422 — 2645246): 15h30, 17h30. 19h30. 21 h30. Sáb. e
dom., a partir de 13h30 Norte Shopping 2 (Av
Suburbana. 5.474 — 592-9430), Ilha Plaza 2

(Av. Maestro Paulo e Silva. 400/158 — 462341 3). Madureira 2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54
— 460-1338). Niterói (Rua Visconde do Rio
Branco, 375 — 719-9322): 1 5h. 17h. 19h, 21 h.
(12 anos)
A tocaia policial é uma missão das mais dtfíceis
que requer os melhores homens da lei, porém o
resultado é um caos quando a equipe é formada
pelos detetives de Seattle. EUA/1993.
DISTRAÇÃO FATAL (Fatal instinet). de Carl
Reiner. Com Armund Assante, Sherilyn Fenn, Kate Nolligan e Sean Young. Condor Copacabana
(Rua Figueiredo Magalhães. 286 — 255-2610).
Largo do Machado 1 (Largo do Machado, 29 —
205-6842): 14h30. 16h20, 18h10. 20h. 21 h50.
Merro Boavista (Rua do Passeio, 62 — 2401291) 13h30. 15h20, 17h10. 19h. 20h50. Leblon-2 (Av Ataulfo de Paiva. 391 — 239-6048):
14h50, 16h30. 18h10. 19h50. 21h30 Barra-2
(Av. das Américas, 4.666 — 325-6487): 1 6h30,
18h10, 19h50, 21h30. Sáb. e dom., a partir do
14h50 América (Rua Conde de Bonfim. 334 —
264-4246): 14h20, 16h. 17h40. 19h20. 21 h.
Conter (Rua Coronel Moreira César, 265 — 711 6909): 16h, 1 7h40, 19h20, 21 h. Sáb. e dom., a
partir de 14h20. (12 anos).
O advogado e tira Ned Ravine sente que há algo
muito estranho no ar. Mas, mesmo com toda a
sua esperteza, não consegue ver que está mornodo — e dormindo — com o inimigo. EUA/l 993.

B CONTINUAÇÃO
• • ••
LUA DE FEL (Bitter Moon. de Roman Polanski.
Com Peter Coyote, Ernmanuelle Seigner, Hugh
Grant e Kristm Scott-Thomas. Estação Museu da
República (Rua do Catete, 153 — 245-5477):
15h. (18 anos).
Em uma viagem marítima entre Marselha e Istambul, um casal tenta resgatar a atração que sentiam
um polo outro. Enquanto o escritor Oscar, que
vive proso numa cadeira de rodas é incapaz de
distinguir o amor da obsessão. Baseado na novela
de" Pascal Bruckner.

• ••
ALGUÉM PARA DIVIDIR OS SONHOS fT/>e
sèint o( fort Washington), de Tim Hunter. Com
Matt Dillon. Danny Glover, Rick Aviles e Ving
Rhames. Art-Eashion Ma/l 7 (Estrada da Gávea,
899 — 322-1258): 16h, 18h, 20h. 22h. (12
anos).
Matthew e Jerry se encontra em um imenso prédio no meio do Bronx, usado como abrigo para
indigentes. Jerry percebe que Matthew refugia-se
de seus temores, transformando-se numa pessoa
confusa, solitária e perturbada. EUA/1993.
INFELIZMENTE PARA MIM (Hélas pour moi).
de Jean-Luc Godard. Com Gerard Depardieu,
Laurence Masliah e Bernard Verley. Belas-Artes
Copacabana (Rua Raul Pompéia, 102 — 2478900): 15h36, 17h10, 18h45. 20h20. (14 anos).
0 filme descreve o lento e difícil trajeto da numanidade: onde começa o amor, onde ele acontece
e, finalmente, como se manifesta a criação. Fran
ça/1993.
ALMA CORSÁRIA (Brasileiro), de Carlos Reichenbach. Com Bertrand Duarte, Jandir Ferrari.
Andréa Richa e Mariana de Moraes. Estação Botafogo/Sala-2 (Rua Voluntários da Pátria. 88 —
537-1112): 19h20. 21h30. (16anos).
Rivaldo e Teodoro lançam um livro e convidam
pessoas estranhas, incluindo um suicida em potencial, salvo por Torres no Viaduto do Chá. Enquanto a festa avança, o filme recua flagrando a
gênese da amizade dos dois protagonistas. Produção 1993.
UMA BREVE HISTÓRIA DO TEMPO (A hriet
history of time), de Errol Morris Documentário.
Estação Botafogo/Sala-3 (Rua Voluntários da
Pátria, 88 — 537-1112): 15h20. 17h, 18h40,
20h20, 22h (Livro).
O documentário reconstitui a vida do físico que
tem esclerose múltipla e, apesar de ter sido desenganado pelos médicos, conseguiu sobreviver
e se lançou numa busca desespereda pelo conhecimento. Adaptado do livro do físico Stophen
Hawking. EUA/1 991.
NÃO SE MOVA. MORRA, RESSUCITE (Bouge pas meurs ressuscite), de Vitali Kanevski. Com
Pavel Nazorov, Dinara Droukarova e Elèna Popova. Belas-Artes Catete (Rua do Catete, 228 —

205-7194): 14h30, 1Gh20. 18h10, 20h. (12
anos).
Valerka e Gaita tem 12 anos e estão vivendo o seu
primeiro amor em um campo de prisioneiros de
guerra japoneses e presos de direito comum soviéticos. Leningrado, URSS/1990.
SHORT CUTS - CENAS DA VIDA (Siwrts
cuts). de Robert Altman. Com Anne Archer. Jack
Lommon, Bruce Davison, Robert Downey Jr. e
Peter Gallagher. Art-Fashion Ma// 3 (Estrada da
Gávea, 899 — 322-1258): 15h, 18h15, 21h30.
(14 anos).
Cenas da vida de gente comum que povoa os
subúrbios das megneidades, com seu modo simpios e peculiar de viver. O filme mostra pessoas
que retratam, com seus costumes e moral, a cultura americana e suas contradições. EUA/1993.
A LISTA DE SCHINDLER (Schindlers list), de
Steven Spiolberg. Com Liam Neoson. Ben Kingsley, Ralph Fiennes e Caroline Goodall. Roxy-3
(Av. Copacabana. 945 — 236-6245): 14h,
17h20. 20h40 Largo do Machado 2 (Largo do
Machado, 29 — 205-6842): 13h30, 17h. 20h30.
Via Parque 4 (Av. Alvorada, 3.O00 — 385-0261):
16h50. 20MO. Sáb. e dom., a partir de 13h30.
(12 anos).
Oscar Schindler. um industrial filiado ao partido
nazista, tinha motivos para manter-se à parte dos
sofrimentos dos judeus, mas algo despertou sou
lado humano, fazendo-o salvar mais de mil judeus
dos sofrimentos dos campos de concentração.
Baseado no livro de Thomas Keneally. EUA/
1993.
EM NOME DO PAI (In lhe name oi lhe lather).
de Jim Sheridan. Com Daniel Day-Lowis. Emma
Thompson, Peter Portlethwaite e John Lynch.
Cine Arte-UFF (Rua Miguol de Frias. 9 — 7178080): 16h20. 18h40. 21h. (12anos).
Pai e filho ficam durante 15 anos prisioneiros
numa mesma cela. acusados de um atentado a
bomba cometido na realidade pelo IRA — o Exército Republicano Irlandês. Eles tornam-se companheiros numa batalha que significava não só a
liberdade, mas também uma verdade que o governo britânico insistia em esconder. Baseado no
romance autobiográfico Proved Innocent, de
Gnrry Conlon. EUA/1993.
FILADÉLFIA (Philadelphia). do Jonathan Demme. Com Tom Hnnks, Antônio Banderas, Denzel

Uma
quem
Corte
todos

estudante do Direito, Darby Shaw, descobre mandou assassinar dois juizes da Suprema
— pondo em risco, assim, sua vida e a de
que a cercam. EUA/1993.

VESTÍGIOS DO DIA (The remains of the day), do
James Ivory. Com Anthony Hopkins, Emma
Thompson, Christopher Roove e John Haycraft.
Estação Museu da República (Rua do Catete, 153
245-6477): 17h30. (12anos)
Durante uma viagem pela Inglaterra, o mordomo
Stevens relembra seu passado. Agora, 20 anos
depois, ele dá-se conta que sua lealdade custou
um alto preço com relação á sua vida pessoal e
tenta redimir-so de seus erros do passado, EUA/
1993.

A FAMlLIA BUSCAPÉ (The Bcverly Hillbillies).
de Penelopo Sheeris. Com Diedrich Bader, Dobney Coloman, Erika Eleniak e Clovis Leachman.
Via Parque 2 (Av. Alvorada, 3.000 — 385-0261):
16h30. 18h10, 19h50, 21h30. Sáb. o dom., a
partir do 14h50. Olaria (Rua Uranos, 1.474 -230-2666): 15h40. 17h20, 19h. 20h40. Central
(Rua Visconde do Rio Branco, 455 — 7170367): 16h. 17h40, 19h20, 21 h. Sáb. e dom, a
partir do 14h20. (Livre).
A família do Jed Clampett mora nas montanhas
de Arkansas, mas ao descobrir potróleo em suas
terras tudo se transforma e eles se mudam para
Boverly Hills. Baseado na sôrie de Tv criada por
PaulHenning. EUA/1993.

EM
TERRENO
SELVAGEM
deadly
(On
groitnd). do Steven Soagal. Com Steven Searjal.
Michael Caine e Joan Chon. Palácio-2 (Rua do
Passeio, 40 — 240-6541): 13h40. 1 Eh30, 1 7h20,
19h10. 21h. Sáb. o dom., a partir de 15h30.
Madureira 3 (Rua João Vicente. 15 — 3697732): 15h30. 17h20, 19h10, 21 h. Campo Grande (Rua Campo Grande. 880 — 394-4452):
15h30,17h20, 19h10, 21 h. (12 anos).
Taft, e um funcionário especialista em
problemas na companhia de óleo Aegis.
de saber quo um dos planos da empresa é
a paisagem ele so une a Masu, uma bonita
local que so opõe as perfurações foitas
torra. EUA/1993.

causar
Depois
destruir
ativista
na sua

I REAPRESENTAÇÃO
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1-SHOPPINGS ~
ART-CASASHOPPING 1 (222 lugares)
rônimo: uma lenda americana: 16h40,
21 h. (12 anos).
ART-CASASHOPPING 2 (667 lugares)
Jones:16h60. 19h, 21H10 (Livre).
ART-CASASHOPPING 3 (470 lugares)
déllla- 16h. 18h30, 21 h. (12 anos)

— Ge18h50,
— Mr.
— Fila-

ART-FASHION MALL 1 (164 lugares) — Alguémpera dividir os sonhos: 16h, 18h. 20h. 22h.
(12 anos)
ART-FASHION MALL 2 (356 lugares) — Mr.
Jones: 15h30. 17h40. 19h60. 22h. (Livre)
ARt-FASHION MALL 3 (325 lugares) — Short
cuts — Cenas de vida: 15h. 18h15. 21h30 (14
anos)..
ART-FASHION MALL 4 (192 lugares) - Filadéliia: 15h. 17h20. 1 9h40. 22h. (1 2 anos).
BARRA-1 (258 lugares) — Uma nova tocaia:
15h30, 17h30, 19h30. 21h30. Sáb. e dom, a
partir de 13h30. (12 anos)
BARRA-2 (264 lugares) — Distração fatal:
16h30. 18h10, 19h50, 21h30 Sáb e dom. a
partir de 14h60. (12 anos).
BARRA-3 (415 lugares) — O pequeno buda:
16h, 18h30. 21 h. Sáb e dom . a partir de 1 3h30
(Livre).
CINE GÁVEA (450 lugares) — Capitalismo setvagem: 14h. 16h, 18h. 20h, 22h. (14 anos).
ILHA PLAZA 1 (255 lugares) — O pequeno buda:
16h. 18h30. 21 h. Sáb e dom. a partir de 13h30.
(Livre)
ILHA PLAZA 2 (255 lugares) — Uma nova tocaia:
15h. 17h. 19h. 21 h. (12 anos).
NORTE SHOPPING 1 (240 lugares) — O peqoanobuda: 14h, 16h20, 18h40. 21h (Livre)
NORTE SHOPPING 2 (240 lugares) — Uma
nova tocaia: 15h, 17h. 19h. 21 h (12 anos).
RIO SUL 1 (160 lugares) — Uma nova tocaia:
14b, 16h. 18h. 20h, 2.2h (12 anos)

RIO SUL 2 (209 lugares) — O pequeno buda:
14h, 16h30, 19h, 21h30. (Livre)
RIO SUL 3 (151 lugares) — Dois velhos tabugentos 14h10. 16h, 17h50. 19h40, 21h30. (12
anos).
RIO SUL 4 (156 lugares) — O dossiê pelicano:
14h. 16h20.18h40, 21 h. (14 anos).
VIA PARQUE 1 (290 lugares) — Uma nova
tocaia: 15h30.17h30. 19h30. 21 h30. (12 anos)
VIA PARQUE 2 (340 lugares) —A família buscapé: 16h30. 18h10. 19h60, 21h30. Sáb. e dom., a
partir de 14hSO. (Livre).
VIA PARQUE. 3 (340 lugares) — Dois velhos
rahugentos 16h. 17h50. 19h40, 21h30. Sáb. e
dom., a partir de 14h10. (12 anos).
VIA PARQUE 4 (340 lugares) — A lista de
Schindler: 16hB0. 20h10. Sáb. e dom., a partir de
13h30. (12 anos).
VIA PARQUE 5 (340 lugares) - O pequeno
huda: 16h. 18h30. 21 h Sáb. e dom., a partir de
13h30. (Livre)
VIA PARQUE 6 (290 lugares) — Aristogotas: sáb.
edom.. às 14h. 15h30. 17h. (dublado). (Livre) O
dossiê pelrcano: 16h, 18h30, 21 h. Sáb. e dom., a
partir de 18h30. (14 anos).

1 COPACABANA
ART-COPACABANA (836 lugares) — Mr. Jones: 15h30. 1 7h40. 1 9h50. 22h. (Livro).
BELAS-ARTES COPACABANA (210 lugares)
— fnfo/izmente para mim: 15h35, 17h10, 18h45.
20h20. (14 anos).
CONDOR COPACABANA (1.043 lugares) —
Distração fatat. 14h30. 16h20. 18b 10, 20h.
21h50. (12anos).
COPACABANA (712 lugares) — Uma nova tocaia. 1 5h30. 17h30, 1 9h30. 21 h30. (1 2 anos).
ESTAÇÃO CINEMA-1 (403 lugares) — O enigma das cartas: 15h. 17h10. 19h20. 21h30. (Livre).
NOVO JÓIA (95 lugares) — Anstogalas 15h20

___

(dublado). (Livre). Filadélfia: 16h40. 1 9h. 21ll20.
(12 anos).
RICAMAR (600 lugares) — O piano: 16h20,
18h25, 20h30. (Manos).
ROXY 1 (400 lugares) — O pequeno buda: 14h,
16b30. 19h. 21H30. (Livre).
ROXY 2 (400 tugaros) — Do/s va/hos rabugentos:
14h10. 16h. 17h50. 19H40. 21h30. (12anos).
ROXY 3 (300 lugares) — A lista de Schindler.
14h, 17h20. 20h40. (12 anos).
STAR-COPACABANA (411 lugares) — Gerônimo: uma lenda americana: 15h30, 1 7h40, 19h50,
22h. (12 anos).

IIPANEMA/LEBLON
CÂNDIDO MENDES (99 lugares) —A época da
inocência: 14h40. 17h. 19h20. 21h40 (Livre).
CINECLUBE LAURA ALVIM (77 lugares) —
Filadélfia: 16h. 18h30. 21h (12anos)
LEBLON-1 (714 lugares) — 0 pequeno buda:
14h, 16h30. 1 9h, 21 h30. (Livre).
LEBLON-2 (300 lugares) —' Distração fatal:
14h50. 16h30, 18h10. 19h50, 21h30. (12 anos).
STAR-IPANEMA (412 lugares) — Gerõnimo:
urna lenda americana: 15h30, 17h40. 19h50. 22h.
(12 anos).

CATETE/FLAMENGO
BELAS-AHTES CATETE (180 lugares) — Não
se mova. morra, ressuerte 14h30. 16h20. 18h10.
20h. (12 anos).
ESTAÇÃO MUSEU DA REPUBLICA (89 lugares) — Lua de tel: 15h. (18 anos). Vestígios do
dia: 17h30. (12 anos). A época da inocência:
20h. (Livre).
ESTAÇÃO PAISSANDU (450 lugares) — Mr.
Jones 15h. 17h10,19h20, 21M30. (Livre).
LAROO DO MACHADO 1 (835 lugares) —
Distração fatat. 14h30. 16h20, 18h10. 20h,
21hE0. (12 anos).
LARCO DO MACHADO 2 (419 lugares) — A
lista de Schindler 13h30, 1 7h. 20h3O (12 anos)

SÃO LUIZ 1 (455 lugares) — O pequeno buda:
14h. 16h30. 19h. 21 h30. (Livro)
SAO LUIZ 2 (499 lugares) — Uma nova tocaia:
15h30. 17h30. 19h30. 21h30 (12 anos).

I BOTAFOGO
BOTAFOGO (967 lugares) — Sexo. show de
orgasmo e Império das penetrações: 14h30,
17h05. 19h35. (18 anos).
ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 1 (304 lugares)
Capitalismo selvagem: 16h10, 17h20, 19h30.
21H40. (14 anos).
ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 2 (49 lugares)
O banquete de casamento: 15h, 17h10. (10
anos). Alma corsária: 19h20, 21h30. (16anos).
ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 3 (86 lugares)
Uma breve história do tempo: 15h20. 17h.
18h40, 20h20. 22h. (Livro).
ÒPERA-1 (765 lugares) — Fechado para obras.

i CENTRO

METRO BOAVISTA (952 lugares) — Distração
fatat. 13h30, 15h20. 17h10, 19h. 20h50. (12
anos).
ODEON (951 lugares) — Uma nova tocaia:
13h30. 15h30. 17h30. 19h30. 21 h30. Sáb. o
dom., a partir de 15h30. (12 anos).
PALACIO-1 (1.001 lugares) — O pequeno buda:
13h30, 16h, 18h30, 21 h. Sáb. o dom, a partir de
10b. (Livre).
PALACIO-2 (304 lugares) — Em terreno selvagem: 13h40. 15h30, 17h20. 19h10. 21 h. Sáb. e
dom., a partir de 1 5h30. (12 anos).
PATHÊ (671 lugares) — Gerõnimo: uma lenda
americana: 1 3h. 1 5h. 17h, 19h. 21 h. Sáb. edom..
a partir de 15h. (12 anos).
REX (1.098 lugares) — A casa dos prazeres anais
e Insaciáveis desejos de uma depravada: \ 3h,
15h35.18h05. 19h35. (18 anos)

1 TIJUCA

AMÉRICA (956 lugares) — Distração fatat.
14h20, 16h, 17h40. 19h20, 21 h (12 anosl

ART-TIJUCA (1475 lugares) — Mr. Jones:
16h40,18h50, 21 h. (Livre).
BRUNI-TIJUCA (459 lugares) — Gerõnimo: uma
lenda americana: 14h30. 16h40, 18h50. 21 h. (12
anos).
CARIOCA (1.119 lugares) — 0 pequeno buda:
13h30,16h. 18h30, 21 h. (Livro).
TIJUCA-1 (430 lugares) — Uma nova tocaia:
15h30. 17h30. 19h30, 21h30. Sáb. e dom., a
partir de 1 3h30. (12 anos).
TUUCA-2 (391 lugares) — Dois velhos rabugentos: 16h, 17h50, 19h40. 21 h30. Sáb. e dom., a
partir de 14H10. (12 anos).

Iméier

ART-MÉIER (845 lugares) — Dois velhos rabuoen/oi: 15h30.17h20.19h10. 21 h. (12 anos).
BRUNI-MÊIER (420 lugares) — Possessões
anais: 15h10. 17h30, 19h50. Garotas sem pudor.
16h20.18h40, 21 h. (18 anos).
PARATODOS (830 lugares) — Mr. Jones: 15h.
17h. 19h. 21 h. (Livre).

¦ olaria

OLARIA (887 lugares) — A família
15h40. 17h20. 19h. 20h40. (Livra).

buscapé:

1 MADUREIRA
JACAREPAGUÁ
ART-MADUREIRA 1 (1.025 lugares) — Mr. Jones: 16h50. 19h. 21 h10. Sàb. e dom., a partir de
14h40. (Livre).
ART-MADUREIRA 2 (288 lugares) — Gerõnimo. uma lenda americana: 16h40, 18h50, 21 h.
Sáb. e dom., a partir de 14h30 (12 anos).
CISNE I (800 lugares) — Robocop 3: 16h, 19h30
(14 anos)./v/acre/fia: 17h30. 21 h. (12 anos).
MADUREIRA-1 (586 lugares) — O pequeno buda: 16h. 18h30. 21 h. Sáb. e dom. a partir de
13h30 (12 anos)

t

......

O PIANO (The piano), de Jane Campion Com
Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Noill, Anna Paquin e Kerry Walker. fíicamar (Av. Copacabana,
360 — 255-4491): 16h20, 18h25, 20h30 (14
anos).
Ada não fala desde os seis anos de idade. No vigor
de seus 20 anos vai realizar um casamento arranjado com um homem quo nunca viu. Em pleno
anos de 1870 parte da Inglaterra para a Nova
Zelândia, onde aporta na solitária praia com a
filha, caixas o o precioso piano. Inglaterra/1992.
ARISTOGATAS (The aristocats). de Wolfgangreitherman. Desonho animado de Walt Disney.
Novo Jóia (Av. Copacabana. 680): 15h20 (dublado). (Livre).
Uma família de felinos franceses vivo aventuras
cheias de ação e muito amor. Basoado no argumento original de Tom McGowan e Tom Rowe.
EUA/1970.
ROBOCOP 3 (Robocop 3), de Fred Dekkor Com
Robert Burke, Nancy Allen, Remy Ryan e Bruce
Locko Cisne-I (Av. Geremário Dantas, 1.207 —
392-2860): 16h, 19h30. (14 anos).
Num futuro próximo, famílias inocentes são postas
para fora de suas casas e persoguidas como fugitivas, em nome do progresso, mas de algum lugar
das profundezas da mente do oficial Alex surge
impulsos quo compolem o Robocop a agir. EUA/
1992.
O CAÇADOR DE KICKBOXE3S (Bounty tracker). de Kurt Anderson. Com Lorsnro Lamas,
Matthias Huos, Cyndi Pass o Eric Mcnsker. Cisne-2 (Rua Campo Grande. 200 — 391-1758):
19h. (12anos).
Johnny Lamas, luta obstinadamente contra um
grupo de assassinos profissionais que eliminaram
sou irmão EUA/1992.
REENCONTRO MORTAL (Martial outlaw). de
Kurt Anderson. Com Jeíf WinCQtt, Cary Hudson e
Vladimir Skomorovsky
Cisne-2 (Rua Campo
Grande, 200 — 394-1758): 21 h. (12 anos).
Kevm ê um agente da divisão de combato às
drogas, em Sóo Francisco, e seu irm^o ó um
oficial do policia não muito correto e o reencotro
dos dois poderá ser fatal. EUA/1993.
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¦ DESTAQUES DA SEMANA
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SEGUNDA, 2
Show
Pierre Aderne, Humberto Effe
e Paulinho Moska abrem o
projeto Humaità Pra Peixe
no Espaço Sérgio Porto.
O cantor e compositor Moreira da Silva estréia no Teatro Rival.
Eduardo Filizzola e sua banda
se apresentam no Mistura Fina.
Milton Guedes inicia curta
temporada no Jazzmania.
Os sambistas Monarco, Sombrinha e Mauro Diniz cantam
no Seis e meia, no João Caetano.
Arte* plásticas
Angela Rolim expõe aquarelas e gravuras na livraria
Boucherie.
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Kidman e Anne Bancroft (a
confirmar).
Trocas macabras, de Fraser
C. Heston, com Max Von Sydow, Ed Harris e Bonnie Bedelia (a confirmar).
Baraka — Um mundo além
das palavras, de Ron Fricke.
Documentário (a confirmar).
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Show
O Blues Etílicos lança o disco
Salamandra no Circo Voador, com abertura de Dôdo
Ferreira.
O Engenheiros do Hawaii,
com nova formação, se apresenta na Enseada de Botafogo.
Teatro
Antônio Nóbrega apresenta
Figurai, no Teatro Carlos
Gomes, dentro do Festival
Internacional de Artes Cênicas.
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TERÇA, 3
Show
Guilherme Hermolin lança o
CD intrumental Norte, Sul,
Leste, Oeste, no Rio Jazz
Club.
Glória Oliveira canta Carmem Miranda no palco do
Au Bar.
Teatro
Pela noite, adaptação de um
conto de Caio Fernando
Abreu, com direção de Robson Phoenix, estréia no Sotão
do João Caetano.
Música clássica
O quarteto holandês Ad Rhenum, de música barroca, abre
o Ciclo Haendel no Centro
Cultural Banco do Brasil.
A flautista Laura Rónai, o
cravista Marcelo Fageriande
e a soprano Carol McDavit se
apresentam no auditório do
Ibam.
A harpista Maria Cecília Machado é a atração do Finep in
concert.
Artes plásticas
Suzana Veras mostra sua pintura na Sala Rond Point, no
Méridien.
Divulgação/ Cláudia Ribeiro
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Lília Cabral traz Solteira,
casada, viúva, divorciada
de volta na quinta-feira

Humor
Divirta-se com Berta Loran II
inicia temporada no Espaço
Cultural La Place.

Dança
O Grupo de Dança DC estréia
o espetáculo A.M.O.R. no
Teatro Tereza Rachel.
Teatro
Vau da Sarapalha, baseado
em Guimarães Rosa, começa
curta temporada no Teatro
da UFF.
Solteira, casada, viúva, divorciada volta ao Rio, com Lilia
Cabral, no Teatro Villa-Lobos.
Work in progress: arte em
obra, dirigido por Gilberto
Gawronski, com Ricardo
Blat, estréia no Sérgio Porto.
O jogo das horas, do grupo
gaúcho Teatro Frio, faz ensaios abertos na Aliança
Francesa de Botafogo. Entrada franca.
Cinema
Começa, na Cinemateca do
MAM, a Mostra Wim Wenders.
Artes plásticas
O Museu de Arte Moderna
inaugura exposição de pinturas de Gonçalo Ivo.
O Museu Nacional de Belas
Artes exibe gravuras de Darei.
Na Casa França-Brasil, as
fotografias de Gisele Freund.

O Espaço Cultural H. Stern
abre mostra do pintor M.
Antônio Clemente.
No São Debret, do Hotel
Glória, pinturas de Lillian
Murray Carnasciali.
As esculturas de Jaqueline
Cavalcanti e as telas de Pingarilho estão na Villa Riso.
Pedro Lobo e Roberto de Vicq
de Cumpitch expõem fotos digitalizadas na Bookmakers.

QUARTA, 4
Show
O grupo A Cor do Som, com
Armandinho, inicia têmporada no Teatro Rival.
Cinema
Tão longe e tão perto, de Wim
Wenders, tem pré-estréia na
Cinemateca do MAM.
Show
O violonista Raphael Rabello
e a pianista Fernanda Chaves
Canaud fazem apresentação
única no Espaço BNDES.
Entrada franca.
Hélio Delmiro se apresenta
no palco do Jazzmania.
O grupo Olodum abre curta
temporada no Imperator.
Tavinho Bonfá é a atração no
Arabella.
Música clássica
O Duo Santoro (violoncelos)
se apresenta na Igreja Santa
Mônica, na série Pequenos
concertos nas igrejas.
O Quadro Cervantes inicia
temporada no Copacabana
Palace.
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Ânthony Hopkins e Debra Winger em Terra das sombras,
de Richard Âttenborough, que estréia sexta-feira no Rio

QUINTA, 5

iv"^at

Música clássica
O pianista japonês Yukio Miyazaki faz recital na Sala Cecília Meireles. Entrada franca.

SÁBADO, 7

9h

Educativa

DOMINGO, 8

8hOS

Show
Joyce, Be Happy e Raul Mascarenhas se apresentam no
festival Diet Coke Jazz Brasil,
no Parque do Cantagalo.

8h10
18h15

HUMAITÁ PRA PEIXE — Com Pierre Ademo.
Humberto Effe e Paulinho Moska. 2a, às 21h30.
Espaço Cultural Sergi Porto. Rua Humana, 163.
Humana (266-0896). CRS 2.500.
SOMBRINHA. MAURO DINIZ E MONARCO
— 2-' a 6", ás 18h30. Tootro João Caetano. Praça
liracfentos, s/n», Contro (221-0305). CrS 3 mil.
Até 29 de abril.
PIXINGUINHA — De Fátima Valença. Direção de
Amir Hadclad. Com Drica Moraes, Marcelo Vianna, Malu Valle e Duda Mamborti. 2J a 4". às
18h30. Teatro Carlos Gomes, Praça Tirodentes,
19. Centro (242-709t). CRS 4 mil.
MILTON GUEDES — 2" a 4», ás 22h30 Jazzmama. Av. Rainha Elizabeth. 769, Ipanomo (2272447). Couvert a CRS 6 mil o consumação a CRS
3.000
MOREIRA DA SILVA — 2J e 3>. às 19h Teatro
Rival. Rua Álvaro Alvim. 33. Centro (532-4192).
CRS 6 mil. Ate 10 de maio.
FILIZZOLA E AS MADONAS DE RUBENS —
21 e 3J, ás 23h. Mistura Fina. Av. Borges de
Medeiros. 3207. Lagoa (266-6844). Couvert a
CRS 5 mil o consumação a CRS 3 mil. O público
só paga couvert so gostar do espetáculo.
PROJETO GENTE NOVA IN CONCERT —
MPB com alunos o professores da Escola de
Música In Concett. 2Js, às 21 h. Au Bar, Av.
Epitácio Pessoo, 864, Lagoa (250-1041). Couvert a CRS 3 mil e consumação a CRS 2.500.
MUSICA NA PRAÇA — Com Veríssimo. 2-. às
19h Praça da Alimentação, do Ilha Plaza Shopping. Ilha do Governador. Av. Maestro Paulo e
Silva, 400. Entrada Iranca.
MUSICA NA PRAÇA — Com Beto Bahia. 2-, ás
19h. Praça da Alimentação, do Plaza Shopping,
Nitetói. Rua 15 de Novembro. 8. Entrada (tanca.
HAPPY-HOUR NONORTESHOPPING —Tatá
Spalla. 2Js, ás 17h30. Praça de Eventos, 1a piso.
Av Suburbana, 5.474 (593-9896). Entrada fran-

m

EXPOSIÇÃO

¦ BAR
CINE BRASIL SHOW — Canções do cinema
nacional com Bel Macedo e Banda Detilatessen.
2a e 3a, às 21 h. Café Laranjeiros, Rua das Laranjeiras. 402 (205-0994). Couvert e consumação a
CRS 3 mil Até 24 do maio.

ANGELA ROLIM — Boucherie letras a livros. Rua
Marquês de São Vicento. 191/B. Aquarelas e
gravuras. 2J a 6J. das 10h às 22h. Sáb.. das 12h
às 18h. Grátis. Até 16 de mato. Inauguração, hoje,

DUO SOM BRASIL — Com Adilson e Joel Santos. 2J a 4Ü, às 23h30. Skylob Bar. Rio Othon
Palace, Av. Atlântica. 3264 - 30" and. (521-D522
i.8187). Consumação a CRS 4.500.

ELIS. A RAINHA NO CASTELO — Centro Cultura/ Oduvaldo Vianna Fi/ho (Caste/inho do F/amongo). Praia do Flamengo. 158 (205-0276).

MAIOR TRIO — Com Neide Regina a
grupo. 2J a 4-' e dom., às 22h. Le Streghe, Rua
Prudente de Morais. 129 (287-1369). Couvert e
consumação a 5 URVs e consumação a CRS 3
URVs.

SOM

BARTHOLOMEU — Trio formado por Manuel
Gusmão, Fernando Moraes e Bill Horne. 2,'s e
3ÜS, a partir de 21 h30. São Conrado Fashion Ma//,
1.101 A (322-1511). Sem couvert.
NOCA DA PORTELA E CONVIDADOS — 2»s,
a partir do 21 h. Encontros Cariocas. Rua da Carioca. 40 (252-4011). Couvert a CRS 1.500.
ÁLIBI — Jam sossion com o grupo Linha 176. 2J.
a partit de 19h30. Rua do Senado. 44 (2427495). Couvert a CRS 2.500.
ÁUREA MARTINS E RUBINHO — Do 3' a sab.
a partir de 22h30. Novo Bar Antonino da Lagoa.
Av. Epitácio Pessoa. 1.244 (267-6791). Couvert
a CRS 3.500.
RODA VIVA — Pagode com o grupo Mistura
Brasileira
2-, ás 21 h. Av. Pasteur, 520 (2954045). Couvert a CRS 2 mil.
CHIKO'S BAR — Música ao vivo com a cantora
Bibba e os pianistas Romildo e Erasmo. Diáriamonte, a partir de 22h. Av. Epitácio Pessoa, 1.560
(287-3614). Consumação a CRS 7 mil.
RENATO VARQAS —•
com o percussionista
Carretão. Rua Ronald
(542-2148). Couvert a

O violonista se apresenta
Dino. 2" a sáb.. às 21 h.
de Carvalho. 56 A e B
CRS 1.000.

às 20h.

Fotografias.

2J a 6'. das 12h às 21 h. Sáb.. das
12h às 18h. Grátis. Até 6 de maio.
PLANTU E CHICO — Pequena Galeria do Contro
Cultural Cândido Mendes, Rua da Assembléia,
10/Subsolo. Contro (531 -2000 r.236). Desenhos
e charges. 2" a 6J, das 11h às 19h. Grátis. Até 6
de mato.
ESCULTURAS DE LUZ/MÁRCIO HUDSON
— Galeria da Funarte//BAC, Rua Araújo Porto
Alegre, 80 (297-6116). Fotografias. 2a a 6J. das
10h às 18h. Grátis. Até 6 de maio.
LUZES DA CIDADE/PETER FEIBERT — Fotogaleria Banco Nacional/Estação Botafogo. Rua
Voluntários da Pátria, 88 (537-1112). Fotogralias. Diariamente, das 16h às 22h. Grátis. Até 8 de
maio.
THEREZA MIRANDA — Galeria Cândido'Mendes, Rua Joana Angélica. 63, Ipanema (2677141 r.106). Pinturas. 2-> a 6', das 15h às 21h.
Sáb.. das 16h ás 20h. Até 9 de maio.
URBAN/CHRISTIAN GAUL — Grande Galeria
do Centro Cultural Cândido Mendes, Rua 1" de
Março. 101. Centro (531-2000 r.236). Fotografias. 2" a 6", das 11 h às 19h. Grátis. Até 12 de
maio.
LUIZ ZERBINI — Thomas Cohn/Arte ContempoIpanema
rênea. Rua Barão da Torre, 185/A,
(287-9993). Pinturas. 2' a 6a, das 14h ás 20h.
Sáb., das 15h às 18h. Grátis. Até 18 de maio.
ROGÉRIO REIS — Centro Cultural da Light, AveCentro
168/Térreo.
Marechal
Floriano.
nida
(211 -4822). Fotografias. 2° a 6". das 10h ás 19h.
Grátis. Até 29 de maio.
POÉTICA DA FORMA - ABSTRAÇÃO E
GEOMETRIA — Bolsa de Valores do Rio de
-1091).
Janeiro. Praça XV de Novembro. 20 (271
Coletiva de pinturas da coleção permanente do
MAM. 2' a 6°, das 9h às 17h30. Grátis. Até 24 de

A

TEATRO

Amado. Telefone
final de maio.

1 ° FESTIVAL DE ARTES CÊNICAS - Teatro do
tua com o gtupo australino Stalker Stilt Dance
Theatro. Praça Tiradentes. 2". ás 16h. Entrada
franca.
AUTO DA ALMA — De Gil Vicente Direção de
Alexandre Mello. Com Alexandre Mello, Fred Tolipan e outros. Teatro Gléucio Gil. Praça Cardeal
Arcoverde. s/n". Copacabana (237-7003). 2' a
4-1. às 21 h. CRS 4 mil. Promoçêo: de 2a 4 de maio
CRS 2 mil. Até 16 de junho.
ALÉM DA IMAGINAÇÃO — De Alexandre Darbilly. Direção da Nan Breves. Com Sônia Coronato. Joào Paulo Pantoja e outros. Teatro Cândido
Mendes. Rua Joana Angélica, 63, Ipanema (2677295). 2* a 3*. às 21 h. CRS 3 mil. Duraçèo: 1 h.
LES DEMOISELLES E AS MANSÕES CELESTES — Da Celso Luiz Paulini. Direção de Marcelo
Galdino. Com Alexandre Padilha e Flóvio Quental
Teatro Dellin. Rua Humaitá. 275. Humaità
(286-1497). De 2- a 4-, às 21h.
Duração: 1 h. Até 25 de maio.

CRS

3.500.

PLÁSTICO BLUES — Concepção, direção e mtetpretaçâo de Anne Westphal.
Telefone para
contato: 286-9)53. Duração: 50m.
MOMENTOS — Textos de Clarice Lispector. Rubem Braga. Rachel de Queiroz e Paulo Mendes
Cwipos
Direção de ítalo Rossi
Com Camila

para

contato:

294-3188.

Até

CLORIS. A MULHER MODERNA — De Anamana Nunes. Direção de Edwin Luisi. Com Stela
Freitas. Telefone para contato: 259-0139.
BEIJO DE HUMOR — Texto e direção de Irene
Ravache. Com Raul Orofino. Telefone para conteto: 286-8990. Duração: 1 h.
A INCRÍVEL HISTORIA DO NOBRE CAVALEIRO ERRANTE E DA POBRE MOÇA CAlDA — Texto e direção de Paulo Leêo. Com Arildo
Figueiredo e MBrina Vianna. Commedia Dell'Arte.
Telefone para contato: 553-0912,
GRUDE — De Rafael Camargo. Direção de Cristina Pereira. Com Os Feeta Baile. Duração: 50m.
Telefone para contato: 598-8712.

5^ VÍDEO
ÚPERA NO CASTELINHO — As 16h: Tosca, de
Puccini. Regência: Zubin Mehta. Com Plácido
Domingo. Catherine Malfitano e Ruggero Raimondi. Hoje. no Centro Cultural Oduvaldo Vianna
Filho (Castelinho do Flamengo). Praia do Fiamengo. 158 (2050276). Grátis.

junho.
ARTE CONTEMPORÂNEA EM MOSTRA —
Centro Cultural Paschoal Carlos Magno. Campo
de São Bento — Icarai. Acervo contemporâneo
do Museu Antônio Parreiras. 2' a 6-', das 10h ás
18h. Sáb.. das 10h ás 16h. Dom., das 10h às 14h,
Grátis. Até 3 de maio.
CORPUS/EDUARDO
VELASQUEZ — Stop
Nlght. Av. Atlântica, 1.910. Copacabana. Fotografias. Diariamente, das 18h ás 22h. Grátis. Até 4
de maio.
ENTRETEXTO — Galeria de Arte UFF. Rua Miguel de Frias. 9 (717-8080). Coletiva de texto e
imagens. 2* a 6a, des 10h às 21 h. Sáb. e dom.,
das 17h ás 21 h Grátis. Até 5 de maio.
ANOS LUZ/LUIZ BRAQA — Espaço UFF de
Fotografia. Rua Miguel de Frias. 9. Icarai (7178080). Fotografias. 2a a 6a. das 10h às 21 h. Sáb.
e dom., das 17h às 21 h. Grátis. Até 5 de maio.
JOSÉ DAMASCENO — Galeria Ismael Nery,
Rua Benedito Hipóiito. 125 — Praça Onze. Objutos. 2a a 6a. das 10h às 18h. Grátis. Até 8 de
maio.
UMA

VIAGEM ATRAVÉS DOS CARTAZES
(Le voyage satfiche) — Espaço Cultural Aliança

O Manchete esportiva. Noticiário esportH
vo

20h30

12h30 o Edição
da
Noticiário
13h

o Gente
cal

çmmt

10h30

o Um novo tampo

11 h

o Nòs na escola

11h30

O france express

18h50 o Cybercop

SBT

12h

o Rede Brasil. Noticiano

19h20

o Gente famosa

Tel. (021) 580-0313

12h25

o Diário
tulnte

19h60

O Diário da revisão
constitucional

6h68

O Palavra viva

19h55

O Manohete esportiva. Noticiário esporti-

7h

o Agenda. Entrevistas
com Leda Nàgle,,

7h30

20H25

O Canal 100

desenho
O Sessão
com vovó MaftfldaV

8h30

o Bom dia & cia. In*
fantil com Ellana

10h30

Sérgio
o Programa
Mallandro. Infantil

da

consti-

12H30

O Rio Noticias.
etário

12H45

o Naçôe* unidas.
formativo da ONU

Noti-

o Lendas brasileiras

13h

o Vestlbulando. Hoje:
Física. História geral.
Química
e
Língua
portuguesa
como
na
O Inglês
América

¦14h
14h30

13h30

o Diário de revisão
constitucional

0h30

13h3S

O Acredite se quiser.
Variedades

o Joflo Kleber. Entran
vistas "-4**

1h30

O Encontro do [pazn
•'p
Religioso *

1h45

O Circuito night anp^'
•*'¦*•
day. Reportagená *

14h40

o Bate boca. Debate

1Cli30

O Blackman. Série

17h

o Clube
Infantil

o Nós na escola

20h30 o Jornal da Manchete. Noticiário
21h30 o 74.B — Uma onda
no ar. Novela.
acaso.
o Por
Dccumenlário. Hojo: Joyce

22h30
23H30

o Momento
mico

23h45

nacional.
o Edição
Jornalístico

o Heureca. Reprise
O Canta conto. Infantil
com Bia Bedran

0h45

O Clip gospel. Rellgioso

16h58

o Lendas brasileiras

1h45

16h

o Sem censura. Debate ao vivo

o Espaço
Religioso

18h30

O Seis e
mativo

meia.

Intor-

O Lendas brasileiras

Tel. (021) 542-2132

19h

O Um sarto para o fi>turo

7h

O Igreja da graça
O Realidade rural. Noticiário sobre o campo
O Information

Sh30

RETROSPECTIVA/SAULO BRAZ — Vilta Assunção. Rua Assunção. 153 (286-6250). Pinturas e desenhos. 2a a 6a. das 11h às 15h. Giàtis.
Exposição permanente.
—

PROJETO QUATRO OUADROS/FASE 7
Galeria Cândido Mendes, Ruu Joana Angélica,
63. Exposição de quatro obras de diferentes artiatas. Diariamente, das 14h à meia-noite. Grátis,
Exposição permanente.
MADY — Foycr do Restaurante MiradorISheratonRio. Av. Niemeyer. 121 (274-1122). Pinturas.
Diariamente, das 9h ás 23h. Grátis. Exposição
permanente.

MOSTRA COLETIVA — Infinitos Objetos de Ar.
tes/Gávea Trade Center, Rua Marques da São
Vicente. 124/Lj. 218. Pinturas, fotografias, gravuras e esculturas. 2a a sáb.. das 13h às 19h. Grátis.
Exposição permanente.
VÃRIOS NA MARIUS — Marius. Rua Francisco
Otaviano. 96. Ipanema (287-2552). Coletiva de
pinturas. Diariamente, a partir de 12h. Grátis.
Exposição permanente.
ARTE/SHOPPING
SCOPUS
GALERIA
DE
CASSINO ATLÂNTICO — Scopus Galeria de
Arte, Av. Atlântica. 4 240/Lj. 207. Copacabana
(247-6999). Acervo com pinturas de Bianco,
Milton Dacosta. Romanelli. Cecconi. Oscar Palacios e esculturas de Bruno Giorgi e Vera Torres. 2J
a sáb. das 14h às 19h. Grátis. Exposição permanente.
ANTIGÜIDADES — Art Center Lavradio. Rua do
Lavradio. 22. Centro. Móveis e objetos antigos. 2a
a 6a. das 9h ás 18h30 Sáb . das 96 às 16h Grátis.
Exposição permanente.

12h25 o

Boletim
constitu'-"
cional
.
.

12b30

Seriado',
O Chupolin.
infantil
jf^

13h

o Chaves
fantil

13h30

O Cinema em casa.,
.
Filmo: Eu acuso

Seriado.tn-

1Gh15

O Casa da Angelical''
Variedades

16h30

O Debato na TV

17h

o Progromu livre

18h

O Aqui agora. Jomallslico
"

19h

o TJ Brasil. Noticiário

19h45

O Éramos seis. Novela
Estréia I* apresentaçáO
constituO Boletim
cional

"»

20h

o Diário
tuinte

20h05

interO Minisoóries
nacionais. Hoje: O
mundo da ciôncia

7h30
8h

O Dia a
des

20h40

o Jornal visual, kiformativo para o deliciente auditivo

10h30

marovio Cozinho
lhosa da Ofélia. Colinária

O Aqui agora.
llstico

21h46

O Em algum lugar do
passado
O Rede Brasil — noite

10h&6

O Vamos falar com
Deus. Religioso

22h30

11h

da
o Flash/Edição
manhã. Entrevistas

O Éromosseis. Novela ..
Estreia 2* apresentaçáo
O Jornal do SBT Noliciário
• I

23h30 O

o Jornal do amanhã
Jornalístico

12h

O Acontece.
des

Jâ Soares onze
meia. Entrevistas
Porfil

o Vídeo noticias. In-

12h30

O Esporte total

0h45
1h30

13h1B

o Esporte total Rio

• Em função da greve de
seus funcionários, ato o fechamento desta edição
a
TVE não havia definido a
programação da semana

13h45

o Gontedo Rio

14h45

Geograo National
phic. Documentário
Poppovic.
O Silvia
Debates

Gli

Globo

O O despertar da to

17h15

o Supermarket

8h

o Brasil hoje

17h45

O Faixa especial do
esporte. Hoje: Molhores momentos do
futebol no fim do somana

8h30

O Supor book

9h

c Desenho

9h30

O Noto o anoto

11h45

Loncellotti.
O Chof
Culinária . ¦,

12h

O Rio

20h30
21H30
22h

0h

da

consti-

lormativo nacional

6h30

O Telecurso 2" grau

7h

O Bom dia Brasil

7h30

o Bom dis Rio

T5h16

18h30

, 8h
12h30

O Globo esporte.

12h45

O RJ TV. Noticiário local

13h16

O Jornal hoje. Noticiario

13h40

o Vídeo show. Variedades sobro a TV
O Valo a pena vor de
novo. Reprise da novela Rainha da sucafa

15h

O Sessão da tarde.
Filme: Do volta às au/as

KHi65

O Os Trapalhões. Humorlstlco. Com OWi,
Dedé e Mussum

O Sonho meu. Novela
de Mardllo Moraes
o A viagem. Novela da
Ivani Ribeiro

19h45

O RJ TV. Noticiário

20h

o Jornal

nacional.

O Rede cidade.
ciário local

19h15

Bandelrano Jornal
tes. Noticiário nacionsl

^^_JioierETícCiopton
23h30 O Jornal da noite. Notidério

7h

O Sessão animada
O Sessuo animada

8b

O Clubo 700. Religioso

8h30

O Acredite se quiser.
Variedades

Rio O 13H.05
Duração 1h39m
(The man from Colorado),
de Henry Lcvin. Com
Glenn Ford, William
Holdcn c Ellen Drcw.
EUA, 1948.
Faroeste. Capitão
é nomeado xerife
federal, e sua
primeira tarefa vai
ser colocar bando de
criminosos atrás das
grades, incluindo um
juiz desonesto, ilr *
EU ACUSO

(Dark avenger), de Guy:
Magar. Com Leigh
Lawson, Maggio Hati.)
Hobcrt Vaughn a Jennifcr
Savidge. EUA, 1990.

Tribunal. Testemunha,
cora a conivência de
juiz, mente em
tribunal para proteger
irmão ameaçado.:
Filme
se
que
esparrama em dramas'
de consciência. +
DE VOLTA ÀS AULAS
Globo O 15h
Duração 1h55m

noticias.

Noticiário
O Boletim da revisão
constitucional

13H05

O Cine aventura. Fil-<
me: O volho Colorado

16h

O Supor Víckv Sério

15h30

O Kliptonita

16h30

o O homem
Sòrio

17h30

O Pnixõeu pongosao

18h30

N :.
O Informo Rio
cláriolgcaL.
"TTJornal
da Rocord

Desenho
da

malja

Sône

19h55

O Questáo
nlfto

de

opi-

O Boletim da ro visão
constitucional. *,
O Goggle fivo Sono

1h

O Information

20H30

1h30

O Vamos falar com
Deus. Religioso

21h30
23h30

o A rovancho Novela
-««*O Sete no pique O 26* hora. Oobalos ao

1h

o Palavra do vida

CNT

VIVO

Tol. (021) 589-0909
O Um ponto
Religioso

de

lur

O Espaço vindo. Roligioso
o Igreja da graça. Re-

8h

ligioso

O Posso crer no amanhé

10h

10h30 O Falando
Religioso

10h30 O Pé do lotra
10h40 O Rádio vitrola MTV
12h30 O Ponto zero
13h

,. ,v„
MTV,.
O Monifesto
Música alternativa .

14b30

O Pix MTV

oCNTmusic

16h30 O P* da latro

12h

o CNT meio-dia. Notietário

16h40

O Gás total

18h

O Disk MTV

19h

O MTV no ar

12h40 O Boletim velocidade
Fórmula
máxima.
Indy
12h46 o Mapa da açáo
O Bad TV. Variedades.
música e humor

13h45 O CNT music
O Mulheres
des

.14h

Varieda-

17h

O Clip trip. Musical

17h45

O Bad TV. Variedades

-£ ¦

O Clfissiooo MTV

10h

11h

13h

A.

MTV

vida

de

.
^

*

,

Tel. (021) 221-2651

19h15 O Grande hora MTV
22h

O Ponto zero

22H30 O Clíissicos MTV
23h

O MTV no ar

23h15 O Vídeos

,

, \s
.%>

tf

0h30

O Manifesto MTV •

1h15

O Vldoos

3h

O Encerramento

'

RENATO LliMOS
(Back to school), de Alan
Mcttcr. Com Rodncy
Dangerfield, Sally
Kellcrman, Burt Young e
Robcrt Dovvncy Jr. UUA,
1986.

Comédia. Sujeito entra
na universidade para
acompanhar filho e faz
tremenda confusão.
Dangerfield exagera
como o velho metido a
garotão, mas consegue^,
ser engraçado. Robert
Downey Jr. (Choplin) é
que fica sem ter muito
o que fazer. *
TRÊS SOLTEIRÕES E UMA
PEQUENA DAMA

SBT O 13h30
Duração 1h36m

em

»*¦*¦»

20h05

I OS FILMES
0 VELHO COLORADO

TV Rio

20h

7h30

7h30

Filme. t
Top
cine.
Qmzly, a teia assassina

O Flash. Entrevistas

O Tela quente. Filme:
Trõs solteirôos o uma
pequena dama
Jornal
da Globo.
O
Noticiário

Tel. (021) 285-0033

o

Entrevistas

0h

7h20

comédia.
o Sessão
Filmo; Monty Pyttton o
o cálice sagrado

O Hollywood roofc in
concert.
JMusIeaf.

Joma•. ".'

Tol. (021) 502-4616

13h

o Copa do mundo 86.
Documentário.
Hojo:
Brasil
x
Espanha,
Brasil x Argôha. Brastl x Irlanda do Norto

22h30

O
O

Noti-

o Faixa nobre do esporte. Hoje: Torneio
internacional do banqooio fnminino: Brasil
x Cuba. Ao vivo

21h40

O Fera ferida Novela
de Aguinaldo Silva

O Concertos internactonais Hofo: A bela
adormecida.
Música
do Tchalkovsky. com
interpretação do Bale
Bolsnoi

Varieda-

18h38

20h

20h35

dia. Varieda-

NoticiaO Agrojornol
rio sobre o campo

O TV colosso. Infantil

Manchete

FANTASIARTE: O UNIVERSO MÁGICO DAS
MONTSERRAT
MINIATURAS/MARESSA
— Casa da Leitura. Rua Pereira da Silva, 86,
Laranjeiras. Miniaturas. 2a a 6a. das 10h às 18h.
Sáb. e dom., das 16h ás 19h. Grátis. Até 29 de
maio.

renascer.

Bandeirantes

18h68

Oh

CONTRASTE II — Escola de Artes Visuais do
Parque Lage, Rua Jardim Botânico, 414 (2261879). Coletiva de pinturas, objeto e instalação.
2a a 6a. das 10h às 19h. Sáb.. das 10h ás 17h.
Grátis. Até 28 de maio.

econô-

16h30

23h30

PAIXÃO ANTIGA — Rio Design Center. Avenida
Ataulfo de Paiva, 270, Leblon (274-7893). Exibição de 17 estandes ambientados. 2". das 12h às
22h. 3a a sáb. das 10h às 22h. Dom., das 12h às
20h. Grátis. Até 22 de maio.

criança.

16h

21H30

EXTENSÃO DA ARTE/HÉLIO OITICICA.
LYGIA CLARK E LYGIA PAPE — Galeria Mário
Pedrosa. Campus do Gragoatá. Bloco O. Niterói
(719-4194). Pinturas. 2a a 6a. das 11 h às 21 h.
Grátis. Até 20 de maio.

da

vo

In-

12h68

20h30

A

o Fogo cruzado,' Oe,^?"'
bates
ffl

o Canta conto. Infantil
com Blo Bedran

Noticiário

JOEL DA SILVA — Sala José Cândido de Canalho, Rua Presidente Pedreira 98 — Ingá (7191807). Esculturas em madeira. 2a a 6a. das 9h ás
18h. Grátis. Até 18 de maio.

O Clodovil abre o jogo. Entrovistas

10h

18h

CARIOCATS — Ilha Plaza Shopping, Avenida
Maestro Paulo e Silva. 440. Ilha do Governador
(462-2616). Feira de gatos raros. Dom. e 2a, das
16h às 22h. 3a a 6a, das 12h às 20h. Sáb.. das
10h as 22h. CRS 1.000. Até 14 de maio.

21h30
23h

lo-

o Lendas brasileiras

18h50

Café
SILVEIRA
FRAGMENTOS/SÉRGIO
Larun/eiras, Rua das Laranjeiras, 402 (205-0994).
Colagens em tecido pigmentados ou resinados.
2a a sáb. a partir das 19h. Grátis. Até 13 de maio.

famosa

O Heureca. Educativo

Humorístico

—

O CNT jornal NoticiáW
rio
-<« -

9hS8

17h30 o Esoollnha do pro"
Raimundo.
—fenaof

Francesa Maison de France, Av. Presidente Antônio Carlos. 58/3° andar. (532-1323). A história
do turismo na França através dos cartazes das
companhias ferroviárias. 2a a 6J, das 9h às 20h.
Grátis. Até 10 de maio.

20t>46

tarde

9h30

14h10

Hélio Delmiro apresenta
toda a sua musicalidade
na quinta, no Jazzmania

O Tudo por brinque**
do. Infantil &
-N0t»ü»*
O CNT estodo.
ciário
!>;

8h30

1h15

Tár SHOW

o Palavra vivo

18h30

O Telecurso 2o grau
O É de manha. Informatívo

Adriana Lorete — 8/1/92

Cinema
Terra das sombras, de Richard Âttenborough, com
Anthony Hopkins e Debra
Winger.
Malícia, de Harold Becker,
com Alec Baldwin, Nicole

%É*
*\

12h

o Hino nacional brasilelro

o Educação peta TV
O Dudalegria. Infantil

Tol. (021) 529-2857

SEXTA, 6

[J Alterações de última hora na procjramação publicada nesla
seção São de responsabilidade dos orgíini2odorus dos eventos

10h

Tel. (021) 292-0012

20h20

Teatro Infantil
Um, dois, três... era uma vez,
de Marília Vitari e Tetê Dias,
com direção de Ewerton de
Castro, estréia no Teatro Cacilda Becker.
Clássico
O Ciclo Chopin traz ao Rio o
pianista vietnamita Dang
Thai Son, no CCBB.

TELEVISÃO

Globo O 21 h
Duração 1h40m
(Thrcc men and a littlc
ludy), de Emile Ardolino.,
Com Tom Selleck, Stevc
Guttenbcrg, Ted Dawson,
Nancy Travis c Robin
Wdsrtmn. EUA, 1990.

Comédia, Atriz decide
aceitar proposta de
casamento c se mudar
para a Inglaterra,
mas os amigos com
os quais mora — um
ator, um arquiteto e
um ilustrador — não
admitem se afastar da
filha dela, de seis

anos. Seqüência d,.çj
Três solteirões e t<i>i.
bebè, filme de I9S7V.-.
com o mesmo elenco-.

Inédito. * *
MONTY PYTHONE0-"
CÁLICE SAGRADO -'--rGlobo O lhl5
Duração 1 h30m

A"
>v.

(Monty Pylhon and thc
holy grail). de Terry
Gillium e Terry Jones.''
Com Grahum Chapnialí,;.
John CI c e s e, Terry
Gilliam e lirie Idle.
Inglaterra, 1974.

Comédia. Bando d^
cavaleiros parte em'busca do cálice,,
sagrado. O humote
corrosivo do grupo4"
inglês Monty Python7'"
não poupa nada: dá
igreja aos costumes da -,...
terra da rainha. * * '6RIZZLY — A FERA
ASSASSINA
, A
SBT 0 1h30
Duração 1li32m

•.'••-

(Grizzly), de William
Girdler. Com Christopher
George c Andrew Pine..
EUA, 1976.

Terror, Urso atacaacampamento em parque nacional. •

I FILMES DA TVA/ SHOWTIME
ESPIONAGEM
INTERNACIONAL
14h15 — De Harry Winer.
Aventura.
0 COLECIONADOR
15h50 —De William
Wyler. Suspense.
SAPOS!

MINHA FILHA
22h05 • - De Larry Shaw.
Drama.
0 FAVOR, 0 RELÓGIO E 0
PEIXE MUITO 6RANDE
20h30 — Duração 1h29m
f rhe favoar, tlie watefa and
the very big Osfa), de Bcn

JelT Ooldblum, Natasha ¦•>
Richardson e Michaííl"
Blanc. França, 1991.

Comédia. Pianista posa''"'
de Cristo para ensaio n
fotográfico e depois
disso incorpora o .
personagem. Tentativa
de comédia sofisticada
em cima de piadas
pretensiosas. *

17h56 — De David
Lcvin. Com Bob Hoskins,
Grosstnan. Comédia.
Cotações! • ruim * regular * * bom * * * ótimo * * * • excelente

Festival da diversidade cênica
Com 114 espetáculos na
programação, maratona de
arte começa hoje em SP
KAR1NA PASTORE

ÃO PAULO — A partir das nove
horas da noite de hoje, a cidade de
São Paulo transforma-se num imensp páíco. Estará aberto o 4o Festival Internacional de Artes Cênicas. Nos próximos
38 dias, 16 países diferentes — do A2erbaidjão ao Brasil—, 31 grupos de teatro,
dança, performance e música invadem São
Paulo. Até o dia 8 de junho, 430 artistas
(34$ estrangeiros) chegam à cidade em 114
espetáculos, movimentando USS 3 milhòes. "É um festival maior do que qualquer outro já realizado", entusiasma-se
Emílio Kalil, coordenador da pajelança cênica e ex-diretor do Teatro Municipal de
São Paulo.
O 4a Festival Internacional de Artes
Cênicas, como as outras três versões anteriores, é idéia da atriz e empresária Ruth
Escobar. Nos primeiros, diz Ruth, no video de apresentação da mostra internacional, a preocupação era de trazer para o
Brasil a vanguarda da linguagem teatral.
"o equilíbrio
Agora não. Está atenta para
na forma de expressão de tantas culturas
diferentes". E para a "força que os artistas
e arte têm de desvendar a complexidade do
ser humano, na sua fúria de ser feliz, na
complexidade de suas emoções".
, . Por isso, o espetáculo de abertura do
festival é a apresentação de Os Dervixes
dançantes, da Turquia. Os Dervixes dancantes são homens comuns, vindos de todas as parte do mundo, adeptos de uma
"E
seita islâmica com sede em Istambul.
uma grande cerimônia religiosa onde eles
dançam em círculos procurando o eixo do
ser humano", define Kalil. Por isso também, o segundo espetáculo é o da coreógrafa francesa Mguy Marin, intitulado
Waterzooi (um prato belga famoso por sua
mistura de comidas). A música que faz
dançar os bailarinos é o ruído dos próprios
dançarinos. "O silêncio e a mobilidade à
espreita, para melhor acolher aquilo que

será pertubado pelo movimento ou por um
ruído", definou Maguy Marin.
No 4o Festival Internacional de Artes
Cênicas tem de tudo. Do Aboriginal Islander Dance Theatre, da Austrália, ao
Mount Moriah Baptist Church, dos Estados Unidos. A companhia australiana, numa mistura de músicas, bale clássico e
dança moderna com a linguagem dos aborigenes, faz de um espetáculo contemporâneo a luta pela preservação de costumes,
tradições, valores e expressões artísticas
dos nativos.
Por sugestão de Nelson Mota, a cidade
de São Paulo e o Harlem tornam-se vizinhos pela voz negra do grupo da Mount
Moriah Baptist Church, que pela primeira
vez se apresenta fora de uma igreja americana. No Brasil, eles levam o espetáculo
para o Mosteiro de São Bento.
Ruth Escobar e Emílio Kalil gastaram
seis meses na montagem da programação.
Viajaram o mundo em busca de espetáculos inéditos: 80% deles não são conhecidos
dos brasileiros. Mas alguns já visitaram o
Brasil graças aos festivais anteriores. O
argentino Eduardo Pavlovsky, que apresenta o monólogo Potestad (sobre o regime
militar na Argentina) é um deles. Ele participou do Io Festival Internacional de Artes
Cênicas.
Vinte anos separam a primeira da quarta edição da mostra. O de 1974, conta
Ruth Escobar, nasceu numa madrugada de
1973, mo teatro da Brooklin Academy of
Music, em Nova Iorque. Ruth entusiasmase com o diretor Bob Wilson e seu The life
and times ofJoseph Stalin e decide trazê-lo
para o Brasil. Aqueles eram tempos de
ditadura e de rigorosa censura. O segundo
festival só aconteceria em 1976. O terceiro,
o de 1981, foi "um elogio à resistência da
América Latina".
Na versão atual do festival, Ruth Escobar, como ela própria escreve, quer repar"encantamento
tir com os outros seu
pelo
teatro e pelas artes cênicas". "Meu prazer é
trazer a beleza aos outros", confessa ela.
Como mensageira do belo, Ruth Escobar
contou com o patrocínio dos governos estadual e municipal, de quatro empresas e
cincp_emoresár.ios,
—
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O italiano Stabile di Torino apresenta um texto de PierPaolo Pasolini
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Os turcos do Dervixes Dançantes abrem o Festival Internacional de Artes Cênicas, orçado em USS 3 milhões
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Os destaques
internacionais
D Bread and Puppct — Uma das mais
importantes companhias de teatro de bonecos, a americana Bread and Puppet traz
para o Brasil o espetáculo The same boat:
thepassion of Chico Mendes. As apresentado Bread and Puppet são verdadeiras
ções
"passeatas teatrais". De 12 a 15 de maio,
os bonecos gigantes da companhia passeiam pelo centro velho paulistano, o Vale
do Anhangabaú, o Museu do Ipiranga, o
Parque do Carmo e o Parque do Ibirapue-

ra. Ao longo da "procissão", bonecos,
máscaras, estandartes, bandeiras, atores e
bailarinos revivem o assassinato de Chico
Mendes.
D Teatro Stabile di Torino — A companhia do italiano Luca Ronconi encena o
Calderón, de Pier Paolo Pasolini. A peça é
inspirada em Vida é sonho, do espanhol
Calderón de Ia Barca. A crítica italiana
afirmou que "o conceito de direção de
Ronconi como máquina racional a ser
aplicada ao texto escrito, dando-lhe forma
lógica e espacial, casa-se maravillhosamente com a concepção pasoliniana de teatro
de palavra".
D The Cricot of Arts 2 — Fundada por
Tadeusz Kantor, morto em 1990, a compa-

nhia polonesa, sob a direção de Andrzej
Welminski, faz um espetáculo-homenagem
a seu criador. Kantor foi um dos mais
importantes e inquietos diretores teatrais.
O espetáculo Maniacy, his master's voice,
segundo a crítica, é uma batalha entre
vivos e mortos — uma tentativa de entender e interrogar o destino e o mundo.
? Teatrul National Craiova — A companhia de teatro romena leva para São Paulo
o espetáculo Titus Andronkus, de Shakespeare. O Teatrul National impressionou a
Europa pela vitalidade com que retrata os
horrores de seu país. Em Titus Andronkus,
a companhia relaciona a luta da personagem de Shakespeare por Roma com a ditadura e a violência na Romênia.

A mesma novela duas vezes por dia
'Éramos seis'
SBT estréia
em dois horários e tenta
roubar audiência da Globo

a

CARLOS HELÍ DE ALMEIDA

'•histórico embate entre o SBT e a Rede
Globo promete um eletrizante round para
hoje à noite. A novela Éramos seis, a mais
recente tentativa da emissora de Sílvio
Santos de estabelecer um sólido núcleo de
teledramaturgia, vai estrear com duas sessôês diárias, às 19h40 e às 21h40. A iniciatiyji-teste do SBT, inédita na história da
televisão brasileira, vai vigorar por duas
semanas e deixa a sua rival imprensada
entre os seus próprios campeões de audiência, o Jornal nacional e a novela Fera ferida.^h. Globo até pode esticar o Jornal
nacional e a novela. Mas ela não tem como
aritecipar o telejornal por causa de seus

compromissos com os anunciantes", explica Ana Maria Lates, chefe da assesspria de
imprensa que o SBT criou para Éramos
seis.
Escaldada pelas duas fracassadas experièncias domésticas anteriores, as novelas
Cortina de vidro e Brasileiros e brasileiras,
o SBT resolveu pensar grande e apostar
todas as fichas em Éramos seis, um drama
família passado na São Paulo dos anos 20,
30 e 40. A emissora desembolsou uma
pequena fortuna para dar vida à trama,
baseado no romance homônimo de Maria
José Duprat, construindo uma cidade cenográfica e contratando um elenco de primeira linha, encabeçado por Irene Ravache, Othon Bastos e Nathalia Timberg.
Para chamar a atenção do telespectador
para a nova produção, o SBT abriu anúncios de página inteira nos principais jornais
o público para aspaulistas, convocando
sistir Éramos seis "logo após A viagem" ou
"logo após Fera
ferida".
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horário de outras, como o Programa livre,
de Sérgio Groisman, que passa a entrar no
ar a partir das 19h.
A direção da Rede Globo fez silêncio
quanto a uma possível ofensiva e prefere
não avaliar a decisão do canal do Baú.
Mas a demora na definição do título da
Tela quente de hoje, que só saiu na manhã
da última sexta-feira, pode ser um bom
indicador do nível de preocupação da
emissora carioca com os movimentos da
concorrente paulistana. Paulo Perdigão, o
programador de filmes da Globo, por
exemplo, chegou a sugerir alguns títulos
"mas
quem decidiu
para a sessão noturna,
o filme que vai passar foi o Boni (José
Bonifácio de Oliveira Sobrinho, vice-presidente de operações da Globo)", explicou.
O filme que vai tentar segurar a atenção
do telespectador da Globo após Fera ferida
é a comédia Três solteirões e uma pequena
dama, de Emile Ardolino, continuação de
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A novela
Éramos seis,
com Irene
Ravache (E),
reativa o setor
de teledramaturgia do SBT,
que resolveu
inovar exibindo
os capítulos
antes do Jornal
Nacional e
depois de Fera
Ferida (D),
para tentar
competir com a
Globo
no horário
onde ela tem
maior
audiência
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Três solteirões e um bebê. "Pensei que eles
fossem exibir Jurassic Park — Parque dos
dinossauros, de Steven Spielberg", ironizou
Ana Maria Prates, lembrando o contra-ataque usado pela Globo há três anos,
Manchete,
quando Pantanal, da Rede "Quando
ameaçou a audiência global.
a
novela de Benedito Ruy Barbosa deu uma
tremenda virada de audiência, na segunda
semana de exibição, a Globo programou
E.T. — O extraterrestre para a Tela quen/e", recorda.
Outros casos semelhantes sugerem que
a Rede Globo não deve ficar fora da briga
por muito tempo. Ana Maria recorda que,
ainda por causa de Pantanal, a emissora
espichou o tempo de duração do Jornal
nacional. "Eles emendavam o telejornal
com os capítulos esticados de Rainha da
sucata que, por sua vez, engatavam na
atração seguinte, quase sem breaks comerciais", lembra a assessora.

São Paulo — Carlos Goldgrub
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Apesar do clima de guerra, Ana Maria
Lates garante que a intenção do SBT não é
brigar com a audiência da Globo mas sim
"tirar alguns
pontinhos do Ibope" da concorrente. "Nossa principal meta é solidificar a nossa produção de norvelas", frisa. E,
como cada capítulo de Éramos seis vai
custar USS 32 mil, a emissora se armou
contra o risco de outro malogro de audiência. O próprio Sílvio Santos encomendou
uma pesquisa de rua em São Paulo, onde
as câmaras da emissora perguntam aos
transeuntes se eles gostariam de assistir à
novela Éramos seis "antes ou depois de
Fera ferida". O resultado dos flagrantes
têm sido mostrados dentro da programação normal.
Como a enquete popular que vai decidir
o horário definitivo de Éramos seis só terminou quinta-feira passada, o SBT decidiu
testar a sessão dupla por duas semanas,
cancelando algumas atrações, como o programa de Hebe Carmargo, e antecipando o
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