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Utilizando barracas de
decamelo
MM
camelô
como fachada, os traficantes do
Rio de Janeiro tentam consolidar
uma nova atividade: o comércio
ambulante de drogas. Durante
uma semana, uma equipe do
JORNAL DO BRASIL observou
as atividades de alguns deles e
fotografou um deles vendendo
saquinhos de cocaína numa das
esquinas mais movimentadas do
bairro de Copacabana, na Zona
Sul da cidade. Os traficantes
agem em plena luz do dia, indiferentes à ação da polícia. A cena se repete em outras partes da
cidade, embora as autoridades
não tenham um levantamento
sobre a infiltração no comércio
informal. O saquinho da cocaina, droga mais comercializada, é
oferecido por um preço que varia
entre RS 10,00 e RS 20,00. Vendidas nas calçadas, as drogas
vêm de várias partes da cidade e
não só dos morros próximos às
áreas de venda. A operação de
repressão aos ambulantes sem registro, a ser desencadeada pela
prefeitura no próximo mês, pode
ajudar indiretamente o trabalho
da polícia. Os camelôs convencionais temem os perigos que a
convivcncia com os
convivência
OS traficantes
traficantes
^PP
lhes
trazer.
V
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Michel Filho
REVISTA

_

DOMINGO
DOMÍNGO
Marco Terranova

As vfitimas
vítimas das milagrosas |
receitas para emagrecer
A avalanche de novas receitas milagrosas de
emagrecimento rapido
rápido e sem muito esfonjo
esforço transforma
muitos gordinhos em vitimas das dictas.
dietas. (Pagina
(Página 18)
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Gloria
Glória Perez e os dois
lados da mesma emopao
emoção
Em
Domingo
Emrevista,
Entrevista,
virtual
o
mundo
e real de Gloria
Glória
^D^INGO
Perez: como sera
será a proxima
novela
das
oito
da Globo,
próxima
com personagens que se relacionam via Internet, ce como
anda o processo sobre a morte da filha Daniela. (Pag.
(Pág. 3)
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Brasileiros deixam
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bilhoes para trás
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de
Conta inativa do FGTS, PIS/Pasep, DERs
prova
e ações da Telebrás formam um tesouro
avaliado em R$ 15 bilhões, que os
proprietários não procuram. Na hora do
sua
carreira
aperto, se encontrados, podem reforçar o
orçamento doméstico.
O brasileiro Alexandre Barros corre hoje a
100a prova de sua carreira no Grande Prêmio do
Reciclagem — Com RS 5 mil é
Brasil de Motoeiclismo, categoria 500ce, que tem
possível abrir uma pequena empresa de
reciclagem, um mercado ainda pouco
largada às 13h 15, no Autódromo Nelson Piquet,
explorado no pais, mas crescente na
em Jacarepaguá, com transmissão ao vivo pela
Europa e nos EUA. É possível ganhar
TV Bandeirantes. Antes, às 12h, acontecerá a
'av».»h-.m
50%
sobre o valor investido. (Negócios &
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'
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Uma em cada três crianças cariocas já foi assaltada
ou roubada; mais da metade já assistiu a um assalto; e
18,3% delas viram uma pessoa atirando cm outra.
Esses são alguns dos dados revelados por pesquisa
feita pela GPP Planejamento e Pesquisa e Máxima
Comunicação com 968 alunos de oito a 12 anos de
escolas públicas e particulares da cidade, para avaliar
o quanto a violência está presente no dia-a-dia das
crianças. Mais de 80% delas disseram que já apanharam, sendo que 92,5% foram agredidas dentro de casa
— na maioria das vezes (78,6%)
pela própria mãe.
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um^
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como fachada, os traficantes do
Rio de Janeiro tentam consolidar
REVISTA
uma nova atividade: o comércio
ambulante de drogas. Durante
DOMINGO
uma semana, uma equipe do
Marco Terranova
______
Marco
JORNAL DO BRASIL observou
as atividades de alguns deles e
fotografou um deles vendendo
saquinhos de cocaína numa das
esquinas mais movimentadas do
bairro de Copacabana, na Zona
Sul da cidade. Os traficantes
agem em plena luz do dia, indiferentes à ação da polícia. A cena se repete em outras partes da
cidade, embora as autoridades
não tenham um levantamento
sobre a infiltração no comércio
informal. O saquinho da cocai'Sft
na, droga mais comercializada, é
j
;"J,.
^
,
oferecido por um preço que varia entre R$ 10,00 e R$ 20,00.
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Vendidas nas calçadas, as droAs vitimas
vítimas das milagrosas
gas vêm de várias partes da cidareceitas para emagrecer
de e não só dos morros próximos às áreas de venda. A operaA avalanche de novas receitas milagrosas de
emagrecimento
rapido
rápido e sem muito esforco
esforço transforma
ção de repressão aos ambulantes
muitos
em
vitimas
das
dietas.
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Em Domingo Entrevista, o mundo virtual e real de Gloria
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Barros
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Brasileiros deixam
15 bilhões para trás
na
Ia
fila
em
Conta inativa do FGTS, PIS/Pasep, DERs
c ações da Telebrás formam um tesouro
avaliado cm RS 15 Wlhoes,
a^aHad^eiTi
bilhões, que os
os
jPI
1 ^
proprietários não procuram. Na hora do
Jacarepaguá
aperto, se encontrados,
^5
podem reforçar o
orçamento doméstico.
O brasileiro Alexandre Barros fez o quarto tempo
(Im56s736) e larga na primeira fila no Grande Prêmio
Reciclagem — Com RS 5 mil c
do ®ras.^
Brasil de Motociclismo,
M°tociclisrn°^categoria
categoria 500cc,
500cc^ às
asU13hI5,
possivel abrir uma peq^uen^empresade
3h 15,
pequena empresa de
reciclagem, um mercado ainda pouco
no
Autódromo
^
de
Jacarepaguá,
com
transmissão
ao
*'
explorado no país, mas crescente na
vivo pela TV Bandeirantes. O pole é o australiano
^°
Europa e nos EUA. É possivel ganhar
Michael Doohan, que marcou Im55s972. Pelo Campeoj
50% sobre o valor investido. (Negócios &
^'nato
Brasileiro de Futebol, o Botafogo derrotou o Grcfinanças/Seu Bolso. págs. 4 e 7)
IXa mão do usuário, a cocaína comprat^^uibarraca do
mio por 3 a 2, ontem, em Porto Alegre. (Págs. 35 a 38)
fahocam^í^deCojmailmna
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Samuel Marlins
Uma

em

crianças

Violência marca o Santo Inácio:
Roberta (2a à direita) compôs um rajv Laura
(3a à direita) tem medo do assunto

cada

três

do

Rio

foi
assaltada
já
Uma em cada três crianças cariocas já foi assaltada
ou roubada; mais da metade já assistiu a um assalto; e
18,3% delas viram uma pessoa atirando em outra.
Esses são alguns dos dados revelados por pesquisa
feita pela GPP Planejamento e Pesquisa e Máxima
Comunicação com 968 alunos de oito a 12 anos de
escolas públicas e particulares da cidade, para avaliar'
o quanto a violência está presente no dia-a-dia das
crianças. Mais de 80% delas disseram que já apanharam, sendo que 92,5% foram agredidas dentro de casa
— na maioria das vezes
(78,6%) pela própria mãe.
Uma em cada cinco afirmou sentir medo ao passar
'
por um policial armado. Mas, ainda assim, é na TV
que elas dizem ver mais violência. (Págs. 30 e 31)

TEMPO
No Rio c cm Niterói, céu nuNado sujeito a chuviscos isolados durante a madrugada.
Temperatura cm bgcint elevaCão. Ontem, máxima dc 22,6*
no aeroporto Santos Dumont.
e mínima dc 13,8° graus, no
Alto «da Boa Vista. Mar calmo, com visibilidade dc moderada a boa. Mapas do tempo e
lotos do satélite» pagina 33.
Ano CV — NI 162
Assinatura JB (novas)
Rio 589-5000
Outros estados/cidades (OCX3).® (021)800-4613
Atendimento ao assinante.... <g (021) 589-5000
Classificados qp Rio 589-9922
Outras praças (DDG) ®" (021)800-4613

ENTRE V1 ST A
Os computadores
são nossos amigos
Presidente da IBM para a América Latina,
Robeli Libero faz projeções sobre o futuro
da informática. Computadores cada vez
mais fáceis de usar. que obedecem á voz do
usuário, serão uma realidade nos próximos
anos. O mineiro Robeli também comenta a
influência dos computadores em nossas vidas e analisa o lançamento do Windows
95. da Microsoft. (Pág. 14)

Firndos de

Ministro

Investimentos do Banco

'Bráulio'
fora

de Boston ultrapassam
R$ 2.000.000.000
Esse número comprova a
competência do Banco de
Boston na administração de
Fundos de Investimentos.
(021) 224-6152
BANCO DE BOSTON

deixa

da

campanha
O nome Bráulio não será mais usado
para designar o pênis na campanha publicitária de prevenção contra a Aids. A
determinação foi do ministro da saúde,
Adib Jatene, que ficou sensibilizado com
telefonemas de mães de alunos reclamando que seus filhos estariam sendo
motivo de chacota nos colégios. (Páe. 16)

Monique exibe
texto
texto erótico
A literatura é a nova paixão
dada modelo Monique Evans
(foto), que prepara livro de
contos eróticos com
inspiradasem
em
personagens
personagens
sua própria vida. "Mas não é
biografia", avisa. (Pág. 5)
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AA descoberta
de Portugal
Edições de Eça
Ega de Queiroz,
Edigoes
eventos
eventos
alusivos
a Camões,
Camoes, a
\
,§t
turnê
turne
do
Madredeus
ea
N {¦¦
visita do sociólogo
sociologo
pSBBBBwaBBBBb w.
Boavenlura Souza Santos
põem a cultura e a arte de
Portugal em foco. (Pág. I)

Brasil

marca

nas

alcança

histórica

exportações

As exportações brasileiras atingiram uma cifra recorde na história do pais de USS 4,558 bilhões, em agosto.
Com isso, o governo espera obter um saldo positivo de
USS 300 milhões no comércio exterior no mês, de acordo
com documento distribuído pelo Ministério da Fazenda.
? Ontem, na Bélgica, o presidente Fernando Henrique Cardoso fez duras críticas ao protecionismo
dos países ricos, que, segundo ele, excluíram nações
inteiras do processo de globalização da economia.
Em frente ao prédio onde o presidente discursou, a
Anistia Internacional promoveu um protesto contra
o assassinato de meninos de rua, a violência policial
e a situação dos sem-terra no Brasil. (Páginas 2 e 6)

Memórias de
Lúcio Costa
Ao lançar sua autobiografia
Lúcio Costa, registro de uma
vivência, o arquiteto de 93
anos analisa o crescimento da
Barra e afirma: "Do Plano
Piloto restou apenas o
registro." (Página 7)
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econômico, este modelo, afirmou,
salões verde e azul do Congresso pregando o fim do mundo,
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1 RANCISCO LUIZ NOEL
decisão final da Assembléia "ainda
Correia para acabar com os votos
pedir a inelegibilidade se as contas
é o único que não trabalha? Qual a razão de não se fazer o
forem rejeitadas.
vai demorar".
secretos", revelou.
Mesmo que a Assembléia Legismesmo com verdadeiros feudos familiares — c não estamos
Para o deputado, Brizola tem
Em Brasília, o diretório nacional
O
deputado,
filho
do
governalativa do Rio de Janeiro rejeite as
falando ainda de parlamentares, mas de funcionários — que
alimentado
a
versão
de
do
PT, reunido na Câmara dos Dedor
Marcello
Alencar,
explicou que
que pode
contas de 94 do ex-governador
se formaram ali, onde os cargos passam de pai para filho, de
ser declarado imediatamente inele- putados, iniciou ontem o debate
o
ex-governador
só
será
tornado
Leonel Brizola, na terça-feira, ele
tio para sobrinho?
givel para abortar o que pode tor- para tirar uma resolução em favor
inelegível, por decisão do plenário
só estará inelegível se for responsanar-se um longo desgaste político. das contas de Brizola, mantendo,
Bem, quando se resvala para o já cantado nepotismo, a
da Assembléia, se o parecer da Cobilizado, em nova votação, pelas
Marco Antônio Alencar criticou o no entanto, as oito ressalvas feitas
coisa engrossa. E. agora, por conta do episódio Edil, são os
supostas irregularidades apontadas
missão de Constituição e Justiça
líder do PDT na Assembléia, Car- pelo Tribunal de Contas do Estado.
Fipela Comissão de Orçamento,
atribuir a ele envolvimento com as
próprios funcionários que ameaçam apontar nomes e cargos.
los Correia, que defende votação O governador petista do Espirito
nanças e Tributação. "O Brizola
Para fugir à vigilância da opinião pública, os parlamentares
irregularidades. Marco Antônio
secreta na terça-feira, na expectati- Santo, Vítor Buaiz, telefonou onestá criando um fato político para
têm evitado contratar parentes para seus próprios gabinetes.
va de que deputados aparentemente tem de manhã para Brizola, para
Alencar não quis adiantar se a colivrar o pelo no primeiro minuto do
favoráveis a rejeição votem pela
lhe prestar solidaridade. "Brizola
Então, senador contrata mulher de deputado e,
missão
se
posicionará pelo pedido
jogo", acusou ontem o deputado
aprovação, recomendada, com res- não é homem de fazer vista grossa.
na Câmara, deputado emprega filho de senador.
Marco Antônio Alencar (PSDB), de inelegibilidade, que poderá atinsalvas, pelo Tribunal de Contas do Ele faz questão de que sejam invésFica, assim, resguardada a aparência, c preservada a
presidente da Comissãò de Constigir também o ex-governador Nilo
Estado (TCE). "A Comissão de tigadas as irregularidades", disse
tuição e Justiça, à qual compete
malandragem.
Batista. Acrescentou, apenas, que a
Justiça acaba de aprovar projeto de Buaiz.
Na onda da revolta que ainda se mantém latente, chegaram á Mesa Diretora da Câmara algumas denúncias recentes
sobre parentes que são contratados e moram no estado de
origem do parlamentar. Sem contar ex-deputados e senadores que se aboletam em gabinetes a título de sinccura. E não
adianta argumentar que há quem trabalhe. Não é desses que
tratamos aqui.
Há também parentes de funcionários do Executivo abrigados no mesmo esquema e absurdos feito a filha de um
ex-deputado — quem recebeu a denúncia ainda acha prudente preservar nomes — que, médica, ganhou um DAS
para trabalhar no serviço médico. Este tipo de gratificação
só existe para os gabinetes.
Luís Eduardo Magalhães e José Sarney assumiram as presidèncias da Câmara e do Senado com discurso moralizador. Até
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Evidente que não se pode exigir dos dois que passem os
OKTOBIRFEST
EXCLUSIVO
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EXCLUSIVO
™
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5 DIAS, 3 NOITES, 4 REFS. - Roteiro para qu«m dispõe da 7 DIAS, 6 NOITES, 7 REFS. - Costa Verde, Treze Tilias o
dias a corrigir as distorções da burocracia. O trabalho
"Tirol brasileiro", Joinville e Blumenau.
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Blumenou.
parlamentar c de outra natureza. Mas para que ele tenha
a Camboriú e Joinville.
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,
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- O mais tradicional e completo roteiro
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15
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{2 noites), Florianópolis, Torres, P. Alegre (2 noites), Hotel internocional em ônibus, conhecendo o Sul do Brasil,
O assunto é recorrente, maçante, cheira a questiúncula.
Serra Azul (2 noites) em Gramado, Canela e Caxias do Sul. Uruguai, Argentina e Paraguai.
Camboriú e Florianópolis.
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R$ 6 bilhões da

área social, metade vai

CPI

para Forças Armadas
OSWALDO BUARIM JÚNIOR
Brasília — 0 Orçamento de 1996
propõe gasto de RS 5,913 bilhões da
receita da Contribuição para o Financiamento da Seguridade (a Cofins) —
destinada a custeio de ações de saúde,
previdência e assistência — com despesas fora da área social. Deste total, RS
5,379 bilhões nem passam perto dos
ministérios da Saúde e da Previdência:
Sprào desviados para o pagamento de
jwssoal de outros setores, e só o pagaisento de soldos e encargos sociais dos
ijainistérios militares consumirá RS
£537 bilhões do orçamento da seguriíade — volume superior aos RS 3,043
bilhões que a Previdência receberá da
Çofíns para pagar seus servidores. O
Exército terá RS 1,588 bilhão, e a Mariiíha, RS 1,106 bilhão. Outros RS 84?
milhões serão destinados ao pagamento
(Jp pessoal da Aeronáutica.
No Ministério da Educação, o governo propõe gastar RS 876 milhões da
Cofins: RS 351 milhões com pessoal e
R$ 534 milhões com despesas correntes.
De investimentos, RS 845 mil. Até o
Ministério da Fazenda pretende pagar
seu pessoal com dinheiro da Cofins: RS
280 milhões. O mesmo fará o gabinete
do ministro extraordinário dos Esportes: Pelé, de acordo com a proposta
orçamentária, receberá RS 191 mil da
Cofins (imposto cobrado de empresas)
para pagar funcionários.
'Orçamento virtual' —
A arrecadação da Cofins prevista para 1996 é de
RS 18,327 bilhões, mas o orçamento
destina somente RS 12,371 bilhões aos
ministérios da Previdência (RS 4,090 biIhões) e da Saúde (RS 8,281 bilhões). A
Cofins é a terceira maior fonte de rccursos do governo federal. À sua frente
estão apenas a contribuição sobre folha
de pagamento da Previdência (RS
44,297 bilhões) e a arrecadação do Imposto de Renda (RS 37,410 bilhões).
O orçamento para 1996 criou também o que os próprios técnicos da área
econômica, ironicamente, chamam de
receita virtual. São estimativas de arrecadação que só permanecerão no orçamento se o Congresso aprovar o pacote
fiscal para o próximo ano. As mudanças no Imposto de Renda das empresas
já foram enviadas ao Legislativo, mas
as alterações no IR de pessoas físicas

U
Uma

nada

pessoal da Aeronáutica

vas fontes de receita que, na verdade,
não existem. São o que os técnicos estão
chamando de fontes condicionadas, ou
seja, dependem do aumento de receita
de outras fontes (impostos, contribuições, fundos). Desta forma, a novíssima
Fonte 106 receberá os recursos decorrentes do aumento de arrecadação da
Fonte 100 (recursos ordinários). A
Fonte 107 está condicionada à receita
da Fonte 101 (Imposto de Renda).

sequer estão prontas. E só seguirão para o Congresso no final deste mês.
Para sustentar o orçamento virtual
—
que em governos anteriores atendia
pelo nome de orçamento de Jicção — o
Ministério do Planejamento criou no-

A recém-criada Fonte 109 depende
do aumento da receita da Fonte 115
(PIN/Proterra). Já a Fonte 110 foi criada para receber o possível aumento de
receita decorrente do crescimento da
contribuição dos servidores a seu plano
de seguridade. O aumento desta receita,
no entanto, depende de aprovação de

O Exército usará R$ 1,588
bilhão em soldos e
encargos, e a Marinha, R$
1,106 bilhão. Outros R$
842 milhões serão
destinados aos salários do

arma

do

Congresso
Jamil

Ministros vivem

quase

O orçamento 96 criou o que
os técnicos, ironicamente,
chamam de receita virtual:
estimativas de arrecadação
que dependem da
aprovação do pacote fiscal
pelo Congresso

projeto de lei pelo Congresso. Por último, a Fonte 111 pegará o crescimento
da receita vinculada à educação — se os
aumentos de impostos forem aprovados, a receita cresce e os recursos vinculados aumentam na mesma proporção.

contra
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o
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tendo de se explicar
aos parlamentares
CÉSAR BORGES
— Em apenas sete meses,
os parlamentares formularam ao
BRASÍLIA
v'- ¦
v
Executivo 1.221 Requerimentos de Infor- 1
—
mação (RI)
o mais recente mecanismo Sgllfp^
,
de pressão política sobre o governo. Criado pela Constituição de 1988, o RI (como
é chamado no Congresso) tem de ser
respondido em 30 dias, sob pena de crime
de responsabilidade. Como é um mecanismo formal de consulta, pode fornecer
. subsídios para a elaboração de leis ou
i prova de atos administrativos.
"Acho
que faz parte do trabalho do Mii1
servidor público prestar esclarecimentos
de seus atos ao Congresso", disse ao
JORNAL DO BRASIL, conformado, o
ministro da Fazenda, Pedro Malan, destinatário de 300 dos requerimentos enviados este ano ao governo. Tido como o
ministério do não. que guarda a chave dos
cofres do Tesouro Nacional, o Ministério
da Fazenda virou alvo das dúvidas sobre Malan foi comocado A) vezes só este ano. Jamais me furtarei a comparecer
as medidas de ajuste do Plano Real e as
operações que envolvem recursos públi- Executivo que o Requerimento de Infor- cos. E ainda o Sistema de Informação do
cos. "Isso faz parte do jogo democrático, mação ganhou a simpatia de
parlamenta- Banco Central (Sisbacen), que reúne normas algumas dessas consultas poderiam res de todas as tendências. "Mesmo
que a mas do banco e dados de operações fiser esclarecidas com um telefonema ou resposta do governo resulte apenas em nanceiras. O PT é o
partido que mais usa
uma visita, pois as respostas aos requeri- noticias nos jornais, já é
positivo, porque o RI. Mas o campeão desta legislatura é
mentos provocam desvio operacional de mostra que o Parlamento está atento ao aliado do
governo: o paulista Cunha
servidores, já que a demanda sobre o que o
governo faz, e o governo sabe que Bueno (PPB) está beirando os 100 Ris.
tempo é enorme", diz o ministro, que em não
O Ministério da Fazenda tem consepode errar, porque a opinião pública
sua retarguarda já conta com quase cem vai ficar sabendo", afirma o deputado
guido responder em tempo a todos. Os
funcionários dedicados a analisar e enca- Robson Tuma
(PL-SP).
que envolvem informações sigilosas (51)
minhar as respostas aos parlamentares.
Pioneiro — O senador Eduardo Su- provocam reações: o deputado Celso
Influentes parlamentares nunca usa- plicy (PT-SP). pioneiro nos requerimen- Russomano
(PSDB-SP), da Comissão de
ram os Ris — como Delfim Netto (PPB- tos, ensina que o pedido de informação Defesa do Consumidor, chegou a ameaSP) e Luís Eduardo Magalhães (PFL- "é eficaz", mas deve ser complementado
crime de
çar Malan com um
BA), por exemplo. Francisco Dornelles e pelo Requerimento de Convocação e as responsabilidade, processo por
o ministro se
porque
Roberto Campos, do PPB do Rio. apenas consultas ao Sistema Integrado de Admi- recusou a enviar
guias irregulares de imuma vez.
nistração Financeira (Siafi), onde ficam portação de automóveis. Malan se manE como mecanismo de fiscalização do as informações sobre os recursos
públi- teve firme, e o deputado recuou.

mudou
¦VMVAVNV.W
BRASÍLIA
Dois anos depois da
CPI do Orçamento,
que revelou ao pais
o esquema criminoso de desvio de dinheiro público patrocinado pela quadrilha dos Sete Anões,
o Congresso pouco fez para moralizar a
votação do orçamento e eliminar a impunidade dos parlamentares envolvidos em
falcatruas.
A CPI propôs e o Congresso não adotou: fim do sigilo bancário e fiscal para
mandatários políticos; previsão constitucional de suspensão temporária cautelar
do mandato de parlamentares sob suspeita; redução da imunidade parlamentar
apenas aos chamados crimes de opinião;
realização da CPI das empreiteiras; e,
finalmente, a extinção da Comissão Mista de Orçamento, onde se deu a ação do
ex-deputado João Alves e seu bando.
Na Justiça, também não se andou
muito rápido para punir os reponsáveis.
Nenhum dos anões do orçamento, como
ficaram conhecidos os liderados de João
Alves, responde a processo. João Alves,
Genebaldo Correia e Cid Carvalho, que
renunciaram para escapar à cassação, e o
operador do esquema, o ex-assessor do
Senado José Carlos Alves dos Santos,
estão apenas com seus bens indisponíveis.
Significa que não podem vender seu patrimônio, mas podem utilizá-lo em liberdade — com exceção de José Carlos, que
aguarda na cadeia o julgamento pelo assassinato da mulher.
Sorte — Já o deputado Flávio Derzi
(PP-MS), apontado por José Carlos Alves como integrante do esquema, teve
mais sorte. Além de ter sido reeleito e
mantido a imunidade parlamentar, conseguiu derrubar na Justiça Federal a indisponibilidade de seus bens.
A CPI descobriu, há dois anos, que
Derzi obtivera um empréstimo equivalente a R$ 650 mil, no Banco do Brasil, sem
que oferecesse garantias suficientes para
levantar o papagaio Contou apenas com
a boa vontade do gerente do BB em
Campo Grande (MS), que o considerou
"pessoa
com penetração no tecido da
sociedade em todos os seus segmentos".
Na quinta-feira à noite, o painel eletrônico do Congresso marcava a presença
de 398 deputados, mas não havia uma
centena em plenário. Votava-se uma tímida reforma na comissão de orçamento,
que limita a 20 o número de emendas por
parlamentar — sem limite de valor. Derzi, à vontade, distribuía abraços afetuosos entre os colegas.

K<.:

Delfim (E) nunca se valeu do requerimento, e
Malan

está
já
BRASÍLIA — O Requerimento de Convocação é outra fonte de pressão que vem
sendo usada pelos parlamentares sobre o
governo. A maior parte dirigida à área
econômica, principalmente ao ministro da
Fazenda. Só este ano, Pedro Malan já
recebeu 20 convocações. Compareceu a
sete, e no dia 28 reunirá parlamentares
em três comissões da Câmara (Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle e
Especial do Sistema Financeiro), quando
pretende esgotar boa parte dos assuntos
pendentes.
"Desde
julho de 1991, quando me tornei negociador da divida externa, virei

acostumado
freqüentador assíduo do Congresso", conta Malan. Mas ele só reclama que muitas
vezes é convocado, quando "um especialista da área resolveria melhor o problema".
E o caso da convocação feita pelo
presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, deputado Sarney Filho
(PFL-MA), que está chamando Malan
para esclarecer o uso indiscriminado dos
cheques pré-datados. "O Loyola (Gustavo Loyola, presidente do Banco Central)
resolveria a questão, com o maior nível
de detalhes", diz o ministro que, escolado, garante: "Jamais me furtarei a ir."
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Greves e conflitos

em segundo piano os programas sociais do
internos no
partido deixam
governador do Distrito Federal
— jamiiBrnar
GUSTAVO
gustavo KRIEGER
krieger
dos Servidores do Distrito Federal governo na negocia?ao com os sinBrasilia
"o
BRASÍLIA
movimento dicatos, e um ex-dirigente da CUT.
BRASILIA — O0 governador do (Sindser), diz que
Distrito Federal, Cristóvarn
Cristovam BuarBuar- sindical esta perplexo com algumas "E ruim ver pessoas que vieram do
esta vivendo um setembro nene- atitudes do governo Cristovam". movimento sindical assumirem esta
que, está
Enfrenta
a
ameaça
de
ameaQa
gro.
greve
greve Ele acusa a diregao do SLU de ter postura de patrao", queixa-se Cicede proibido a participagao de funcio- ro Rola.
geral do funcionalismo e tem de
administrar
ad^inist^rar^
narios em Assemblers promovidas q
desde conflitos intergoverno do Distrito Federal
nos no PT até denúncias de irregularidades em seu governo. Problemas que deixam em segundo plano
programas inovadores na área da
educação e da assistência social,
que o governador elegeu como
prioritárias.
prioritarias.
rede govenramental de supermerca- despesas distritais com seguranga,
.
Na quinta-feira passada, Cristo¦P?|Mpr
Cristosaude e educapao sejam bancadas
£,7
*
**
tkLV*
"
vam viu os professores rejeitarem a ———————————pelo governo federal. Sem estas
Wt
JF
'
negociapao do governo
proposta de negociação
governo
verbas, o governo Cristovam alega
"
R c/
Jam -SPi
e declararem greve. Servidores adijW
M
adOs
mCSniOS queprecisacortar gastosem outras
Os mesmos
vl#
Hflgr*
'
ministrativos ameaçam
ameaQam^paralisar
silldicalistas
paralisar
sindicalistas que
todas as secretarias até o fim do
mês. Médicos e servidores da saúde
hoje se mobilizam
passaram os primeiros dez dias de
setembro em greve, deixando fechacontra o governo
dos os hospitais da rede pública
atuaram na
distrital.
r
complementapao da renda de famiCIO PT
campanha do
JHk
Os problemas sindicais nao
não terter- Campanhcl
minam aí. Funcionários de diversas
autarquias, como o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), o Detran, o
dos populares. Pediu à Justiça do
Departamento de Estradas de RoTrabalho que afastasse o Sindser
dagem, a Terracap (companhia
das negociações, alegando que os
imobiliária do governo), fazem asfuncionários da SAB deveriam ser
sembléias ainda este mês. Todas
representados por outro sindicato.
com indicativo de greve.
A reclamação dos sindicalistas é
Há um ano, os mesmos dirigenmaior porque do outro lado da metes sindicais que hoje se mobilizam
explosa de negociações
negociagoes
antigos tempo, e pouco
estão antigos
"companheiros",
contra o governo tomavam parte
0
sucesso
de
seus
defen- rar
parte "companheiros". que agora defenprogramas na
4
dem a posipao
na campanha de Cristóvarn.
Cristovam. Hoje o dem
0 secresecre- area social ou dar explicates sobre
posição do governo. O
clima entre eles ée de decepção.
tário-adjunto
un to de governo, Swedendecep^ao. CiSweden- a guerra entre os grupos que dispuCi- tario-adj
WvL
mBHH
cero Rola, presidente do Sindicato
berger Barbosa, que representa o tamopoder.
asfamilias
salario-educa^ao para as
Sindicato berger
Cristóvarn:
Cristovam: salário-educação
toiios os filhos
esco/a e poupança
famílias com todos
Hons aliinM
fillios na escola
aluno.\
poupama para os bons
¦

De

estilingue

a

vidra^a

"1
T^TT^
€3^1
SjjL 1-^-V^JL JL CL JUL Id
JL1U
JL
M
C7
_
vitavel. Era preciso proteger o0
vitável.
vereadora, e lider do governo na
CcipistXcinO e
¦jg Capistrano
£
bolso do trabalhador", lembra.
Camara, Sueli Maia. Ela foi selenibra.
Telma
1 ellTia disputam
QlSpUtcUTl
Capistrano tambem
cretaria de Educapao de Capistambém concorda
epoca. esse era o0 melhor
trano e, segundo petistas. conta
1
melhor
que,
que. na época,
naYtido em Santos
Santos
OcUHUb
partido
pctitiuu cm
caminho
caniinho a ser tomado.
[omado
CQm a sjmpatia do prd-cjl0 para
veneer a convenyao. Porem,
Fernando neves
Porém, com a troca de coO ANTOS, SP — A cidade
Se Telma for a escolhida, Camando na prefeitura, a situação
situapao
!
"disciO portuaria de Santos sera
mudou. De
Deacordocom
acordo com o0 prefeipistrano garante que vai"decisao
prefci- '
to. a privatização
nepalco, no proximo ano, de uma
plinadamente" acatar a
privatizapao se tornou nedas mais acirradas disputas indas bases". Mas, no clima de
cessaria diante da dificuldade
dillculdade do
do
i
temaS
PT\ De 11T l;idJ0'
1
advcrte que 0 candimunicipal em manter aa
S'lerrafiia,
governo
"De",mn ,d°
L!at.° deveoontnbu«| para a umfrota
ônibus atualizada. "DeI rota de
deonibus
p.ul. 1
|
t
niV
°" ^>ra °
° 1°
con- ,
dificil conP?rt'11^ 10 contra'
pois do Collor, ficou difícil
*U
.
t
ntnnl nr«>ri»ltn)nZ|v',H
r
t°*
atual
rio, a militancia nao tera entuseguir
secuir financiamento
hnanciamento barato no
prereito David Capistrano.
A unir os dois, alem da legend!
siasmo para trabalhaf na camBNDES para renovar a frota",
frota",
;
"0 maior risco
0 fato de ja terem trabalhado
explica. No ano passado,
li:
que 0 PT
panha.
passado. 14 lienfrenta na proxima eleigao sao
nhas forarn
foram privatizadas e, este
juntos. Capistrano loi secretario
c'e Higiene e Saude no governo
as suas divisoes internas", diz.
esta prevista a entrada em
ano, está
tic Telma, que 0 ajudou a se
licitação de mais 17.
licitagao
Afastamento — O espirito
eleger. E so. Atualmente, estao
de cooperapao entre Telma e
para Telma, a privatização
Para
privatizagao ée
"retorno
separados por dilerenpas politi:
Capistrano comepou a ruir
o
monopolio
ao
monopólio
da iniinicAas-. N,° " ' ¦ c,la e, daA tcndencja
0
atual
alastou
Depois
ciativa
desse
desse
prefeito
quando
;•
privada".
•
ele, da Arbciilaqao
alguns colaboradores da anteepisódio,
episodio, os dois passaram a '
IWICITI
Iiao se
uem
nao
comunica
SG
COlTlIlTllCcl#
Aruculavao,
"O
Esquerda, Issp pode compro<L
vvittuiuv«M«
de
cessora da prefeitura. Mas a goatuar em campos opostos. "O
Arnildo Schulz — 9/6/95
continuidade
meter
a
do
ta
loi
d
a
agua
—
partido
cenprivatizayao das
BRASILIA
BRASÍLIA
larial de famílias
O deputado federal
federal larial
familias que mantenham
;
mantenham
governo dele (Capistrano) ée cenArmidoschuiz-9/6/95
comando da cidade.
linlias municipais da Compatralizador e autoritario",
autoritário", dispatrali/ador
VigilanteyfPT-DF)
Chico Vigilante
todos os seus filhos na escola. E diz
(PT-DF) diz que o todos
diz
no
sem admitir que e
nhia Santista de Transposes
ra a deputada. "Ela (Telma) ado que
semestre de govergrande problema do governo do
coverMesmo a reeleipao,
que no primeiro
primciro
a
deputaColetivos (CSTC). Os dois neDistrito Federal ée a falta de comu- 110
costumou-se a aparecer como
no o0 PT "inaugurou uma sala de
de
candidata
"O
da diz que seu nome aparece
ligado
mas
um
ao
beneficiária
beneficiaria de um trabalho cogam,
politico
aula
não
está
nicapao.
mcação.
sa- aula para cada dia útil".
foil".
:
governo nao esta sano partido porna Baixada Santista gabendo capitalizar suas ações."
devolve ele.
partido
letivo",
apoes." SeSe- Anes
Apesarir de defender as realizareilizinaturalmente
Abenamen.e
•'WKHB
ele, nos primeiros
nove
meme.
gundo ele.
giindo
Abertamente
i
nenhum
prinleiros
n»nhum dos
dos
ções do governo, Vigilante é um
0,10 01
m vls a
ses
sés de govemo,
:
Cristóvarn Buarque
Buarque dos
dois fala em sucessão.
sueessao. Capistragoverno, Cnslovam
Capislrados maiores erilieos
críticos de sua articulaarticulaJpradfln
dade"
Cmislnno
sem
sereferir
r'Ttli
milhoes com a do
jála gastou RS 102 milhões
no.
no,
inelusire.recusa.se
inclusive,
recusa-se
comena
eonieS
Segundo
ele,
ele. nos prição política.
politiea.
priP
,
"A
concessão
A estattza<;ao ,
concessao de benefícios
das hnhas
beneficios aos serviservi- meiros
lar assuntos internos do PT. "A
tar
meiros meses de governo.
CristoCristo- AiiiJlWs*.
i
governo,
Telma
afirmi
aue
afconvenMn
"não
"nao
ai-°r\a'
dores, como tíquete-refeiçâo
tiquete-refeigao e aboabo- vam
unidade do partido deve ser a
vam
conseguiu se articular
articular
municioal do'nartido aue deve
"Apesar
'
nos salariais.
salarmis. Apesar disso, o goPrefeita del 989 a 199_. Segundo
menina dos olhos de todos os
os
nem com o PT nem com a sociedago- nem
sociedaser realizada so no ano aue vem
J
deputada, a municipaliza?ao
verno enfrenta
en renta problemas
o
:o
de".
com
problemas
militantes",
de". Ele reclama da bancada goverargumenta
l|jaMfi|
o
}
prefeiprefeigoverilL.
sera
disoutada
Dor
mais
de
iim
a
"Há
"Ha
dUS lmhaS '°' deCldlda P°rq,Ue a
funcionalismo", lamenta.
lamenta, nista
"0 v^ncedor
nista na Câmara
Camara Distrital.
cacaSndidafo
to. Já
Ja Telma,
Telma. prefere ocupar seu
seu
?
nfo Z
Vigilante lista programas sociais
sociais sos
sos em que o governo tem que comcom- Bk
tempo com o trabalho nas cocora uma unanimidade", acha.
)
^3^0 Sratode S
do governo que estão
estao sendo pouco
bater projetos que são
sao propostos
pouco bater
"A tari
missões
missoes de Tranportes, EducaDentro do espirito de disputa
propostos
j^^Hf
>
Educacessao
com
a
orefeitura
diyulgados, como a poupança-esdivulgados,
in¦¦k
poupan<;a-es- por
•
por parlamentares que deveriam in^
SB
Camaque vai tomar conta da convenção
tfo e Meio Ambiente na Camafa foi affientada a revelia do
cola, que complementa a renda sasa- tegrar
tegrar a base de apoio governista".
divulgação
Chico Vigilante: falta
Jalta divulgated
?ao, surge uma outra op^o: a
governista". Chico
ra
dos
Deputados.
Deputados.
?
?0verno e a intervengao foi ine1/4/93
Murilo
17/4/92 . \
Murilo Menon — 17/4/92
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BRASILIA — O0 PT de Brasília
Brasilia de
de devolver o0 dinheiro que recebeu
inversa àa do PT. Deixou de ser
ser
recebeu inversa
entendeu nos últimos
vidraça para se tornar estilingue.
como conselheira da CEB.
ultimos meses o0 signiestilingue.
CEB. vidrapa
signi- como
Outra denúncia
Amigo do ex-presidente Fernando
denuncia atingiu em cheio
Fernando
cheio Amigo
ficado do chavão
chava<fde
de que "assumir o Outra
o
deputado
Collor
e
um
federal
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empresáChico
Vigilante
empresaVigilante
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e
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estilingue
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um
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notorieele
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parlamentares
parlamentares
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se
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vidraça".
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Nos pripara
pri- (PT-DF),
mais
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como
um
dos
fiadono
combate
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irregulaas
irreguladade
meiros nove meses de governo,
governo maisativos
ridades
res
da
nos
Operação
montada
montada
Operafao
VigiUruguai,
Vigires
gastos
públicos.
publicos.
Pristnvini
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ridades
Cristóvarn
Cristovam Buarque teve que resres- ,ante
lante fez a festa de batizado de seus
expHcar o0 dinheiro
dinhejro mo.
moseus Rra
para tentar explicar
^teve
uiversas denuncias
denúncias
de irif- filhos
ponder a diversas
vimentado
filhos em uma chácara
nas
contas
fantasmas
chacara da CEB, que
do
do
que vimentado
regularidades ou favorccimento
regulandades
favorecimento na
na foi
foi cedida pelo presidente da comcom- empresario
Farias.
empresário Paulo César
Cesar Farias.
administração publica.
administrapao
Helio José
Jose da Silva Lima,
Lima, Hoje,
pública.
panhia,
panhia, Hélio
Hoje, Estevão
Estevao ocupa o0 papel que
que
seu amigo. O
foi antes
0 presidente da CEB foi
O0 golpe mais duro veio contra a seu
antes cabia a deputados do PT,
PT,
ainda mais longe. Cedeu carros da
da amontoando
vice-governadora, Aríete
a vice-governadora.
Arlete SamSam- ainda
amontoando denúncias
denuncias contra o
o
empresa para transportar equipaequipa- governo.
Alem do salário
salario normal, ela
ela empresa
Ja acusou Cristóvarn
paio. Além
Cristovam
governo. Já
mentos da festa e fez uma ligação
ligapao Buarque
.900 para participar do
recebia RS
R$ l1.900
do mentos
Buarque de ser dono de dois terreterreenergia
clandestina
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conselho da CEB (Companhia
para
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nos
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em
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Huminapao. Denunciado, Silva
Energética
Silva Brasilia,
Energetica de Brasília).
Brasilia). Com a dudu- aa iluminação.
Brasília, apontou mais de 50 sindisindiLima acabou demitido.
demitido. calistas
remuneragao, ganhava mais de
de Lima
lideranpas
calistas e 30 parentes de lideranças
pia
pla remuneração,
RS 8 mil por mês,
teto AA denúncia
mes, superando o0 teto
denuncia contra Aríete
Arlete SamSam- do
do PT que ocupam cargos de chefia
chefia
salarial do funcionalismo, que ée de
de paio
Luiz no
no governo e disse que o0 governo
paio veio do deputado distrital Luiz
governo
RS 7.800, equivalente ao salário
Estevão, líder
R$
lider do PP na Câmara
salario do
do Estevao,
amargou em junho um déficit
Camara amargou
deficit de
de
Distrital. Estevão
Arlete Sampaio teve
teve Distrital.
Estevao vive a situação
situapao RS63milhoes.
governador. Aríete
RS 63 milhões.
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9 dias e 8 noites. Hotéis sele13 dias e 12 noites. City-tour
4 dias • 3 noites em hotéis
cionados com café
caf6 da manhã.
manha. em
em Buenos Aires.
Aires.
centrais
centrais com café
cafe da manhã,
manha,
traslados e city-tour incluídos.
4
dias
Translado Aeroportos / Hotéis
incluidos.
em
• Translado
Bariloche
com Tours
Tours traslados
Hot6is / •
ao Circuito Chico e ao Cerro CaAeroportos.
Aeroportos. ao^Circuito
Ca- • Show
Show de tango e refeições
refei?oes opoptedral. Discotecas e cassino.
ciona is.
.
4 noites em Buenos Aires com
magniflca travessia dos Andes.
Andes. ^
city-tour e jantar com show de * A magnífica
452
City-tour em Puerto Montt e 4
tango opcional.
noites em Santiago com city• 4 noites em Bariloche meiaJou4xRsi3°'
tour e visita a Valparaiso e Vina
e
pensão
passeios ao Circuito
dei Mar. Meia-pensáo e shows
Chico e Cerro Catedral.
opcionais. Consulte. ¦¦
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PREÇOS PROMOCIONAIS POR PESSOA EM APTO DUPLO
CENTRO: 221-443* » COPACABANA: 255-1E95
r^n!
^soletuf
^soletur
i
' Em turismo a numerai
•
,
I ";M
? IPANEMA: 521*1188
MÉIER:
M^IER:
593-4043 •?TijUCA:
593*4048
TiJÜCA: 264-4393
264-4893»IPANHMA:
WfflBk y*
521-1188 Emturivnoanumeroi
.
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CONSULTE
IGUACU: 768-3873
8AR8A: .494*2137
424-213V * N. IGUAÇU:
BARRA:
76S-3573 • NITERÓI:
N1TER0I: 710-7401
Is
..
710-7401
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A
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O SEU AGENTE
e.x-secretdrio
Capistrano,
ex-secretário
PLAMTAO AOS DOMINGO DAS 9:00 ÀS
de
PtANTÀQ
Saitde
e
Higiene
niagoas
de
Telma,
Saude
AS 15:00h 521*^1168
foi eleito com ajuda da antecessora: mágoas
521-1188
DE VIAGENS
D^VIAGENjP
Capistrano.
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MIM SYSTEM A LASER ZENITHZ 737B.
Controle remoto. Duplo
cassete. AM/FM estéreo. Digital.
Equalizador. Controle de
volume motorizado.

Controie remoto com 10 fnofdes,
inclusive volume eictronko

À vista
R$ 659,80
ou 7 x R$ 139,®®
= R$973,»

200
^CPs

80 nnMad«s
•;">
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MIDI SYSTEM A LASER ZENITH Z 724C.
Controle remoto. AM/FM digital.
High speed. Auto reverse. Mic/Mix.
Controle de volume motorizado.
Analisador de espectro. Caixas acústicas
de 3 vias.
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MICRO SYSTEM A LASER
S0UNDESIGN 6983.
Controle remoto. Duplo deck. Contínuos
play. Caixas acústicas de 2 vias. Memória para
32 faixas.
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MIM SYSTEM A LASER S0UNDESMN 6828
S28 COM 2 CAIXAS.
Controle remoto. AM/FM estéreo.
Duplo cassete. Equalizador.
Caixas acústicas de 2 vias.
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MICRO SYSTEM A LASER S0UNDESWN 6610-10.
CD pUycr com 21 mtmótUm. Equalizador.

Avista
R$ 269,90

Avista
R$ 199,90

ou 7 X R$57,®®
= R$399.oo

ou 7 x R$ 42,®®
= R$ 294,0°
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Ponto

Compre sem
sair de casa.

WBa*
PONTO
FRIO
IAmimIUUk^l

371-503S

FHo.

LIGUE HOJE.
As condições de pagamento para a compra por
telefone são à vista, cartão de crédito ou em até
4 vezes, através de cheques pré-datados.
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hegaram às mãos do presidente do Tribunal de Contas da
União, Marcos Villaça, esta semana, os primeiros dados
sobre o escândalo do Sistema Único de Saúde.
Depois de receber uma denúncia do deputado José Fortunatti, do PT gaúcho, sobre irregularidades nos hospitais públicos do Rio Grande do Sul, Villaça pediu um levantamento
sobre a situação em todo o país.
Descobriu, por exemplo, que entre dezembro de 1993 e
outubro de 1994 foram registrados 1,2 bilhão de atendimentos
ambulatoriais. Um número completamente absurdo.
É como se cada um dos 150 milhões de brasileiros tivesse
se consultado sete vezes em menos de um ano.
?
No Congresso Nacional, há parlamentares defendendo
que o rombo na Saúde vire também caso de polícia, com uma
investigação paralela à do Tribunal de Contas.

Fritura
De um amigo do ex-presidente Itamar Franco, sobre a
saida dos Correios:
O mesmo raio que caiu
sobre o Hargreaves deve cair
sobre o Mauro Durante.
Queda livre
Estão em baixa as apostas
na candidatura de Ciro Gomes
para prefeito do Rio.
Disputa
Com diferença de menos
de uma semana, visitaram Paris os governadores de Santa
Catarina, Paulo Afonso Vieira,
e do Rio Grande do Sul, Antònio Britto.
Estão em busca da mesma
coisa: a fábrica da Renault.
Cerco
Os seqüestros estão diminuindo no Rio graças a denúncias anônimas da população.
No momento, há quatro
pessoas em cativeiro.
Moeda
O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, instituiu uma nova
unidade monetária no governo.
Transforma qualquer verba no
equivalente em asfalto.
Como a recuperação de
ruas e estradas é uma marca de
sua prefeitura, Greca faz os
cálculos sem dificuldades.
Só na montagem da peça
Dias felizes, com Fernanda
Montenegro, conta, gastou
meio quilômetro de asfalto.
O que significa RS 300
mil. Ou seja: um quilômetro de
asfalto é igual a RS 600 mil.
Batizado
A cidade paulista de Campinas viveu um impasse parecido com o do Rio para escolher
o nome de uma rua.
O prefeito Magalhães Teixeira decidiu dar o nome de
Florestan Fernandes á estrada
entre a Universidade Católica e
a Unicamp.
Mais que depressa, a Cámara Municipal tirou da gaveta e aprovou um antigo projeto, que dava o nome do educador Zeferino Vaz.
A solução foi construir um
memorial em homenagem a
Florestan na mesma estrada.

Tom
O prefeito César Maia se
prepara para a possibilidade de
perder na Justiça e ter que fazer a Rua Antônio Carlos Jobim voltar a se chamar Visconde de Pirajá.
De uma coisa está certo: se
isso acontecer, vai escolher outro lugar de Ipanema.
Substitutos
Se não fosse a intervenção
no Banco Econômico, Ângelo
Calmon de Sá seria o substituto do ex-presidente Ernesto
Geisel na presidência dos Conselhos de Administração da
Central Petroquímica Copene
e da holding Norquisa.
Ainda não foi marcada a
data da assembléia extraordinária na qual o ex-presidente
comunicará a sua saída, mas já
estão escolhidos os dois empresários que vão ocupar os
cargos.
Na Norquisa, Paulo Cunha, de São Paulo, e na Copene, Carlos Mariani, da Bahia.
Papagaio
O secretário de Fazenda
do Rio, Marco Aurélio Alencar, terá reunião na próxima
semana com representantes
dos estados com maior divida
interna do pais.
Vai apresentar uma proposta que São Paulo, Rio
Grande do Sul, Rio e Minas
Gerais possam levar juntos ao
Banco Central: o refinanciamento da divida por mais 40
anos, com criação de um novo
titulo no mercado.
— E nossa única saida —
argumenta Marco Aurélio.
Os quatro estados devem,
juntos, RS 30 bilhões, sendo
RS 6 bilhões do Rio de Janeiro.
Cordeiro
O deputado petista Paulo
Delgado enviou um pedido ao
ministro Pelé para que interceda junto aos patrocinadores do
jogador Edmundo e mude as
propagandas em que ele é chamado de Animal.
Num momento em que o
pais se mobiliza contra a violència nos estádios, diz Delgado, um craque com este apelido só incentiva a briga.
Música
O tempo dos festivais vai
voltar. Na próxima quarta-feira, o ministro da Cultura,
Francisco Weffort, lança o
Festival Universitário da Canção Latino-Americana.
Em 11 cidades, estudantes
disputarão uma boa colocação,
para, em julho do ano que
vem, competirem com músicos
de outros 21 países.
A finalissima será no Maracanàzinho. no Rio.

LANCE-LIVRE
O PFL prevê que esta semana sua
bancada na Câmara chegue à marca de
100 deputados federais com a entrada
de mais três parlamentares.
A Secretaria de Segurança do Rio
está investigando denúncia de comerciantes da Rua Santana, no Centro, que
tiveram lojas arrombadas esta semana.
Menos de 24 horas após o assalto, uma
firma de segurança percorreu as lojas
oferecendo seus serviços.
Um grupo de técnicos da ONU.
apos estudar o sistema penitenciário de
diversos estados, escoíheu o Rio de
Janeiro e o Rio Grande do Sul para
iniciar o programa de inlbrmati/açào
nos presídios.
Com a presença do vke-primetnwninivtro da Polônia e reprvxutames da Croácia,
a l erj mirará, de 25 a 29 de setembro,
•imposio sobre as relações da América
IjUma e Europa Ceotro-OnentaL
Os organizadores da revista Esquerda 21. lançada semana pagada no
Congresso, não acreditam mais só na
mobilização da militáncia. No segundo
numero, vão abrir espaço para publici-

recorde

Fazenda atribui o resultado de US$ 4,558 bilhões,

LUCIANA NUNES LEAL

Pênalti
Já virou piada no PFL a
resistência dos ministros em receberem os deputados para audiências.
A pessoa mais fácil de se
falar no governo, dizem, é o
presidente Fernando Henrique
Cardoso.
No relacionamento
com o Congresso, o presidente está como o goleiro que
sempre dispensa a barreira.
Tem que pegar tudo sozinho
— compara o pefelista do
Piauí Heráclito Fortes.

E GOVERNO

dade. O primeiro loi bancado por deputados e senadores.
O governo do Rio decidiu intensificar
o projeto de revitalização da área portuária. Receberá técnicos nova-iorquinos
responsáveis pela construção do Pier 17.
O ministro Pedro Malan fala esta semana na Comissão Especial do Sistema
Financeiro sobre a independência do
Banco Central e o seguro dos depósitos.
O subprefeito da Barra, Eduardo
Paes, e o vereador Chico Alencar debatem terça-feira, na Ama-Barra, os mil
dias do governo César Maia.
Teoria do deputado pelelista Mendonça Filho: se o Congresso retomasse
o ritmo intenso de votações, logo. logo
estava encerrada a briga do PSDB com
o PFL.
O deputado estadual do Rio Carlos
Mine, do PT. está encarregado de manter José Dirceu e Lula informados de
todas as articulações sobre a apreciação
das contas do governo Brizola. Comersa
com os dois todos os dias pelo telefone.
Afinal, o que anda fazendo o ministro Paulo Paiva?

em

no mês, à política cambial

lhões. A redução foi alcançada, basicamente, com a venda de títulos do
governo que estavam em poder do
Banco Central (BC).
Com isso, o volume de dinheiro
disponível voltou aos níveis verificados em novembro do ano passado,
depois de experimentar, em junho e
julho de 94, um crescimento de 6,5
pontos percentuais, provocado pela
enxurrada de dólares, que, no periodo, chegou a US$ 4,1 bilhões.
Títulos—Em agosto, o BC conseguiu anular o efeito da entrada de
US$ 5,3 bilhões com a venda de
títulos federais. Mesmo assim, a dívida em títulos deve apresentar novo
crescimento e chegar próxima aos
R$ 90 bilhões em agosto. Essa cifra
já havia experimentado, em julho,
um salto de, aproximadamente, R$
13 bilhões.
O fato de o Tesouro Nacional ter
arrecadado mais do que gastou também ajudou o BC a controlar a oferta de moeda no mês passado. A
intervenção no Banco Econômico (a
mais antiga instituição privada do
país), anunciada no dia 11 de agosto, também influiu no resultado alcançado no mês. O Econômico era o
maior responsável pelos empréstimos concedidos pela linha de socorro financeiro mantida pelo BC.

GUSTAVO FREIRE
BRASÍLIA — As exportações brasileiras atingiram, no mês de agosto,
US$ 4,558 bilhões. O número, de
acordo com documento divulgado
ontem pela assessoria do ministro da
Fazenda, Pedro Malan, é "o mais
elevado já registrado no Brasil em
um só mês". Por isso, a balança
comercial deve ter um superávit em
torno de US$ 300 milhões.
Com esse resultado, o déficit da
balança, este ano, deve cair de US$
4,265 bilhões para US$ 3,965 bilhões. No documento distribuído pelo Ministério da Fazenda, a rápida
abertura comercial e o acelerado ritmo de crescimento da economia são
apontados como responsáveis pelos
resultados negativos observados
desde novembro de 1994.
Este ano, as exportações já chegam a US$ 30,011 bilhões. O resultado, segundo o Ministério da Fazenda, é recorde dos últimos oito
meses. As importações devem saltar
de US$ 29,718 bilhões para cerca de
US$ 33,976 bilhões. O documento
conclui ainda que o crescimento das
exportações "demonstram o acerto
do regime cambial adotado" desde a
implantação do Plano Real, em julho de 1994.
Moeda — A quantidade de dinheiro em circulação, segundo o Ministério da Fazenda, caiu 9,2% em
agosto e ficou nos R$ 13,974 bi-

Ar UIVO

Mais economia no caderno
Negócios & Finanças/
Seu Bolso
Bolso Malan commw/
critica rapi ia abertura comercial e crescimento acelerado
'

Lentes
Aberto

(021) 581-2064
"ENTREGAMOS
À DOMICÍLIOl

comercial.
romeraai.

] FACILITANDO SEUS
1 ESTUDOS NO EXTERIOR.
Tule: 2S6-3692

de

contato
DESCARTÁVEIS
ACUVUE*
JOHNSON & JOHNSON
KIT P/3 MESES
(24 LENTES)
POR

no

horário

M

agosto

VOZ, FALA, 1NIBIÇÀO
cutsos
to suo
sob ruasAQ.
rcissAo. wmuiiM
consultas ¦ wnov
moumintmAo
236-51855 // 236-5221 SIMON WAJNTtAUl
IMPOSTACÀO I ORATÓRIA
D
6 FITAS K-.7,, DICÇÃO,
ílUêÜL
PSICOLOGIA ETEOSOn*
DOMINGOS-Às 20:00
RÀDI0 IMPRENSA FM-102.1

r CONJUNTO UNIVERSITÁRIO CANDIDOMENDES
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

USTAS AMAREILA^^^

Rua da Assembléia 10 - saia 602
t* 531-2000/531-1855 lanais: 252/256 f« 531-1588

Anuncie
de

no

guia

empresa

para

que

fala

PSICANÁLISE
VII ENCQNTRO DO CAMPO MATEMICO
O TEMPO LOGICO E AS ESTRUTURAS CLINICAS
Dias 22 e_23 setembro • Hotel Marina Palace
Informações: Escola Lacaniana de Psicanálise Tel: 294-9336
Preço: Profissionais 70,OO • Estudantes 40,00

empresa.
ce

O Banco dc Negócios Rio c o principal guia distribuído apenas para
empresas. Isso facilita a vida do comprador e evita a dispersão do
investimento do anunciante. E como cliente do Banco dc Negócios,
você tem acesso ao Programa Parceria, que inclui: cursos dc aperfeiçoamento profissional; Informativo Bons Negócios; etiquetas dc
seus clientes potenciais; disquetes com dados de todos os anunciantes do Banco dc Negócios. E você ainda pode participar do TV
OESP RIO, um programa semanal.
BANCO DE NEGÓCIOS RIO
LISTAS AMARRAS

PSICOLOGIA
SILIÇAO PARA EMPRESA
Sr. Empresário: Faça AVALIAÇÃO DO POTENCIAL d« nus
PS
funcionários. Coloque o homem certo no lugar corto.
cepa - CENTRO DE PSICOLOGIA APLICADA
Rua Senador Dantas, 118-9" Andar - RJ (Metrô Carioca)
FAX{0*í) 362-2717 Te/s.; 220-6549 - 220-S54S

A REDE

BANDEIRANTES

COMUNICA:

1

J,

EM VIRTUDE DA TRANSMISSÃO DA PROVA DE
OESP
Ligue

já:

0800

MOTO VELOCIDADE, O SORTEIO DO TELEBINGO
25

3377

OLIMPÍADA 96, MARCADO PARA O DIA
17 DE SETEMBRO, ÀS 13,20H, ACONTECERÁ

.*».
Disque
/-< i
Classificados
(021) 589-9922

JORNAL

DO

TELEFONES
REDAÇÃO 585 4422
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Noticiário
585-4566
Revistas
585-4479
Classificados
580-4049
589-9922
Anúncios por Telefone
AnurKiosFunebres
585;4320
CIRCULAÇÃO
Assinaturas novas Grande Rio 589 5000
Assinaturas demais Cidades (021)800 4613
Atendimento ao Assinante 589 -5000
Atendimento às Bancas 585-4339
Exemplares Atrasados 585-4377
SERVIÇOS NOTICIOSOS:
APP.. AP. Ansa. EFE, Reuters. Sport P/ess.. ü P1
SERVIÇOS ESPECIAIS:
WwhftotooPwtAnoéluTimét.BPatt _
CORRESPONDENTES:
Acre Alagoas. Bahia. Espirito Santo. Mato Grosso
do Sol. Mmas Gerais. Pará. Parana. Pernambuco.
P»au< Rio Grande do Sul. Santa Catarina No e*terior: Buenos Aues. Caracas. l.sbos. Londres. Madn. Me«ica Moscou. Nova Iorque. Paris. Roma,
Washington
SUCURSAIS
BRASÍLIA. DF - Seior Com Sul Qfl 1 91 K Ed
Oenasa 2» anda- CEP 70398-900 TEL (0Ô1) 223
5888 TELEX 1Q11
S. PAULO. SP - A» Pauhsa 777/15» e 16- CEP
01311 -914 TEL (011! 284 8133 TELEX 37516

BRASIL

LOGO APÓS A CORRIDA. NÃO PERCA.
J

K

REDE BANDEIRANTES DE TELEVISÃO

Avenida Brasil. SOO — CEP :iN4M-4(KI — Caixa Postal 21100 — São Cristóvão — CEP 2092:-97U
Rio de Janeiro — Tel : (021) 585-4422 • Telex (021) 2? 690 — (021) 2.1 262 — (021) 21 558

PREÇOS DE VENDA AVULSA EM BANCA
JORNAL DO BRASIL dereço (URL, no jargão da Internet) do JB Online é: http://
PRSQOEMRCAL
ONLINE
0
www.ibase.br/~jb/index.html
LOCAL Df AS (JTCIS DOM
Correspondências eletrônicas
R4MQ3IMS 100 1.50
O que é o JB Online
também
podem ser enviadas ao
OF
1.20
ZOO
É uma edição eletrônica do
JB. através do seguinte e-mail:
AU8A,00,MS.MT, 1 80 3 00
JORNAL DO BRASIL, disponijby ax.apc.org
PfMIS*SC,SE,PE
vel para usuários de compuCE.M A.PO.PI.RH 2 00 3 50
Como achar complemenlador. Consiste em uma versão
tos do jornal no JB Online
ACvAMtAR.PAfRO, 2 50 4.00
impresso,
com
sucinta
do
jornal
RR,TO
A marca JB Online e o número,
textos e fotos, além de informaREPRESENTANTES COMERCIAIS
aparecem em certas reportaque
reporMinas Gerais Tel e Fa* (031) 273-3399 o 273-1816 ções que complementam
gens do jornal indicam que há
• Escinto Santo Tel e Fa. (0271 229-25?9 •
tagens publicadas
RecteTel e Fa« (061) 465-'351 • Ceara Tel (065i
material complementar na edição
268-2045 e Fa* ;085) 224-2523 • Bahia Sergipe Tel
Como ter acesso ao
eletrônica. Ao entrar no JB Onlie Faj (071) 351-1 r&i • Belém, PA Tel .091) 2-!'JB Online
2255 e Fai (09!) 225-2061 • ParanA Tel (04')
ne. na Internet, é Só clicar sobre a
2SJ-«M8 e Fai («11 252-2844 • P:o Grande cio Sul
Te' (051) 233-3332 e Fa« (051) 233-3528 • RJ
mesma marca que aparece na teAtravés de uma conexão à rede
Região dos Lagos Tel (0246)51-1021
mundial de computadores InterIa e procurar o número corresLOJAS DE CLASSIFICADOS
net e programas específicos. No
pondente,
para encontrar o com&IRRA 1. eusAtwcn:X0 I4U .iB3367
Brasil, o acesso à Internet é ofeplemento (geralmente mais inforC0TRO a* fto&3nct:'35 L»C -4372 224J73
i.üow4&> UM 2355538
mações sobre o mesmo assunto,
recido pela Rede Nacional de
M.V4iT4 RvaajSrnUb 1,3 -ISSi"^
íntegra de documentos etc).
Pesquisa e pela Embratel. O enMftEM* RViatfewSSO Sr* -514-3?
TU.CA R C»Scrtr? rC2 25* 299C
SEDE
At Brmi5ÇC Tfeto -5é64c"^5
DO BRASIL S A. 1 995
Os cadernos de Classificados circulam dtanameme no ©JORNAL
Os te»tos. fotografias e demass cr,ações «nietectuais puW?cados r>« e e*emo*af nao podem ser utiUados
Estado do R-o de janeiro Aos sabacos e domingos nas
reorodtuhdos
aoropn*dos ou estocados em sisiema de banco de dados c i processo s»m»iar em
seguintes cidades São Pauo. Brasüto, Be*o Horcoroe
forma ou
me»o — mecânico, eletrônico, rmcrot Imagem, fotocop-a. gravacao etc - sem autoruacão escr.faQualquer
Uberlândia e Jmí de Fora A revtsü Programa, q-j*
dos ütulaies dos
ás seitas fe*as crrziM no Estado do Ro de Janeiro
direitos autoras

JORNAL DO BRASIL

POLÍTICA

DOMINGO. 17 DE SETEMBRO DE 1«W5 •
E

GOVERNO

"politicagem"
Cardoso

distância
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Confiante

na
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das

reformas

saber

de

"probleminhas",

CARMEN KOZAK*
BRASÍLIA — Interlocutores do
presidente da República vêm noüindo que Fernando Henrique Cardoso está sem paciência para as
coisas da política. Parlamentares ligados a ele dizem que Cardoso tem
demonstrado enfado e dado fortes
sinais de desinteresse pelos detalhes
do cotidiano, como reivindicações e
sugestões de parlamentares, ou até
mesmo pelas informações sobre como o Congresso está recebendo as
propostas do governo.
Nas conversas que teve antes de
viajar para a Europa, Cardoso não
"probleminhas",
|uis saber desses
gomo disse a alguns líderes. Acha
írae tudo está indo muito bem e que
d Congresso não poderá criar dificuldades, até porque, na argumenttíção do presidente para afastar a
íbiudeza, há os resultados positivos
do plano econômico — o mais citado recentemente é a deflação regisIfada este mês.
Explosão — O distanciamen$> do presidente do dia-a-dia da
política está preocupando as lideranças dos partidos aliados, inclusiúe do PSDB. Até porque foi a
|trombada de Cardoso com o líder
do PSDB no Senado, Sérgio Ma:ehado (CE), que os levou a um
diagnóstico mais definido da situação. Assim que tomou conhecimento de que o líder apresentou uma
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Líder do PSDB

tem que enfrentar
roda viva diária
ILIMAR FRANCO
T> RASÍLIA — A liderança do
13 PSDB, no subsolo do prédio
principal da Câmara dos Deputados, transformou-se num verdadeiro mapa da mina. É para lá que
convergem representantes da sociedade civil organizada e
políticos que não conseguem sensibilizar a Esplanada dos Ministérios.
Seu ocupante, o deputado José
Aníbal (SP), por força de seu
acesso aos ministros e ao presidente Fernando Henrique Cardoso, assumiu a condição de referência no Congresso e è hoje um
dos principais articuladores politicos do governo.
Um dia típico na vida de José
Anibal não acaba antes das duas c
meia da madrugada. Foi a esta
hora, na quinta-feira passada, que
terminou em sua casa uma reuniào que teve como resultado a
pacificação entre o PSDB nacional e o Diretório Regional da Bahia. Para fumar o cachimbo da
paz, lá estavam o ministro Sérgio
Motta, o ex-ministro do Bem-Estar Social Jutahy Júnior e a prefeita de Salvador, Lidice da Matla. Seis horas depois, às 8h30, ele
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pedidos e sugestões de parlamentara
emenda ao projeto de lei das patencom o varejo político foi o assunttes, Cardoso explodiu: "Se é para
principal do jantar oferecido, quarapresentar emenda contra o goverta-feira passada, pelo presidente do
no, então que deixe a liderança".
PFL, Jorge Bornhausen, aos líderes
do PSDB e do PFL no Congresso.
Outra importante liderança goTodos comentaram que os primeivernista no Congresso engoliu em
ros sinais de desinteresse foram
seco em recente despacho no Palaemitidos logo após a crise do Banco
cio do Planalto, do qual participou
Econômico. Avaliaram que o epitambém o ministro-chefe da Casa
sódio, ao mesmo tempo em que
Civil, Clóvis Carvalho. O líder, que
cansou o presidente, deu a Cardoso
representa um importante partido
e seus auxiliares mais próximos
aliado, desfiava um novelo de prouma confiança exagerada sobre o
blemas e resistências às propostas
controle da base governista.
de reforma do governo, principalmente à prorrogação do Fundo SoO que mais preocupa alguns dos
ciai de Emergência (FSE). Cardoso,
aliados, porém, é o fato de Cardoso
estar certo de que o Congresso não
que não estava prestando muita
atenção nos argumentos, responcriará dificuldades a qualquer prodeu: "E precisa dizer mais alguma jeto por causa do sucesso do plano
coisa? Produzimos a deflação".
econômico com a queda da infla"A
deflação é uma maravilha
Temperamento — Um inção.
mas efeitos colaterais estão pipofluente tucano, que conhece bem o
cando em outras áreas", ponderou
temperamento do presidente Fero lider do governo no Senado, Élcio
nando Henrique Cardoso, tenta
Álvares (PFL-ES).
amenizar. "É um cansaço natural",
diz. Segundo o amigo, Cardoso já
Habilidoso, o líder do governe
na Câmara, Luiz Carlos Santos
passou por processos semelhantes
de enfado duas vezes. A primeira,
(PMDB-SP), faz de tudo para não
durante a campanha eleitoral do
falar do assunto de forma direta.
Filosofa quando perguntado sobre
ano passado, quando reclamou da
"politicagem".
o distanciamento de Cardoso do
A segunda acontevarejo da política. "Contra o êxito
ceu em meados de março. Mais
"pouma vez voltou a reclamar da
não há argumento", define. Lemliticagem" para escapar da confubra, no entanto, que é prudente
ouvir os conselhos de pessoas amisão instalada no Congresso no começo da discussão das reformas
gas, mesmo quando imagina-se estar num mar de êxitos.
econômicas.
* Colaborou Ilimar Franco
A falta de paciência de Cardoso

como

tucano,
.'
„
¦

obrigatoria
obrigatória
parada
^'
AxnHdo Schulz— 7/2/95
í-SÍrlr\r#»c
Hp Pnpnc
dores de
Pneus, Francisco Simeão, e dirigentes do Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), preocupados com
o caso Hargreaves.
Às 16 horas, José Anibal deixou a Câmara em direção ao Ministério do Planejamento para
uma conversa com o ministro José Serra. Quando voltou ao gabinete, o líder tucano pediu para
ligar para o filho Ulisses, em São
Paulo, que queria um adiantamento da mesada para comprar
uma bicicleta.
Telefone — Durante todo
este tempo, o tucano falou 45 vezes ao telefone. Entre seus interlocutores estavam os ministros
Odacir Klein, dos Transportes,
José Serra, do Planejamento, Sérgio Motta, das Comunicações e o
ex-presidente do PT Luiz Inácio
Lula da Silva. Eram 21 h quando
José Anibal deixou a Câmara e foi
José Aníbal: maratona diária entre reuniões, problemas e pedidos
para o aeroporto, onde embarcou
para São Paulo.
Mesmo não tendo a menor
foi ao Palácio do Jaburu para um eleições municipais, e correu para
café da manhã com o vice-presi- o gabinete. Lá, uma comitiva da simpatia pela Contribuição sobre
dente Marco Maciel e as lideran- União Nacional dos Auditores Movimentação Financeira, imças governistas para tratar da Fiscais e dos demitidos no gover- posto para financiar a saúde, José
no Fernando Collor o aguardava. Aníbal já decidiu atender a um
próxima fase das reformas.
Roda viva — Depois, na Cá- Saiu para um almoço rápido e, no pedido do ministro Adib Jatene
mara, mal teve tempo de passar início da tarde, recomeçou a roda para defender sua proposta na
pelo plenário, onde estava sendo viva. Recebeu o presidente da As- bancada tucana. Esta será uma de
votada a lei que vai disciplinar as sociaçào Brasileira dos Importa- suas próximas missões.
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Progresso de cidade
pernambucana é a prova de
o Nordeste do atraso
que a irrigação pode libertar
^^¦¦oraeste
Clã
governa
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população
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Petrolina, cidade pernambucana encravada em I
mento, Petrolina é administrada há mais
Pobreza — A renda média anual, de RS
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do Congresso, em 83, ee até seus
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população
28 óbitos por mil crianças no
Sul, um tradicional produtor.
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trimestre junho/agosto, segunganha mais de
O clima frio/temperado do Sul
va dele e por pressões
pressdes do clã que o governo
do a secretaria municipal de
20 mínimos
permite apenas uma safra por
federal
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as primeiras políticas de
Saúde, quando a média do
ano, enquanto o binômio sol/
desenvolvimento
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(J.A.)
tatisticas da prefeitura dizem que este ano
safras no mesmo período.
^^^^^^^^Hchegam
nenhuma criança morreu com diarréia.
Esse crescimento
começou
comegou com a instalação
instalagao
^^^^^^^^^HSul,
de duas áreas públicas
Shopping — Na quinta-feira, com a prepara assentamento de
OS NÚMEROS DO PROJETO
sença do presidente em exercício. Marco Maciel,
colonos e irrigação. O pioneiro Projeto Bebedouro, criado cm 1968 pelo então Ministério
e dos governadores do Nordeste, Petrolina gaÁrea irrigada e plantada...15.255 hectares
nhará outros dois símbolos de seu novo status: o
do Interior, com tecnologia israelense, distriÁrea irrigada em expansão 4.798 ha
buiu 2.500 hectares de terras a 130 famílias,
primeiro shopping center do Sertão, com 104
Área total
20.053 ha
lojas comuns e duas lojas-âncoras, e a reforma
instalando os primeiros 20 quilômetros de caInfra-estrutura
de seu aeroporto, duplicado para receber aviões
nais de irrigação.^^^^^^^^Hnt
O o Projeto Nilo Coelho é mais
1 estação de bombeamento central
de carga que levarão 49 espécies de frutas e
novo e ambicioso:^^^^^^^^Hublicas
circunda toda a área urbana
210 conjuntos de eletrobombas
legumes para a Europa, Estados Unidos e Ásia.
de Petrolina, com planos de irrigar um terço
62 quilômetros de canal principal
63 quilômetros de canais secundários
dos 4.800 quilômetros quadrados do municíCom isso, a Associacão dos Exportadores de
600 quilômetros de estradas internas
Frutas dó Vale do São Francisco espera colocar
pio. Começou a ser implantado em 84, pelo
273 quilômetros de adutoras
seus produtos no mercado exterior em 48 horas,
hoje extinto Ministério do Interior e da Refor270 quilômetros de drenos coletores
ma
Agrária.
o
transporte
São
20
mil
hectares
de
de
terras,
Suape,
em
quando
pelos portos
Ocupantes
Pernambuco, e Salvador, na Bahia, pode demoirrigadas a partir da Barragem de Sobradinho
Colonos/unidades tamiliares 1432
rar 20 dias. Depois de entrar na União Euroe cultivadas inicialmente por 1.432 famílias.
Grandes empresas
25
Com a chegada dos empresários, a Codepéia, os fruticultores de Petrolina querem agora
Médias empresas
98
vasf redobrou a atenção para impedir que os
ampliar a participação nos mercados americano
Tamanho médio dos lotes
e japonês.
Colonos
6,5 ha
programas governamentais de irrigação se desCopiando a fórmula brasileira, a distriEmpresas
18,0 ha
virtuassem, com antigos colonos vendendo
M£i
buição do progresso é desigual. Petrolina já
¦mpregos gerados
suas terras a grandes empreendimentos. Hoje,
Diretos
18.755
tem condomínios fechados, mas também
nenhuma empresa instalada no perímetro irriIndiretos
56.265
convive com bairros pobres. Não há favelas,
gado, de gestão pública, pode ter mais de 18
Produtividade por hectare
mas 2 mil famílias de sem-terra (80% vindos
hectares. Há grupos que possuem até 600 hecTomate
45 toneladas
de municípios vizinhos) ocupam parte de
tares, mas estão fora dos Projetos Nilo Coelho
Uva
40 toneladas
grandes fazendas da região, muiías delas imc Bebedouro.
Acerola
30 toneldas
"A base
prestáveis para a agricultura!
do crescimento é a agricultura
Manga
20 toneladas
Na área urbana, a atividade é febril, em
irrigada, mas ela não explica tudo", diz o
Aspargo
10 toneladas
contraste com centenas de localidades do sertão
Produção total em 94 288 mil toneladas
Bezerra Coelho (PMDB),
prefeito Fernando
nordestino. Petrolina exibe os mesmos sinais de
'^o^
Receita bruta
de 36 anos. "Em Petrolina atuam pelo menos
(94) R$ 85,9 milhões
Custo de produção R$ 19,9 milhões
crescimento das cidades de porte médio do Sul
60 cientistas com PhD, voltados para pesquiReceita liquida (94) R$ 66,0 milhões
do país: seis revendas de carros importados. 28
sas de uso do sOlo. A produtividade da terra é
'sertão, 'exportadas
— Companhia de Desenvolvimento
Fonte
restaurantes e boates de bom padrão, 1.105
cada vez maior. Isso explica o surto de proO colono Agnaldo Nunes e as uvas do
pan, o> EUA e a Europa
pardos
do
Vale
do São Francisco
bares, 26 hotéis e pousadas, sete motéis, 10
efeito.
grasso1', diz o prefeito.
¦

As
Agnaldo,
¦

o

determinado

Colono começou

do zero e hoje possui
40 hectares de terra
PETROL1NA, PE — O colono-simbolo
do projeto de irrigação é um baiano de
43 anos, Agnaldo Nunes de Almeida,
que recebeu do governo federal oito
hectares irrigados em 1986 e hoje é dono de quase 40. Começou só com a
ajuda da mulher e já emprega 25 agricultores. É dono do Lote Fartura, recém-admitido na Valexport (o seleto
clube de 42 exportadores de frutas do
São Francisco).
Depois de receber treinamento no
Sebrae (Serviço de Apoio à Pequena e
Média Empresa) , Agnaldo repassa o
que aprende aos funcionários, em sala
de aula improvisada no meio das plantações. Este ano vai colher 480 toneladas de uvas em seus três plantios, além
de manga, acerola, goiaba, còco e melancia. E convidado permanente para
fazer palestras a outros agricultores:
"Com
sol o ano inteiro, acesso à água e
disposisào para trabalhar, grande parte
do sertão sairia da miséria", diz ele.
Agnaldo é um exemplo da determinação do nordestino. Analfabeto até os
20 anos, fez o primeiro grau numa escola noturna de São Paulo, onde morou, o
supletivo de 2o grau e a faculdade de

administração quando voltou á Bahia.
Já vivia em Petrolina quando candidatou-se a um lote no Projeto Nilo Coelho, mas foi recusado pelo governo, por
ser solteiro. Apressou o casamento e um
dia abordou o então ministro do Interior, Vicente Fialho, quando ele visitava
a cidade. Fialho se impressionou: mandou que lhe dessem um lote-padrão e
acesso a crédito agrícola.
Segundo Agnaldo, a primeira colheita de tomate em suas terras não foi
comprada por uma empresa agroindustrial e quase toda a produção apodreceu. Perdeu um carro, quase todos os
movéis de casa e foi trabalhar na Fazenda Ouro Verde, uma das pioneiras no
promissor cultivo de uvas no sertão.
Com o dinheiro que juntou, voltou ao
lote e trocou os tomateiros pelos parreirais. "Foi a melhor coisa que já fiz",
comemora. Com a uva, levada em sua
pequena camionete até a Central de
Abastecimento do Grande Recife, ganhou dinheiro para comprar outros dois
núcleos. Quando vivia em São Paulo,
ganhava dois salários mínimos. Agora,
em suas plantações cercadas pela caatinga. tem renda mensal de RS 25 mil.
Construiu uma ampla casa em Petrolina. mas diariamente viaja 80 quilómetros para supevisionar suas colheitas.
(J.A.)

mulheres
e as
^^^¦uvas

PETROLINA, PE — O Sindicato dos Trabalhadores Rurais estima que as mulheres
sâo 60% da força de trabalho nos campos
irrigados de Petrolina. Por pressões trabaIhistas ou simplesmente para não perder
posição no mercado, as fazendas mantêm
escolas e creches. A mão-de-obra feminina
é requisitada no cultivo da uva, por ser
atividade delicada e que exige paciência:
debrotar (tirar folha e brotos da fruta),
ralear (cortar galhos, reduzir cachos muito
grandes), lavagem e empacotamento.
As mulheres, subvertendo a tradição
sertaneja, exercem até funções de chefia,
como a chilena Luz Marina Zapata, 35
anos, com curso superior em agricultura e
especialização em fruticultura. Ela chefia
toda a pós-colheita das fazendas do grupo
Garziera, controlando a qualidade das
uvas e decidindo o que ficará para o mercado interno e o que será exportado.
Novela — Luz Marina veio em companhia do marido, um dos cinco chilenos
que Garziera contratou para aperfeiçoar a
qualidade de sua produção. Aceitou o trabalho como um desafio profissional. Sua
"de
vislumbre".
primeira impressão foi
Havia lido no Chile o livro A guerra do fim
do mundo, onde o peruano Mário Vargas
Llosa narra a Guerra de Canudos: "Era
como se estivesse entrando em uma novela", resume.
Outra mulher em cargo importante é
Izanete Tedesco, gaúcha de Bento Gonçalves, enóloga formada pelo único curso brasileiro com especialização em vinhos finos.
E gerente administrativa da vinícola do

;_ •"*\I»"'tv*
^Hu^e,-«
Z.wr Marina veio do Chile para o sertao
Grupo Milano, produtor dos vinhos Boticelli e San Francesco. No Rio Grande do
Sul, trabalhava com o marido na Maison
Forrestier.
Tanto Izanete quanto Luz Marina lamentam que as intensas jornadas de trabalho (de dez a 12 horas, incluindo as viagens
de Petrolina às fazendas) adiam a chegada
dos filhos. "Quero, mas ainda não tenho
tempo para criá-los", diz Izanete. "Estou
"Qualpensando", afirma Luz Marina.
quer hora eu dou um jeito." (J.A.)

Frutas

vão

até

a Europa
para
petrolina. pe — Já há pelo menos
15 empresas estrangeiras plantando e
colhendo uvas e frutas tropicais no sertão do Sâo Francisco, mas as duas
maiores são nacionais. O grupo dirigido
pelo gaúcho Jorge Garziera é o maior
exportador de uva de mesa do país,
empregando 2.300 pessoas (trabalho fixo ou temporário) em oito fazendas. A
maior delas é a Garibaldina, que em 382
hectares de cultura irrigada colherá
2 milhões de caixas este ano. Cerca de
800 mil caixas irão para a França, Holanda, Alemanha, Inglaterra e outros
países eropeus. O diretor-executivo do
grupo, Ayres Wermeister, é um catarinense que já comercializava frutas em
seu estado, — mas até hoje admira-se
com as uvas produzidas no sertão.
"Em
quase todas as regiões produtoras, a uva só dá uma vez por ano. Aqui
no Vale dá até três safras, independente
da estação. Com plantio planejado, é
possível fazer uma verdadeira linha de
produção, com colheita todos os dias
do ano". Além da uva, o grupo Garziera possui também 200 hectares de manga tipo exportação. Todas as empresas
privadas que se instalaram fora dos perímetros públicos de colonos (geridos
pela Codevasf), montaram seus próprios sistemas de irrigação. (J.A.)
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CAMARA MIRAGE
850 N & OPTIONS 810
J5 mm. Flash eletrônico embucida Garantia Focai.

.;s»tí íf;

A VISTA R8 22,60
CALCULADORA CTCELL LC 861
Visor c/inclinação ajustdvel. Display c/12
dígitos big numbtr. Bateria ou Energia solar.
Prvgramaçáo decimal e arredondamento.
Memória dinâmica. Teclas GT (Grande
Total). Garantia Reptwn.
A VISTA R8 31,50

(SOO peças)

AGENDA
ELETRÔNICA CASIO
DCZOO
Armazena are iO dados:
\ lostrador de 8 letras e 12
números. Função de coninB
"f INTEGRATED
vcrsúa
ivrsda Garantia
Garanria Casio.
Casia 3iE$ 13.10 = R$ 39.30
INTEGRATED SYSTEM SECTOR SM 40010
40010
yj|U^^^O'
;; ffiBj^HI^Bl :#M;
Sintonia AM/FM.
«l§i
' •5;Sp^;:: Sintonia
AKI/FM. Stetvo.
Steita Duplo
Dupb Dcck. Toca Discos. Equali•
EqualiA|
GM\ PRESTACdES FIXAS
^idor de 5 faixas. Entrada P/CD
P/& Phyer/AUX.
Player/AUX. 2 C.vs.
A úsCsi. AcusAA VISTA RS
Rf 4
X I fOU
(100(Zpecas)
zidordc
peças)
ricas. Rack ^
OPCIONAL Garantia Scctor.
Sector.
(200
(200 peças)
pefas)
I'vupefas/
«?
^
A VISTA R8 159,00
IIÉÉii^
i
ticas.

I'
I'

REFRIGERADOR CÔNSUL PRATICE
RA. 30-A ¦ 293 litros. Degelo fácil tecla "Um Toque"para descongelamenro e prática coleta de água.
Fbrta tewrsivelcom tantos arredondados. Garantia Cônsul de I ana
A VISTA R8 433,00
ENTRADA ZERO
3»R8 150.Q9 ¦ R8540,17
PRESTAÇÕES FIXAS
(100 peças)

(100 peças)
REFRIGERADOR BRASTEMP DUPLEX
41 AC ¦ 40} litros. O maior compartimcnto refrigerador
da categoria. Degelo automática Ga\ etàopara wrduras
c truta*. Garantia Bnstcmp Jc 1 ana
A VISTA R8 995,00
1QKR8 167,86 ¦ R$ 1.678,60
PRESTAÇÕES FIXAS
(100 peças)

MAQUINA SINGER
ZIG-ZAG
A VISTA
Mod. 2502 - íbrtatil c/motor lo.iwsaS !m$u!w~
FORNO microondas
porno
MICROONDAS sharp
SHARP
.
SBl^
________
Zig-Zag de ate
IXmtos
até 6mm. Ibntos
' '
¦ 45 litros. Teclas
RB-5A53
RB-5A5)-ISlirras.
Ticlasdea<poinstantAnea.Teda
de açio instantânea. Tecla + I minuto,
reI
minuta, tede
até 5;nm de comprimen*^^^SSS»
PHESTAgOES FIXAS
cia
memória.
Timer,
mcmirti.™"|J|"/«*
10
niwis
Prato
de
HH;
depotincia.
Garantia
Pratogiratdrkx
Gatantia
>
giratória
potência.
;&||
fcx fíraço Iíxtv para costura tuSharjx
A VISTA R8 363,00
^
DEPURADOR CONTINENTAL
(100 peças)
CONTINENT. L
Exclusivo sistema Monobloca Tèrmoplisti¦ bular. Garantia Singer.
cos. Aiiscara
Miscara blindada basculante. Luminâ¦
Lumina10*R8flI>34 9 K$ 812|4Q 88|^EBB88B t
na. Dupla filtragem.
na.^^p^
^/fi^ Garantia
-tentir.^\ental.
Continental.
(100 peças)
ívx-x;
/ A#N, ^ RELÓGIO DB
mWSmiPAMtDBHALLBK
i courmr FRUTAS
B

DEPURADOR 0,60
A VISTA R8

/" ."4
y

?

'

I

]

AVISTA

11,90
(1.000 peças)

FOGÃO DAKO
VEDETE
4 Bocas. Mesa em aço
inox. Capa cm cristal
(100 peças)
com trava de seguran•
DEPURADOR 0,80
ça. Queimadores em
VISTA R8
AAVISTA
R8 129,00
ailum/'ni'o.
alumínio. ManipulaManipula¦
FREEZER CÔNSUL
19-SS
CONSUL VB. 19
FREEZER
dores embutidos. Ga•
Ga- l861itros.Cesrosdesliamteserrmovticts.
166 litros. Cestos deslizmtes e removíveis.
ENTRADA ZERO
i||§S«|
dotes
Daka
rantia
Daka
Portas
Portas reversíveis.
reverslvels. Gavetio multiuso:
3 m R$ 53,65 g R$ 160,95
if® 1111 rantia
Congelamento ec coleta
colcta de agua
iHgua do
PRESTAÇÕES
PRESTAQdES FIXAS"
FIXAS
^^^jj|jj|
Con^e/amento
°A
§Mod2502-lbmriIc/motor
(100 peças)
VISTA R8 458,00
FREEZER MICROCOOLER
METALFRIO
HD I ¦ /o-r /irn>>. Grade interna h.
LAVADORA
(lOOpefas)
lante. Cofi*
CWft) rxwowwl.
awinivv/. fxxhadura
RvhaJuta com
LAVADORA
""
l—"""» «MOTa>*"
(100 peças)
chaw. Garantia
Gar,mtia .\lcipjfrh\
_
Metalfrfa
A.
CONTINENTAL
CONTINENTAL
VISTA R8 645.00
A VISTA
EVOLUTIONII
VISTA
A
R8 45
450,00
EVOLUTIONJI
Triplo Enxiguc. Gabine- 10,R8 106.81 = R8 .088.10
10, Rj 75,91.,9 759.10
PRESTACPES FIXAS
te
em Aço e Cesta em
Zt^C?^
Aço
INOX. AqueciAfo
A^u^(100pesos)
'
PRE9TA<r^ES FIXAS ^
(100 peças)
mento de agua (Pn>gra(100 peças)
LAVALOUÇA
j/||
mavell
E.xclusna Tecla
"Flor". Tí\:b
COMPACTA
meta Carga.
^ \
BRASTEMP .
Garantia Continental.
Continental.
'|jj|
Garantia
B\ M. 1^-SD
I^-SD Gap£
Ga- ^ ¦-—
binete
em
inox.
6
B\
pnyramas de b\a- *
-»— j
gem. Sistema au- 'iTiq
bicicleta monarkbmx
^
to-secagem. La\a
SUPESTAR
de uma só irr lou¦
Aro 16. Novo design do
d° quadro,
^ma'
Vdeaníópcssoos.
A VISTA
VISTA R8 164,00
AVISTA
A VISTA «» 389.00
HSS"
agressivo e esporti\x\
Garantia Brás- ———
SEte
^
10pVE8TAC6E8?iXASa0
>T~
J
88
temp de I ano.
A VISTA R8 104,00
-II104,00
agjgg^g^M
,
'
ENTRADA ZERO
FIXAS
a
3
k
R$
3«R8^M^g8??9.75
PRESTAgpES
43.35
RS 139.75
ppf.isj
i..
''.',l''
/100 (100 peças)
(100 peças) (tOOpetas)
FIXAS
FIXAS
^PRESTAÇÕES
^^Sl.
1100 peças)

j

!
^

^^^^^^^?Ag6ES
^TABUA^

^ ¦K #»
^\.
^9^^9SS>.^J!S,hST^L
FOGÃO
CONTINENTAL CAPRICE
^PRICE *
TÁBUA
L.WADORA
LA\
ADORA SUPER
SLTER ARSO
ARSO
^
MILLENNI UM II
MILLENNIUM
.
GAZARRA
GAZARRA ^\/ff/ \s.
i.W
i.A\ \ • Etklente
sistema de
lavagem por
E&ientesamia
Jelnaixm
wl
'/
wk
JF
por
Alnmfnln
puiijZ
Alumínio
M
Polido
rniiao
b
6
I
sendo
arm/ado.
1 gigante.
G1M
queimadores,
qwmadores.
C/A/
Tfft
»
rurbilhsvximenta
giganrr. Design arrolado,
ruris/honuncntix quein
não omeltkvenaocsnununio
que Lnaa melhore
formas
lormas
arredondadas.
amdvndadas.
total,
Atendimento
toal,
Acendmento
íhra
elétrico
eletneo
M
4Slts
Passar Rcxj- //ff^^
ftra/WJfcutraga
tnga a tvup.1. Lava
A Vista Rt 16,80
etvugua ate
La\a c en\agm
kg Jc
ati- 4 kgde
^
Ws
ixira iu.fomo auajmxpano.
autohmpante. Mesa Inox,
com Supor¦ y/H
Lu:
campa de mc&u
lnax,ampe
n*uf\i
nHjpapor
pas
pascomSupof»v;, permitindo
. vu, D,«| «il
motha 7 o Its
f\ v iv»,
pcrmitindSoo molha
fomo
no
íoma
fonxx
T<TmcKonm>l.
lêrmocontrol.
controle
conrmlc
tePfymx
ll/t
no
Matt•
gradual da chama.
OIA
AA
Kp^FynxxSiiftA VISTA R8 216,00
Garantia Continental
410,UU
C/Teflonll
Continental. mwn
rui
Resistente. II/JJ
rulRcsuentc.
.
C/Teflon II
ma
Ns.
. A VISTA 11SA
i PA nn
1
\V
AA Garantia
R8
R8 10D,UU
A A VISTA R8
R$ 450,00
BICICLETA CALOI
CALOI
A
.A „.Vista, Rt
ENTR ABA ZERO
< 5 itc
ot300fl
^
29,90
BARRA
FORTE
PORTE
SUPER
SUPER
ENTR
ADA
ZERO
10
3xR$S9,S4 s R$ 289,52
n2'nn
z R8 75.91 x R$ 759.10
^
Vs H
ARO 26 ¦ Muito robusta
3
«»194M PRBSTAQOeS FIXAS '
Vista Rt36,90
Ri 36,90
A Visía
PRESTACdES FIXAS '°,tS
*[.
1
f
fl/|V
"
com
bagageiro.
(100 peças de cada)
A VISTA R$ 1,
1 1 fVU
(iQOpcccsdecada)
PRESTAC6E8 FIXAS
(100 peças)
(100 peças)
(SOO
(SOOpefas)
(lOOpefas)
(100 peças)
peças)
OFERTAS
ATÉ 33/OQ/&B, ou enquanto
0r""S VÁLIDAS
VA^
—
Jurtrem novos
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
FORMAS
FORMASDEPACAMENTO:
DE PAGAMENTO:
ÈESíb
mmm—esroqurs. opos rr?f*rnank> ao* preços normais.
limitada
cada
cltente.
5
QvjnnJjJr
DE
MLE&
para
peças.
A vista
VISTA -¦ pagamento
noztoda
ato da compra.
pimento no
compra.
(f
r _
r
5„«.
O®
ATACADO SrM*X.
plano
PLANO em 3 vezes
VEZES •¦ 11'pagamento
? pagamento 30 alas
atas após
apes aa
"
®SZa^S^^^50aB^9Ga»
MM*
II
TEL
Mormn?
#
TEL.:
280-Q597
aSO-OS97
'i^ij^
compra,
compt-a, as restantes
resta rites de 30 em 30 alas com n
11.93
93 ae
de
11
IEL"
Juros mensais.
'• ClHELANDIA
•
•
CENTRO
•
C£NTR0
ClNELÀNDIA COPACABAUA
COPACABANA TIJUCA
M£/£fl • CAMPO GRANDE • MADUREIRA
r/JUC4 MÉIER
MADUREIRA^^^^^^^*ftKttUSB
PLANotmta\lE7F<l
ruaj/rwnMnn
3M oa
rir,rnmn^
I xfSS W^MJw^
MM
MMM 11
ll • WOWA
PLANO
em 10 VEZES-11'? pagamento
no ato
compra
NOVA IGUACU
IGUAÇU • NITERÓI
P£TRd)POLIS • CAXIAS •* BONSUCESSO • PENHA
NITEROI • ALCANTARA • PtTRÓPOUS
>#1/
restantestil
as restantes
io LS?mm
¦*
ae 30
em 30 alas com
COm 14,10
74,70 ae
tfe7Ur0S
EXPANSÃO
•£XP™SAODOBARRASHOPPINGLCJA237'DEPT'ATACADORUAENG°A8Tu™OU™&a
'
Juros
DO BARRASHOPPING LOJA 237» DE PT' ATACADO RUA ENG°AffTUR MOURA 263
HI .I ^J) 2"
1 LQJ4ST1ME
mensais.
menials
S
|1 fl aTJMF.y
ffTO UT TV
S-IVlfl\1
SQUARE
2° ANDAR • 10JA
LOJA DO DEP&SITO
V^^lf
DEPÓSITO
RUA
ENG'ARTUR
ENG*
ARTUR
W
MOURA.
268
TERREO
BONSlJCFSSSn
•
BONSUCESSO
^ TELS PBX 280-4112 CENTRO SUL PBX 221 -1212
-1212
'
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LA MOLE - Io piso
Menu especial: carpaccio
+ massa à sua escolha
+ profiteroles

R$

SMUGGLER - 3o piso
Calça jeans
R$

HD»

TEM

PROGRAMA

S^\ —r

HR^

SEMPRE

ÇA

ATIVIDADES ABERTAS À

O

mm

ALGUMA

^m. ~

:iWmM1

COISA

A

C

N

O

f

RESTAURANTES

•
CHAIKA - 4o
CINE
CINE RIO SUL 11 CHAIKA
4° piso
piso
•
"APOLLO
PARTICIPAÇÃO
PARTICIPA^AO DE TODOS: "APOLLO
13
DO DESASTRE AO
01 Perfeito (filé,
AO
bacon,
(file, ovo, bacon,
Palhaços e Acrobatas
• Palha^os
Acrobatas
TRIUNFO",
TRIUNFO", às
as 14:00b, 16:30b,
alface,
16:30b,
presunto,
presunto, queijo, alface,
Das 15:00b às
as 17:00h, no Io,
1°, lQ.OOh
tomate,
tomate. fritas,
fritas. maionese e
•
2l Wh
19:00b e 21:30b.
2o e 3o pisos
torradas) + 01 refrigerante
CINE RIO SUL 2 Teatro de Bonecos
"CAMINHANDO
com o
300ml + 01 fatia de torta
NAS NUVENS",
"Teatro
Grupo de Arte,
Dona
RS 10.00
às 13:50b, 15:50b, 17:50b
GIANCARLO BISTROT Eugênia", às 17:00b, no 2o piso
Io piso
19:50b e 21:50b.
Mini Picadeiro de Circo
Salada romana (mousse proCINE RIO SUL 1 às 18:00b, no palco do 4o piso
volone, salada de batata e
"A
FORÇA EM ALERTA 2", às 14:00b,
Show de Mágica e
alface) + peito de frango à
16:00b, 18:00b, 20:00b e 22:00b.
Ventriloauismo com
Cicciolina (dessossado com
"GERARD",
CINE RIO SUL 4
creme de leite, ervas e
às 19:00b, no
grappa
"MARÉ
VERMELHA",às
15:10b.
efino
tallxirim)
do
4o
+
tiramisú
+
palco
piso
17:20b, 19:30b e 21:40b.
1 taça de vinho branco RS 12.60

MAMBOJAMBO MAMBOJAMBO
4o
4° piso
piso
2 bolas de sorvete,
sorvete
3. St)
SO
grátis
gratis 1 calda RS k
VARANDA
vat?AAm a 33
22 - 2°
00 „„•
piso
Salmão ao catupiry
RS 11.90
EVERYTHJNG

^

YOGURT - 2"
piso
Broccoli salad + sundae
peq. 1
+ refrigerante 300ml

RS 8.00

• Act
U
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CORPO E ALMA - 2o piso
Biquíni

ar?

ASPARGUS - 3o piso
Blusa canelada
^a

^^!^usacan

1111

Ira

V

»!„•:'»

I;

Hit,

^

\kS

RABO DE SAIA - 3o piso
Mocassim em verniz
"40,
oo

^Si-*
ifSw
iwitwu^^^^B
OFERTAS
?i>.
I
\ *• ACCESS - 3o piso

r

EB

Camisas estampadas
de seda importada
RS 29.00
• BUÉ-2°
piso
Jaqueta dupla face colorida
^

^9.00

• CM.
/M

TERRA - Io piso

Latas chinesas
M Z2Q
• ELEOXORA
ELEONORAPRESEMES-3?piso

Aberto neste domingo. Praça de alimentação a partir das 12:00h. Lojas das 15:00h às 21:00h.
HOTBUTTERED - 4o
piso
Boné Oakley RS 12.00
LUMINA - 4o
piso

• SODILER - Io
piso
"Comédias
Livro
da Vida
Pública"

• TONIGHTSIHENIGHT-4P
piso
Pijama fem.

RS 20.00

coreana RS 59.00

Saia longa de linho misto
RS 29.90
-

MERCATTO - 2o
piso
Calça legging RS 10.00
MR. BLUE - Io
piso
Camisa tricoline RS 26.00
PEXAÇÂO SURF WEAR - 4o
Katiga de Bali RS 6.90
RIO Aí AR - 4o
piso

06 copos de licor de cristal

Chapéu praia palha

Bobem ia RS 20.00

importada RS 19.50

piso

longo em seda

'
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Al ais de dois anos depois da prisão dos líderes
1V1 do jogo do bicho, o novo corregedor da
Polícia Civil foi à carceragem especial da Polinter
constatar que os bicheiros haviam transformado
suas instalações em "quartos de hotel de cinco
' festrelas".
Em contraste com o sistema penitenciário brasileiro, caindo aos pedaços, as celas dos
bicheiros tinham televisor, videocassete, som, fri'
gobar e ar condicionado.
Mais do que isto, para escândalo da sociedade
que gasta uma fortuna para manter polícia e presí,'dios, desde que foram presos, os bicheiros contiiijiuaram a gerir seus negócios por telefone celular e
fax. A prisão dos bicheiros simplesmente não diminuiu o movimento das apostas. Ou para dizer
. como um dos contraventores: "Até agora, prejuízo
só com honorários de advogados."
¦j
O jogo do bicho, portanto, impõe-se como
• direito adquirido que nenhum
percalço, nem mesmo a prisão dos líderes, altera. Dentro desta ótica,
onão é de estranhar que o corregedor encontre,
dentro da prisão, obras de melhoramentos fínanciadas por presos. Transformou-se a prisão literalmente em casa particular, na qual eles mandam
rtomo donos
que abrem a bolsa para ajustes indispensáveis ao seu conforto.
Em 1991, o capo Castor de Andrade financiou
a reforma do prédio do Cartório de Registro Civil
de Angra dos Reis, pretendendo, com isto, se
aproximar do juiz e garantir a impunidade da
„máfia do bicho na cidade. O bicheiro tentava por
sinal arquivar desde 1986 um inquérito sobre a
morte de quatro pessoas — crimes atribuídos à
contravenção. Muito antes, o mesmo Castor,
quando passou temporada de sete meses no presídio da Ilha Grande, enquadrado por corrupção e
enriquecimento ilícito pelo AJ-5, deixou para trás
um rastro de obras e melhorias — todas elas em
beneficio próprio. Durante todo o tempo gozou de
tegalias, era visitado de lancha pela família e finalmente comprou propriedades na ilha.
-•
Tudo isto eqüivale a dizer que, onde quer
que
"estejam, eles se comportam
como cidadãos acima
das leis e é com o próprio dinheiro da contravenção que eles escancaram as portas da corrupção.
Por intermédio do carnaval e do futebol os bicheiros moldaram uma persona assistendalista
que
"Vem a ser a face visível
de sua atuação. De um
|ado, com o dinheiro arrecadado nas apostas, patrocinam extermínios, tráfico de droga, seqüestros
è assaltos, e, de outro, recebem e atendem
pedidos
pessoais de membros das comunidades carentes
como se fossem os verdadeiros reis do submundo.
.Padres pedem reforma de igrejas. Professores reiYindicam novos quadros-negros e coisas do tipo.
Meninos pedem bolas e as meninas querem bone"porta-voz
,ças. Em 1987 o
da contravenção" não
gostou quando o cardeal Eugênio Sales acusou o

Estado
s méritos da presença estatal na economia
Vy brasileira tiveram o seu tempo, mas se esgotaram e o próprio Estado não se revelou capaz de
demonstrar eficiência operacional quando ela se
tornou indispensável. Nada pode ser mais velho e
atrasado, portanto, que as reações à privatização
da Companhia Vale do Rio Doce e de outras
empresas e atividades.
Os defensores da presença do Estado na economia se deixam levar por três linhas de argumentos ultrapassadas: o nacionalismo autárquico,
que
ficou anacrônico após o naufrágio da economia de
planejamento central; o corporativismo, que privilegia a preservação das vantagens dos empregados
das estatais em detrimento da população; e o
clientelismo, que põe a manutenção dos feudos
políticos regionais acima dos interesses da Nação.
A permanência da União como controladora
de empresas e do poder de exercer atividades
econômicas pode ter sido uma tese defensável há
20 ou 30 anos. A falência do Estado brasileiro tira
qualquer fundamento desse argumento. O modelo
se esgotou e deixou como herança uma hiperinflação que quase destruiu a sociedade e inviabilizou o
pais. Como o Brasil continua deficiente de capitais,
c"dernizar
preciso encontrar fontes internacionais para moa infra-estrutura nacional.
A privatização das empresas estatais e dos

Gumes
Depois de provocar danos irreversíveis nos partidos de direita
e de centro na Itália, a Operação
Mãos Limpas deu uma reviravolta de 180 graus. O Partido Democrático de Esquerda (PDS), maior
herdeiro do extinto Partido Coròunista depois da reformulação
total do panorama partidário italiano e primeiro partido da coalizào que sustenta o governo Lamberto Dini. recebeu a visita da
jovem senhora.
Tanto Massimo d'Alemã quanto Achille Occheto, seu antecessor
úa secretaria do PDS. foram notificados pelo procurador adjunto de
Veneza a depor sobre suspeitas de
violação da lei de financiamento dos
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Caem

jogo do bicho de ser responsável
favelas da cidade (pura verdade)
sugerindo que conversasse com
róquias para saber "quanto os
têm ajudado suas obras"...

pela violência nas
e enviou-lhe carta
os padres das pahomens do bicho

Não é por acaso que se fazem conhecer como
da contravenção", "imperador do jogo do
bicho", "dono do dinheiro" ou "Bradesco da contravenção" — epítetos que espelham a realeza
suburbana do poder por eles conquistado pela
violência. Desde 1946, quando o presidente Dutra
proibiu os jogos de azar, até hoje, os bicheiros
mantiveram a tradição das propinas aos policiais e
nos últimos anos estenderam sua área de atuação à
política. Recebidos em palácio pelo então governador Moreira Franco, mostraram que conheciam os
meandros da política e já não precisavam mais
entrar pela porta dos fundos. Elegeram seus próprios vereadores e deputados e ambicionam atingir
até mesmo os ministérios, se lhes for dada a oportunidade.
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O carnaval e o futebol foram as gazuas com
que escancararam as portas da sociedade. No entanto, segundo a síntese de um antigo ministro do
Supremo, Bento de Farias, o jogo do bicho não
"triste
criação nacional", estimulada pela
passa de
sociedade que não reconhece a desvalorização moral de sua conduta. Vangloria-se de ser a maior
geração de empregos informais (boa parte dos
apontadores é egressa das prisões), mas, deixando
para trás o aspecto social do negócio, a contravenção mudou sua face generosa para assumir a função de alimentadora do crime organizado.
Com o carnaval e o futebol os bicheiros
conquistaram as comunidades, lance demagógico de mestre. São á prova de castigo, como se
pode ver no luxo com que cercam suas celas na
prisão. Um dos capi, recentemente libertado graças à leniência escandalosa das leis brasileiras, se
diz filho de Oxalá com Nanã, o que lhe dá
privilégio de corpo fechado; nem tiro, nem faca,
nem mandinga entram nele... No futebol, faz
parte do folclore a mala cheia de dinheiro que
Castor de Andrade levava para os treinos do
Bangu, em Moça Bonita, e distribuía entre jogadores. Homens assim naturalmente podem fazer
farta distribuição de dinheiro no presídio e garantir para si e os asseclas conforto que os coloca
acima do bem e do mal.
Regalia de contraventores atrás das grades
significa cumplicidade que é o produto do deboche
com que eles vêem o mundo ao redor deles. Mas
não pode haver cumplicidade de governo com
contravenção, sob pena de legitimá-la. Convivência dos bicheiros e autoridades é a tradução de
uma crise de caráter moral, anterior e até mais
grave do que o problema econômico.

Velho
serviços de infra-estrutura (telecomunicações, estradas, portos, ferrovias e energia) tornou-se indispensável para o Brasil conseguir manter-se como
economia competitiva nestes tempos de globalização da economia e formação de grandes blocos.
A dimensão dos recursos necessários
para o
Brasil recuperar o atraso tecnológico e suprir a
falta de investimentos na área de infra-estrutura
(desde a crise da dívida externa, em 1982), pode
ser medida pelos investimentos requeridos apenas na área de telecomunicações: de US$ 25
bilhões a US$ 30 bilhões, segundo estimativas
conservadoras.
Esses recursos estão disponíveis no mundo,
nas mãos de poderosos investidores institucionais,
como os fundos de pensão estrangeiros, que acoplaram suas estratégias de aplicação a longo prazo
às grandes corporações internacionais, líderes do
processo de globalização da economia. A atração
dos capitais e da tecnologia de ponta só será
possível se o Brasil extinguir os monopólios do
Estado e as restrições à livre circulação de mercadorias e capitais no país.
O modelo autárquico da Constituição de 88
aumentou muito em sete anos a distância do Brasil
com a modernidade. Uma nova delonga fará o
pais perder definitivamente o trem da história para
o século 21.

partidos ou acusados de receptaçào
de dinheiro da Liga de Cooperativas
da região de Vêneto.
Atualmente na Itália há 25 provàveis cúmplices de violação da lei
de financiamento dos partidos. Como se vê. operação tipo Mãos Limpas é faca de dois gumes. Corta
tanto à direita como à esquerda. O
importante é que. diante da corrupção. corte.
Outubro
Espremida entre o sigilo e a
publicidade, a prefeitura prepara
para o proximo mês grande ofensiva contra os camelôs recalcitrantes. A tese é simples: os camelôs,
expulsos, voltam, mas a fiscalização deve voltar também, para ga-

nhar dos camelôs no cansaço. E
assim sucessivamente, até o estabelecimento definitivo da ordem nas
calçadas e a sua entrega aos legitimos proprietários, os pedestres.
O mês. portanto, já se sabe:
outubro. A data continua em sigilo. Espera-se que a Guarda Municipal aperfeiçoe gradualmente seus
métodos de combate aos camelôs e
possa agir com firmeza, implacavelmente. Levantamento aéreo mapeou áreas com risco de reação, em
caso de repressão: Praça Saenz Pena. Central do Brasil e rua Uruguaiana.
Chega de ocupação ilegal das
calçadas, chega de contrabando e
de tráfico de droga infiltrados entre os barraqueiros. Chega de
anarquia. Outubro está chegando.
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Flamengo
• itii
Venho protestar, como micro-empresário, e exigir a demissão
(...) Tenho 17 anos e sou torci"
(ou renúncia) do ex-ministro Henrique Hargreaves, da posição de
dor do Flamengo. Mando esta carta;
lobista do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
após assistir a um jogo (Fia 3 x <2
Empresas — Sebrae. Ê profundamente lamentável que o Sebrae,
Vélez) em que o técnico Washington
recebedor de parcela dos impostos que recolhemos, sustente
Rodrigues estava estreando e Romfr-'
"micro-empresários
fantasmas", que, na verdade, são lobistas-ario não jogou. Foi uma das melhores
migos-da-corte. Tal é o caso do sr. Hargreaves, que mantém uma
atuações do Flamengo nos últimos
"pequena
sala" que fabrica poeira, em Brasília (DF). E que para
meses. Meu desejo é que tudo'soja;
isto receba R$ 23.600,00 por mês, pagos pelo Sebrae. Uma
resolvido e que o Flamengo atue
vergonha. Marco Meyer — Belo Horizonte.
sempre assim. Vitor Bellicanta Pi? Sou proprietário de uma pequena empresa. Tenho mais de 10
nheiro — Rio de Janeiro.
funcionários aos quais pago todos os encargos sociais, incluindo
Lá e cá
uma parcela para o Sebrae. Várias vezes procurei o Balcão Sebrae
para pedir empréstimo, sendo então encaminhado para os bancos
Leio na Danusa (JB, 13/9) que o
que faziam esta linha de crédito, tendo recebido como resposta, que
deputado Fernando Gabeira enviou
o processo é demorado, ou que está fechada e parada a Carteira.
ao Congresso projeto de lei
JarJ
Vejo, agora, indignado o Sebrae usar o nosso dinheiro para o
simplificar a carteira de identidade,,
financiamento de lobista com fins eleitoreiros e políticos.
"maioria
como se faz na Suécia e na
Onde está a função do Sebrae de ajudar realmente às micro e
dos países". Também vivi em Estc>^
pequenas empresas? Elias Teixeira de Almeida — Barra do Pirai (RJ).
colmo e nunca me passou pelo
tunto copiar ou adotar o que se faz
nesse país. Teríamos que adotar tp;'
fiança nas instituições policiais. DiJuizados Especiais
do o "pacote sueco": seriedade, res-'
zer que a situação atual é pior do
A Associação dos Magistrados que no governo Brizola/Nilo Batista peito à lei, ausência de privilégios,
do Estado do Rio de Janeiro — soa como um deboche, típico de democracia social, etc. Mas, no Brasil, faça-me o favor. Como falar de
Amaerj — recebeu com entusiasmo quem quer detonar
precipitadamen- 'respeito
pela privacidade' quando
a notícia, publicada no JORNAL te um processo sucessório.
somos cadastrados diariamente: peDO BRASIL do último dia 6, da
Auto-promoção a todo custo
lo banco, (...) o órgão público ctíi'
aprovação pelo Congresso Nacional não é o que se espera de alguém
que
que trabalhamos e até mesmo o vi:
da lei relativa à criação dos Juizados tenha um projeto
político sério a nos deoclube da esquina. A carteira dé
Especiais previstos no art. 98-1, da oferecer. (...) Ricardo Karam — Rio
identidade, com filiação e data d^
Constituição Federal, para causas de Janeiro.
nascimento, é a garantia do cidad^Q,'
cíveis de menor complexidade e tamhumilde de não ser confundido com
bém para delitos de pequeno poten- Escrita oficial
o bandido, de defender-se das arb^ciai ofensivo — medida que possibiNão é primeira vez que noto que
litará o desafogamento do aparelho os autores dos documentos oficiais trariedades policiais. O Brasil qijej
ser moderno, mas deve começar por
judicial e, conseqüentemente, uma assinados pelo presidente FHC não
maior celeridade no andamento dos se preocupam em redigi-los na lin- outras medidas. Carteira de identldade descomplicada é conseqüênç[a!,
processos.
guagem culta.
Ainda não podemos nos dar esse
Especialmente porque o autor
O primeiro parágrafo da carta
luxo. Gabeira é um bom deputado,
do projeto, deputado Michel Temer, endereçada ao
presidente do Comitê ativo e bem intencionado. Não' ifie
nele introduziu a suspensão condido- Olympico (sic) Internacional
(JB 7/ faltam idéias, sempre muito oWg^
nal do processo, instituto criado pelo 9) está cheio de erros e é tão longo
nais. Mas aplicá-las no Brasil, sem
desembargador e professor Weber que se tornou confuso. A expressão
mais nem menos, é outra histórik.-'
Martins Barbosa (TJ-RJ) c aprova- "meu representante
é pleo- Marco Aurélio Chaudon — Rio de
pessoal"
do em seminário da Escola Superior nástica. A palavra "candidatura" reJaneiro.
da Magistratura Nacional em 1980, ge "a" e nãno "para"; diga-se,
porque, por sua originalidade e excep- tanto, "candidatura à sede dos Canhotos
cional importância, foi adotado no Jogos Olímpicos" e não "candidatuGostaria de saber o que realrecente Código de Processo Penal ra para sediar (sic) os Jogos Olímpi- mente pode acontecer a uma criança
português (em 1986) e no Código de cos". Os dicionários Aurélio, Me- canhota quando é forçada a escrever
Processo Penal Tipo para a América lhoramentos, Francisco Fernandes c com a mão direita? "TI
Latina.
Um aspecto de singular impor*
Globo não registram o verbo "sePropostas como a do desembar- diar". Além disso o texto começa táncia no problema das pré-aprendigador Weber Batista evidenciam com a locução prepositiva "através zagens da leitura-escrita se relaciona'
uma salutar participação de magis- de", cujo emprego no sentido de com o fenômeno funcional do cêrc'Jl
trados na realidade social, sugerindo "por intermédio de " é condenado bro, da lateralidade ou
predominãn-'
ao Poder Legislativo soluções con- pela maioria dos
cia do lado direito sobre o esquerdogramáticos.
cretas e que contribuem para uma
O segundo parágrafo principia do nosso esquema funcionai do étffi
efetiva atuação do Judiciário, resul- com o demonstrativo "neste" em vez po e, muito especialmente, das estfli-'
tando o trabalho em benefício da de "nesse",
que é o correto, já que a turas gnósico-práxicas da lingua-'
sociedade a que, como instituições, referência é feita à coisa mencionagem.
„ mo
devem servir. Luiz Fernando Ribeiro da. Como o substantivo "pleito" reNa verdade, a escrita é um siátK'1
de Carvalho, presidente em exercício ge com. entre ou sobre, a construção ma composto de
grafismo (práxisT e
"seu
da Amaerj — Rio de Janeiro.
pleito de recepcionar os Jogos da transmissão de uma mensagem
Olímpicos" está errada.
(gnósis). Portanto, a escrita é uma
César Maia
soma
de práxis e linguagem e que .
E inadmissível que um escriba
(...) Os tempos estão mudados, e presidencial cometa tantos erros nu- unicamente pode realizar-se a partir
de certo crau de organização da mo*'
a consciência popular não é mais ma carta de dez linhas.
Haroldo Castricidade que supõe uma fina cooringênua e muito menos benevolente tello Branco — Rio de
Janeiro.
denação de movimentos e um desep*.
com os irresponsáveis. Depois de
volvimento espacial. >iu:f
tanto esforço para se firmar como Mau trato
Nas pessoas destras, o hemisféuma alternativa política viável para
Incredulidade. Outra sensação
rio esquerdo se faz dominante. A*o eleitor fluminense, o prefeito César não
ter os brasileiros, em
crianças com domináncia do hemis».
Maia passa-nos uma lamentável seu poderiam
próprio
país.
quando se dirigem fério cerebral direito,
imagem de oportunismo eleitoral, da aos
com exercido
postos diplomáticos dos EUA dominante da
mão esquerda, aprepior espécie, em dois recentes episó- para obter vistos em
passaportes. O sentarão sérios transtornos
dios. O primeiro, ao afirmar que descaso,
na estru-»:
o deboche, a descortesia e.
"todo
turação da linguagem escrita se^1
concluiria a Linha Amarela a
custo . O que seria a "todo custo"? até mesmo a falta de um máximo de professora, por puro capricho, obriSeria por acaso pagar indenizações civilidade, são marcas registradas no gá-las a escrever com a mão direita e
fraudulentas e admitir irregularida- atendimento prestado pelo Consula- alterar, deste modo, a orientação'
do americano no Rio de Janeiro,
des e mau uso do dinheiro público?
somente comparável a situações vi- congênita de sua organização cerebral. Dr. Alfredo Castro Neto — Rio
O segundo episódio é quando vidas nas relações nazistas.
O gover- de
Janeiro.
m.„
faz criticas inconseqüentes e vivaldi- no brasileiro e.
principalmente, o
nas a uma política de segurança que. ltamarati não devem
As
cartas
serào
se»eoona<Jas
para potwicaç&ç
se omitir dian- no
todo ou em
no minimo. tem o mérito de devol- te deste
entre as que tiverem
Osvaldo Almeida — assmatura. r>ome pane
quadro.
completo e legível e eoòerever à população parte da sua con- Rio de Janeiro.
ço que permita confirmação previa

tornai, do brasil
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Setembro,

ções: a taxa de inflação de setembro assim tão baixa tem
gerado no pais dois tipos de argumentos. Ambos maus
pelas conseqüências que podem causar. Um é o daqueles
que pretendem anunciar a obra como feita; outro, perverso e insidioso, o daqueles que, pretendendo desmerecer os
imensos méritos desta conquista, lembram que os custos
desta obra se anotam em desemprego, recessão e colapso
das finanças do setor público.
Ao primeiro argumento certamente temos que opor o
reparo contundente de que a façanha da inflação zero está
sendo obtida ainda pelos expedientes originais do Plano
Real, qual seja a apreciação do câmbio, mais uma administração monetária super-rigida simbolizada por sua
conseqüência mais doída que são as altas taxas de juros e
todas as suas seqüelas terríveis no plano da contenção da
expansão da atividade econômica, no aperto do crédito e
na explosão do endividamento do setor público, pagador,
em última análise, deste tremendo ônus financeiro. Se
estes eram e são remédios amargos que se tinham que
usar, dadas as condicionantes políticas especialmente difi-

TíROGOMIiS'
EUA — Os primeiros levantamentos
da taxa inflacionária apontam para o mês de setemCAMBRIDGE,
bro uma taxa próxima de zero, quando não indicam uma
possibilidade de deflação, ou seja, ainda que modestamente a inflação negativa em setembro ajudaria a descontar da taxa anual uma pequena fração. Isto é uma façanha
digna das melhores referências, pois, 6 sempre bom lembrar, nenhum contrato foi quebrado, não há congelamento de preços, enfim, não há nenhum expediente destes que
no passado nos deram inflação baixíssima em vésperas de
tíSção e logo depois inflações maiores ainda que as
anr&riores.
É preciso que toda a população valorize muito esta
conquista, seja para que sigam estimuladas nossas autoridades a manter o compromisso básico que informou o
Plano Real de pôr um fim à espiral de preços, seja porque
a obra está incompleta, seja ainda porque as forças que se
cevavam com a especulação ainda estão muito fortes e
seus mecanismos ainda entranhados muito fortemente em
nossas instituições ou em nossa cultura econômica.
Para um trabalhador dos bairros pobres de nossas
grandes cidades ou de nosso interior é verdadeiramente
muito importante poder comprar hoje um pãozinho pelo
mesmo preço de um ano atrás, poder comprar um quilo
de frango por menos de dois reais, ou até tomar uma
cerveja pelo mesmo valor. Não só pelo valor intrínseco
que isto representa, mas também porque assim vai-se
formando uma consciência popular ao redor de uma
economia que começa a se organizar. Sabe-se hoje com
clareza que a inflação nunca caía porque os mandatários
maiores do país não queriam que ela caísse. Não queriam
que ela caísse porque serviam aos grupos de interesse que
ganhavam com o sofrimento dos assalariados e da classe
média.
|JLamar Franco e depois Fernando Henrique Cardoso
deram demonstração objetiva de que, desejando os homens bem servir à população, pode ser e é a política uma
obra generosa e nobre. Este reconhecimento é fundamental não como um gesto de vã gratidão, posto que a
obrigação dos homens públicos e com o bem-estar do
povo, mas como um permanente exercício de conscientiíição e de militância. É preciso cuidar para que a política
ütnlivrc cada vez mais destas figuras terríveis que a
corrompem e que agem para o seu interesse nem que seja
usando para isto todo um povo.
aoiAntes que alguém me confunda com um triunfalista ou
piódigo cm elogios, deixem que eu explique as preocupa:;u ¦;
-A

tú
u

á, na Argentina, um curioso dispositivo consti|T
I I tücional (ou institucional) que talvez nos permitrf ifft tender melhor o que está ocorrendo hoje, entre
n$|?.'Na Argentina, se o presidente da República 110meia ministro do Exército um oficial de patente menor,
dítfàmos, um coronel ou um general de duas estrelas,
toxios os oficiais' que, por motivos de antigüidade ou
mérito, estão acima dele na ordem hierárquica, passam
a'iií6matiç'amente para a reserva. Isto permite ao chefe
de Êvstado livrar-se de determinados comandantes mais
antigos, que podem não ser do seu gosto, c assegura ao
inYvo ministro que não haverá na ativa, isto é, sob seu
comando, ninguém de mais mérito (011 antigüidade) do
ele próprio...
que
"
O mundo das armas, com sua disciplina estrita, tem
itiuiias vezes regras que parecem absurdas no mundo
civil. Não sei se, no Brasil, mesmo entre militares, existe
dpísa parecida; mas, pode-se facilmente imaginar o reBífllço que seria, suponhamos, numa redação de jornal,
scPa chegada de um novo e dinâmico editor ou diretor
implicasse na compulsória aposentadoria dos mais veIhtií;'. Onde iriam parar o Millor e o Chico Caruso, para
ikVcV
falar de tantos outros heróis menos votados
.Mm
v(e
menos dotados), como o modesto escrivinhador destas
iiofes?"
yerdade, entretanto, é que, ao menos em política,
ilm. dispositivo semelhante ao dos generais argentinos
ciftht eir. ação expontaneamente (c inexoravelmente) em
determinados momentos da história. Isso acontece, em
gt^, nas revoluções e, até, nas pseudo-revoluções, co-

•ti
BARBOSA LIMA SOBRINHO ?
V .>
O essurge, na minha memória, uma frase que sempre
XV ouvia de meu prezado amigo Brenno (com dois
cifês) Pinheiro, meu secretário, na administração do InstiUltp-do Açúcar e do Álcool, de que eu era então presidente.,-Quando queria referir-se a uma pessoa de eficiência
lorij, do comum, costumava empregar uma expressão
característica, dizendo que "não dormia de touca". F.
jcrijjo que essa observação se ajustaria a uma biografia de
Irineu Evangelista de Souza, barão e, depois, visconde de
j
,M#yá, que acaba de conquistar a atenção de um escritor
|ou, mais precisamente, de um pesquisador de mérito, num
•livro que acaba de ser publicado, com um titulo curto e
— Maná, da autoria de Jorge Caldeira,
jsóhrio
i rriMauá nascera no Rio Grande do Sul e, trazido por um
aos nove anos de idade, começara sua vida como
jtio;
de uma loja de artigos diversificados. Passara,
pixeiro
a
outra loja, dessa vez de um escocês, que se
jdopois,
titóçoara tanto a ele que, quando resolveu voltar à sua
pátria, o deixou como herdeiro e dono da firma era que se
empregara, com tais demonstrações de inteligência e capaciMade que logo se destacou nos meios comerciais, em que se
tnijtaadrou. Já adulto, resolveu viajar, para visitar seu
fimlgo patrão, que residia na Escócia, e percorrer demora«.lamente a Inglaterra, para conhecer melhor as indústrias.
iquiHaziam a fama de Liverpool e Manchester. com que
ptova relacionado nos produtos que vendia, na sua loja de
pomerciante. j;l falava o idioma inglês com a possível
torreção, aprendido na convivência de todos os dias com o
Veü piitrào escocês.
visita á Inglaterra deve ter aberto novas pers,
poutivas na sua v ida de comerciante. E encontrou, no Brasil,
unrambiente aberto às iniciativas industriais, com o minislénb-presidido pelo visconde de Caravelas. Manuel Alves
Branco, numa política francamente protecionista. O certo é
|laí; estimulado pelas novas tarifas alfandegárias, adotadas
po.orasil. Mauá entrou em entendimentos com o propríetáHo dc uma Jajxa de-tsmtrtiu Niterói, com o nonrce o titulo
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ceis na origem do plano ao redor do governo Itamar
Franco, e durante os primeiros momentos do governo
Fernando Henrique, a manutenção destes remédios por
muito mais tempo é não só pouco recomendável como
pode erodir a própria capacidade de promoção das reformas estruturais que remanescem por ser feitas.
Vale lembrar, no momento de sua formulação, o Plano
Real sempre imaginou uma etapa inicial eminentemente
técnica e de implementação possível apenas com os recursos ao alcance do Poder Executivo — reservas cambiais
altas, apreciação do câmbio, agravamento da concorrência nos preços industriais internos pela facilitação das
importações, administração de equilíbrio das contas na
boca do caixa, aperto monetário rígido. Mas, sempre se
soube, a segunda etapa teria que ser necessariamente
política, ou seja, constituído o novo governo, a este se
atribuiria a tarefa de concertar uma operação de reformas
estruturais, que, saneando patrimonialmente o Estado
(privatizações), remontaria as bases fiscais brasileiras (reforma fiscal) de maneira a basear a estabilidade naquilo
V U~
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doce

1110 a que tivemos em 1930. Mas acontece também cm
outros instantes menos dramáticos ou menos espctaculares, nos quais uma súbita ruptura entre passado e
presente ocorre, não pela força das armas ou do punho
revolucionário, mas por um simples acúmulo de evidên- •
cias c fatos históricos.
Foi o que tivemos (na verdade, estamos tendo, ainda
agora), no Brasil e no mundo, desde 1989, desde a queda
do Muro e o desmoronamento do império soviético, e
desde o advento dessa intensa febre sancadora c moralizadora que varreu os velhos partidos da República
italiana, espalhou-se por países diversos e. entre nós,
acabou derrubando Fernando Collor e instaurando em
Brasília uma espécie
inacreditável) de República
"nova", conduzida (quase
por um governo sério c honesto,
com um Congresso que trabalha ativamente (ao menos,
até agora) e vota as leis que o pais quer, além de partidos
políticos que disputam entre si, mas parecem saber a
liora de servir ao chamado interesse público.
Milagre? Talvez. Ou, como diria o velho Frederico
Hegcl, mestre de Marx — entre uma e outra caminhada pelos jardins da sua Heidelberg; — a quantidade
tornou-se qualidade. Foi como se o lento acúmulo de
latores quantitativos, ao longo do século, produzisse
subitamente um salto qualitativo, inesperado c surpreendente: uma espécie de silenciosa revolução. O socialismo (real) morreu e, no lugar dele, brotou uma
realidade nova. Uma paixão nova ou, se quiserem, uma
nova convicção firme c forte, e que na verdade é do
povão, antes de ser das elites.
Algumas das conseqüências dessa grande virada po-

Também

não

J

/

que se convencionou chamar de âncora fiscal, em substituição às insustentáveis âncoras cambial e monetária. Se
bem observarmos, o tempo está se escoando perigosamente e ainda não podemos vislumbrar a conseqüência
desta etapa fundamental do plano.
Por isto estamos vivendo este dilema pendular: aquecimento da atividade econômica, aquecimento da taxa de
inflação. Queda da inflação, desaquecimento recessivo tia
economia. O Brasil precisa crescer sem inflação. Não é
menos que isto o de que precisamos num pais com tantos
problemas e miséria. Sabe-se que não é fácil isto. Mas é
disto o de que precisamos e é a isto que temos direito. E só
chegaremos a isto se sanearmos o Estado e construirmos
sólida e consistente uma expressiva taxa de poupança
pública, por primeiro, e privada. Esta é, por excelência,
uma tarefa política que só será tocada, por sua complexidade, por um governo especialmente forte junto ao povo.
Se não se avança com pressa na direção das reformas,
vai crescendo o número de adeptos do perverso e desonesto argumento de que a queda da inflação estaria causando
os problemas de desemprego e recessão, como que
logo
terão o descaramento de afirmar explicitamente — alguma inflação fosse boa para o pais. Já não faltam os
apologistas que em seus discursos trazem embutida esta
premissa. Nada mais falso e perverso. O Brasil viveu mais
de quinze anos de inflação alta. Durante a década de 80
toda e a primeira metade da década de 90, estivemos
mergulhados no pior de todos os fenômenos econômicos,
a estagflação, a combinação arquiperversa de recessão
com taxas altíssimas de inflação. Só em 1994 atingimos o
nível de produção que tínhamos em 1980! Isto com vinte e
cinco por cento a mais de população explica de forma
resumida a tremenda miséria cm que nos encontramos.
Foi a inflação que matou o Brasil. Ela é nosso inimigo
conjuntural mais perverso. Vale não perdermos isto de
vista a qualquer pretexto.
O que precisam, entretanto, entender os homens çle
Brasília é que a conquista da inflação baixa por si não
saciará o sofrer dos desempregados, especialmente cs
recentes. A apologia da conquista importante não aplacará a ira dos inadimplentes nem dos falidos e concordatários. Governadores e prefeitos não explicarão ás suas
comunidades o colapso dc suas unidades, lembrando-lhès
apenas as excelências de uma inflação baixa.
Palmas para a inflação baixa e para os responsáveis
por isto, mas, como dizem os novos poetas, a gente nao
quer só comida...
Ex-ministro da Fazenda o ex-governador do Ceará

bagaço
dem parecer cruéis. Os velhos generais do tempo antigo,
por mais ilustres e sábios que fossem, passaram para a
reserva e já não assustam mais ninguém. São festejados
e espanados como santos de igreja, e carinhosamente
louvados em círculos onde até ontem eram temidos c
detestados. Não falemos (para evitar melindres) dos
nacionais. Mas, ainda agora, por exemplo, o historiador
marxista inglês Eric Hobsbaum, cm visita ao Brasil,
mereceu no Rio o patrocínio oficial da Bombril e do O
Glolw. Nada menos. O jornal apresentou-o como "o
maior historiador do século" e seus repórteres gastaram
páginas e páginas de manchetes c entrevistas para expor
ao público suas idéias.
Haverá melhor maneira de desmoralizar um velho
inimigo do regime do que essa? Hobsbaum, é bem
verdade, tem méritos intelectuais que talvez lhe permitam sobreviver à sua atual popularidade. Mas, imaginem a zoeira que não faria essa imprensa dita burguesa
se amanhã ou depois viesse aqui o Fidel Castro ou,
quem sabe, algum outro velho herói revolucionário
ainda que batido c deposto...
Às vezes, a derrota pode ser mais doce e amiga do
que a própria vitória. Substitui-se o antigo ardor revolucionário juvenil, que queria desmontar as velhas elites
a pau, pela nostalgia da revolução, por essa espécie de
culto saudosista de idéias e teorias tanto mais chiques
quanto menos efetivas. E afinal, por que não explorar
até o fim as famosas contradições da burguesia, se a
própria burguesia mostra tanto encanto em ter suas
contradições bem exploradas e remunera tão generosamente os que sabem fazê-lo com talento e arte?

dormem

dc Ponta de Areia, já prevendo instalar, naquele local, 10
oficinas e um operador capacitado para trabalhar com
o ferro e com a madeira, produzindo navios habilitados para a navegação de cabotagem, a serviço do extenso
litoral de que o Brasil dispunha.
O regresso dc Mauá da sua viagem á Inglaterra
coincide com o surto protecionista dc Manuel Alves
Branco. Foi a fase do grande prestigio das oficinas
de Ponta da Areia, sob o comando de Irineu Evangelista de Souza, o futuro barão de Mauá.
Alberto de Faria, que uma circunstância fortuita. a
dc haver adquirido a casa que fora de Mauá. cm Petrópolis, se apaixonou tanto pela figura de Mauá. que veio
a publicar uma biografia recheada com fatos e números,
com um certo ar de endeusamento. de certo veio a irritar
o advogado Castro Rebelo, numa contestação também
apaixonada, formando-se dois partidos no Brasil, o
pró-Mauá e o contra Mauá. numa polêmica às vezes
injusta. Dai a preocupação de Jorge Caldeira de fugir
aos debates em torno de Mauá. evitando e omitindo os
preliantes.
O que talvez tenha sido excessivo, esquecendo os
nomes dos autores que fizeram do barão de Mauá o
centro de uma polêmica, que ficou bem marcada na
história econômica do Brasil. E que. ainda hoje. pode
servir de tema para o debate em torno do protecionismo
e do livre-cambismo. no plano geral de orientação de
nossa economia.
Nem por isso se pode pôr em dúvida a função do
barão de Mauá, como o maior empresário do Brasil, num dominio em que não podemos omitir estrangeiros como Matarazzo e o português que criou Votorantim. A atuação dc Mauá. dadas as circunstâncias, e o
tempo escasso de que dispôs, nos 11 anos de duas
oticinas de Ponta da Areia, não pode ser negada ou
esquecida. José Carlos de Carvalho nos recorda que "na
indústria particular, as construções de Ponta de Areia
foram muitas, e sempre bem feitas. Basta, dizia ele.
recordar os navios construídos, as canhoneiras Ipiranga.
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O marxismo, com todas as suas variantes, deixou de
ser "revolucionário", foi mastigado e comido pelo sécuIo. Na verdade, a própria Era da Revolução, que durou
200 anos, acabou. Leiam, não o Fernando Henrique
(que é melhor presidente do que teórico), mas o mexityno Octávio Paz, poeta e critico, que escreveu sobre cssçs
assuntos com eloqüência e lucidez exemplares.
1
Mas, essas considerações, digamos, um tanto arqueológicas estão nos afastando do tema inicial. O que
hoje atrapalha a imprensa brasileira e a impede de
exercer mais plenamente seu papel é a sua dificuldade
cm aceitar a inexorabilidade daquele dispositivo "argentino" a que me referi no começo.
Houve, sob os nossos freqüentemente desatentos nárizes críticos, uma súbita ruptura histórica entre passado
imediato e presente. O século 20 (conforme reconhece o
próprio Hobsbaum) não vai acabar daqui a cinco anefc:
cie acabou em 1989. Mudou o tempo — e essa surprccndente e inesperada mudança mudou os homens, mudou
os temas e as idéias c está fazendo nascer uma convieção, uma determinação nova. entre os povos.
Boa parte daquilo que formava o nosso patrimônio
cultural (ou intelectual) caducou; passou para a reserva
remunerada. Antigos gurus. velhas fidelidades, lideranças carismáticas, crenças ideológicas, talvez seja preciso
o advento dc uma geração nova para que tudo iss'o
venha a ser, afinal, arquivado. Mas. enquanto não for.
os jornais (ou boa parte deles) não escapam da sina de
continuar mastigando o velho bagaço nostálgico, irrelevante e medíocre...
* Jornalista e escritor

touca

Henrique Martins. Gieenhalgt e Chui, os vapores que
inauguraram a linha de passageiros entre o Rio e o
porto de Santos, o Santa Maria e São Paulo, que desenvolviam 12 milhas de marcha e o Alice c o São José,
vapores que mais tarde foram transformados em transportes de guerra, e conduziram tropas para o Paraguai".
Tudo isso teve uma vida curta, até o incêndio que
destruiu as oficinas dc Ponta de Areia e que. também. não ficou sem paralelo, quando se recorda a
destruição da fábrica de linhas que Delmiro Gouveia
instalara na cidade de Pedra, em Alagoas, como pionciro do aproveitamento da energia elétrica do Rio São
Francisco, com a utilização da Usina dc Paulo Afonso.
Tadeu Rocha nos recorda essa pena de morte, decretada. num Dia de Finados, contra a fábrica que Delmiro
Gouveia instalara na cidade de Pedra, num programa
fielmente executado, com os esqueletos de ferro das
máquinas expostas ao tempo, e outras atiradas ao rio,
para acabar, de vez, com a iniciativa de um empresário
cearense. As águas do Rio São Francisco fizeram o
papel do fogo no incêndio das oficinas de Ponta da
Areia. Leiamos, no livro que Jorge Caldeira acaba de
"No dia
24 de junho, um grande incêndio
publicar:
havia devorado o coração da fábrica de Ponta da Areia.
O fogo destruirá quase todas as oficinas, e foi mais
devastador justamente no setor vital: os moldes que
permitiam a construção de navios. O prejuízo, não
coberto pelo seguro, foi de 500 contos, mais a parte da
tecnologia e a descontinuidade do protecionismo. Mauá,
em geral, um homem frio. deixou-se levar pelo calor da
hora. Aquele incêndio, que a tradição da família narra
como criminoso e provocado a mando dos ingleses, que
não viam com bons olhos seu crescimento, era a derrocada da empresa. O certo seria fechá-la até naquela hora.
até porque as perspectivas do mercado começaram a
turvar-se. Pelas mesmas razões liberais que incentivavam
o crédito. Souza Franco queria rever as tarifas de importação. que beneficiavam a empresa, desta vez com o apoio

dos conservadores e fazendeiros que reclamavam pagar
impostos, pelo que importavam. Sc isto acontecesse, Porita dc Areia teria problemas, mesmo sem o incêndio. Mas
Mauá só pensava na recuperação da fábrica c, dias depois
do incêndio, como deputado, requeria um empréstimo dc
300 contos, para recuperar a empresa, projeto que foi
aprovado, na Câmara, em pouco mais de um mês."
Nem Mauá poderia utilizar-se dos 300 contos pedidos
à Câmara dos Deputados quando, com a mudança do
Ministério Alves Branco chegava ao poder o Ministério
Ferraz, que abandonava a política protecionista, que nâp
correspondia aos objetivos das Cartas do Solitário que
Tavares Bastos vinha publicando no Correio Mercantil,
com repercussão surpreendente, em parte devido ao mistério de sua autoria. Havia que abrir mão dos mil operários da fábrica de Ponta de Areia e dos próprios interesses da economia brasileira, para atender ao lobby do
comércio importador, a que Mauá servira, na sua fase de
negociante. Com a inauguração da fábrica de Ponta de
Areia mudara de rumo e, tornando-se industrial, integrara-se à economia nacional.
*
A Inglaterra servira-se dos Navigation Act desde os
tempos de Cromwell, ainda no século 17, vigorosamente
protecionista. Com eles construíra seu império e sua
grandeza. Continuou fiel a essa orientação até 1848.
quando deixou de lado essa política protecionista, para
se valer do liberalismo econômico de Adam Smith. que
soubera utilizar, para uso externo. Poucos são os remo»
dios que tenham eficácia garantida, quando mudam de
rumo e se tornam até mesmo fatais, quando absorvidos
internamente, depois de curar as mazelas do uso externo.
Uma experiência que ela fizera no último quartel do
século 19. Não são muitos os que se apercebem de que á5
receitas das leis de navegação da Inglaterra deixaram d«
lado o uso externo e passaram a ser medicamento de uso
interno. Uma receita que vale apenas para os poderosos,
que aboliram a touca. na sua serventia diária.
* Presidente da AfV
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Economia
"Neste
século,
o que vai
determinar o
crescimento
econômico
não será o
transporte
físico, mas o
transporte da
informação"

amigo,

AAovor num
mnn mivin»/tsirlnr
Mexer
computador uni
vai
¦ ser mais fácil que coar um
cafezinho. Robeli Libero diz isso e
fala sobre o futuro da informática
com sotaque de quem conta um
caso encostado num botequim do
interior de Minas. E o presidente
da IBM para a América Latina é
isso mesmo: um mineiro globalizado. Formado em engenharia pela
Universidade Federal de Minas
Gerais em 1961, ele entrou para a
IBM dois anos depois. E não saiu
mais. Em 1988, assumiu o controle
da empresa na América Latina e
passou a morar em Nova Iorque,
onde, quando a Internet e os computadores deixam, costuma jogar
tênis. Robeli largou as raquetes em
Nova Iorque para desembarcar em
São Paulo na semana passada.
Junto com outros executivos da
empresa, ele comandou o Fórum
IBM 95, uma espécie de pajelança
que reuniu empresários brasileiros,
especialistas em informática e caciques mundiais da IBM.

ROBELI

C
o

JORNAL DO BR AS II

LIBERO

computador

«^fci
Helvio Romero
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Entre uma reunião e outra, Robeli tomou muitos cafezinhos, contou piadas de mineiro e revelou ser
jlamenguista e cruzeirense. Com
uma memória impressionante, ele
descreve detalhes da evolução da
informática e comenta o futuro dos
computadores. Para Robeli Libero,
essas maquininhas esquisitas vão ftcar nossas amigas. Ele jura que os
computadores vão reconhecer a nossa voz, obedecer nossas ordens e
resolver todos os nossos problemas.
Enquanto isso não vem, Robeli defende o OS/2, sistema operacional
criado por sua empresa e elogia o
marketing de seu maior concor-

Importância
uO computador
é uma forma de
economizar
tempo e
rente, o Windows 95 de Bill Gates.
dinheiro, os
dois fatores
sociais mais
importantes
HÉLIO MUN1Z
do mundo
O senhor acredita
que o computador
hoje"
vida
mudar
do
brasileiro?
a
pode
Ele pode mudar e vai mudar a vida do
brasileiro. A tecnologia está mudando o
destino de todos nós. E haverá ainda uma
aceleração em todas essas mudanças, porque muitas das tecnologias que ainda hoje
estão disponíveis apenas para pessoas que
conhecem computadores vão ficar fáceis
para todos. À medida que você tem o
reconhecimento de voz, mais imagens, televisão interativa, compras em quiosques
multimídia, tudo isso vai fazer com que
nossa vida mude. Há dois fatores sociais
importantes nessa história toda e que estão
no fundo de todas essas transformações. O
primeiro é o valor do tempo. Você tem
tempo escasso, nossos avós tinham tempo
de sobra e podiam sentar-se para conversar. Nós hoje temos tempo curto, há muitas coisas que fazemos atualmente só por
obrigação, coisas que não colocam nenhum valor em nossas vidas. Por exemplo:
se você for comprar um sapato ou uma
roupa, è uma perda de tempo ir até a loja,
selecionar e trazer o produto até sua casa.
No futuro, faremos isso através de compuEmprego
tação, através de TV interativa, através de
"Na
realidade,
quiosques multimídia. E assim economizaas tecnologias
remos tempo. Mas não é só a esse tempo
acabam com
que eu me refiro. Veja a fabricação de
aviões. Antigamente, era necessário fazer
empregos
maquetes e testá-las em túnel de vento. Era
numa
preciso gastar muito tempo para simular
determinada
um determinado produto. Hoje, com técniárea c
cas de computação, você acaba com isso.
removem esses Carros, aviões têm
sua simulação feita na
empregos para
tela.
Com
isso
você
lança produtos melho•
res e em ciclos menores. É possível criar
I outras áreas"
I
compostos químicos sem nunca ter feito
uma reação química, economizando tempo
e
material. Existe um tipo de insulina artii
«
íicial que foi criada em modelagem de
a
computador antes de ser desenvolvida de
i
verdade. Você pode imaginar o que isso
a
significa para a medicina? A segunda coisa
! .
a
que é importante notar é o fator do dinheia
ro. 0 dinheiro está cada vez mais difícil de
i
I
ser ganho e as pessoas querem gastá-lo
I
melhor. Tem horas que você quer paear
|
um valor adicionado, mas tem horas que
i
você quer comprar o produto da forma
i
mais rápida e barata. É ai que entra a TV
i
interativa, o computador, as redes, formas
de
economizar tempo - dinheiro, os dois
<
9
latores sociais mais importantes do mundo
»
k
de hoje.
er
— E o emprego? Os computadores são temi¦ **
dos como ladrões de emprego. A nova tecnoiar
ri r
logia vai criar desempregados?
al
Essa é uma discussão que tem dois mil
•
es*
anos. Mais ate: quando alguém descobriu
ri:
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uma forma de mover uma pedra mais rapilamente,; alguém disse: "Mas isso vai reduzir os nossos escravos!" Na realidade, o
que as tecnologias fazem é acabar com
empregos numa determinada área e remover esses empregos para outras áreas. A
grande transformação que aconteceu no
século passado foi a abertura de estradas e
a melhoria do transporte marítimo e ferroviário, ou seja, o aperfeiçoamento do
transporte físico facilitou o comércio e o
crescimento econômico do século passado.
Neste século, o que está facilitando o crescimento não é o transporte físico, mas o
transporte da informação. Dentro desse
sentido, o fenômeno que se dá é que a
informação desloca o físico. Quando você
quer lazer uma olimpíada e quer demonstrar como será um estádio olímpico e faz
uma simulação no computador onde a visão de qualquer espectador é reproduzida,
você está deslocando o físico. No futuro,
será possível comprar um bilhete para um
jogo ou um show sem sair de casa. E ter
uma noção exata de como será sua visão
da sua cadeira. Essa é a grande transformaçào desse século.
Quais são as tendências do mundo da
informática?
Penso
que há cinco tendências básicas
o
futuro
dos computadores e que vão
para
modificar nossas relações com as máquinas. Vamos lá. O primeiro ponto é o cliente/servidor. Trata-se de um modelo de
computação que permite que pessoas,
usando sua estação de trabalho, entrem em
bancos de dados autorizados. Sem se preocupar com a plataforma da máquina, com
a marca da máquina e com a marca do
software. Cliente/servidor è um modelo de
computação que permite uma transparência na relação entre o usuário e o banco de
dados. Para o sujeito comum, é uma democratização da informação. A IBM está
completamente comprometida com esse
modelo. O segundo ponto é a multimídia.
Não é só movimento na tela. é muito mais
protundo que isso. Educação, vendas, saúde. bancos, a multimídia vai entrar em
tudo. A imagem em preto e branco com
letras e números é muito cansativa. A terceira tecnologia que vai modificar os computadores é a programação orientada a
objeto, que facilita a produção de programas. E uma coisa técnica, mas vai revolucionar o processamento de dados. A quarta coisa é o computador portátil, o lapiop
sem lio. Com ele a comunicação será total.
Um caminhoneiro que entrega um produto
nos confins da Amazônia vai registrar a
transação no ato. Via satélite. A transação
passa a acontecer em qualquer lugar, em
qualquer momento. A quinta tecnologia e
dos tránsponders. Essa tecnologia já existe

ha muito tempo, os tránsponders dão inlbrinações sobre localização de barcos, caminhões, etc. Mas eles estão ficando pequenos. dá para colocá-los numa roupa ou
numa mercadoria de supermercado. Com
isso você passa com um carrinho de compras por uma caixa de supermercados sem
tirar tudo do carrinho para registrá-los. A
informação vai direto dos tránsponders para o caixa. Outro exemplo: um caminhão
passa pela alfândega e tudo que está dentro
já fica registrado. Isso economiza tempo c
dinheiro. Pode reduzir empregos? Pode.
Mas as coisas passam a custar menos e
mais gente pode comprá-las. É por isso que
dizemos que o mundo grande está se transformando num mundo pequeno.
O escritor Nieholas Negroponte disse
que
um computador equivalente ao padrão de
hoje vai custar USS 300 daqui a três anos. A
IBM também pensa assim?
Eu entendo o
que Negroponte quer
dizer. Ele diz que o computador hoje, como nós conhecemos, vai custar USS 300.
Mas o computador daqui a três anos não
vai custar isso. Todos vão querer algo que
tenha dez vezes mais memória, muito mais
capacidade de processamento e isso vai
acabar custando dois. três mil dólares. Então a discussão passa a ser o seguinte: não
é quanto o computador vai custar e sim o
que se poderá comprar com dois, três mil
dólares. Ao mesmo tempo, mais pessoas
terão acesso a algum tipo de tecnologia.
Haverá computadores pequenininhos, tipo
relógios pequenos, com grande capacidade
de computação. Hoje você basicamente
tem um computador que é assim: teclado.
CPU e monitor. O computador do futuro
vai se relacionar de maneira mais fácil
conosco. Através da voz. por exemplo.
Você vai dizer "me mostre o calendário de
hoje", " mude minha agenda para amanhã". A relação com o computador vai ser
diferente, não vai ser através de teclados e
cliques. Eu vou falar com a máquina e ela
vai me responder. Outra grande mudança
serão os quiosques. Eles trazem uma alteração na forma como o indivíduo se relaciona com o Estado. Hoje é o seguinte: o
cidadão quer fazer uma coisa, tem que ir
num lugar especifico. Num lugar ele tira a
carteira de motorista, em outro ele pega
certidão negativa de imposto de renda, em
. outro lugar ele vaià prefeitura, essas coisas
todas. No futuro não vai ter nãdiTdíssõ. O
sujeito vai num quiosque, que será completamente simples de operar, e vai fazer tudo
num lugar só. Carteira de motorista, imposto de renda. tudo. Tudo vai ser feito
através de ícones, através do toque ou
através da voz. Qual vai ser a implicação
disso? Há uma desintermediaçào entre o
indivíduo e o provedor final. O cidadão

fica próximo do governo, o número de
Multímjãiar
pessoas e níveis envolvidos em uma transa"A
ção cidadão-estado diminui.
multimídia?
QMas com isso o Estado
passa a ter um
Vai,,
controle muito maior sobre o cidadão...
revolucionar o^
E verdade. Mas isso deve ser controlado
ensino. Letras*
através de leis de proteção do indivíduo, de
e números fme
forma que os dados sejam usados adequadamente pelo Estado. O ponto central aqui
preto-e-brancojj
são muitc)?
é que muitas informações de marketing e
de pesquisas de mercado estão disponíveis.
cansativos. É|
Quando você usa um cartão de crédito,
precisos
disponibiliza informações sobre seus hábimovimen&rf.
tos de compra. Se eu compro vinhos com
freqüência, passarei a receber informações
sobre vinhos. Isso reduz os custos de venda
das empresas, que passam a mandar informações para os clientes que já se interessam pelo tipo de produto que elas fazem.
Como o senhor vê a desregulamentação
das telecomunicações e a atuação do governo brasileiro na implementação comercial
da Internet?
Tenho acompanhado de longe. Acho
que o governo brasileiro estu na direção
certa. Uma vez que muitos serviços vão
surgir, ou você limita esses serviços e o pais
deixa de crescer nessa área, ou você deixa
os serviços livres para quem é competitivo.
Eu acredito que o governo não vai dar
exclusividade a nenhuma empresa ou grupo. Quem quiser entrar que arrisque seu
capital, use a rede instalada e tenha lucro
ou prejuízo de acordo com suas operações.
O cidadão brasileiro, o consumidor, ganha
com isso.
Tempo;
Recentemente, um contrato da IBM com
"O
tempo éc
o governo argentino foi colocado sob suspeiíjueta. Esse tipo de coisa acontece aqui no
impulsiona
Brasil?
essas
Não se trata disso. Nós fizemos um
transformações.
contrato com um cliente, o Banco da NaNa¬
ción
tion Argentina, e subcontratamos uma Nosso tempo é
empresa para prover serviços nessa área.
escasso.
Essa empresa subcontratada emitiu alguNossos avós
mas notas frias e a justiça argentina está
podiam sentar
investigando o caso. A IBM está colaboc conversar
rando com a justiça argentina para entender o que se passou. Não existe um conflito.
Mas existe algum risco ao
participar
dessas grandes concorrências do governo?
Um exemplo é o caso dos radares do Sivam,
•58»
da Amazônia.
O caso do Sivam foi distinto. A IBM
•«I
tinha uma empresa que era especializada
em processos dessa natureza. Mas ela foi
vendida no meio do projeto. Então passamos a trabalhar junto com a Raytheon, a
firma dos radares, mas apenas com uma
parte mínima do projeto.
Vamos falar do OS/2, o sistema operacional da IBM. O Windows 95, da Microsoft, condenou esse produto à morte?
O OS/2 é um
produto condenado ao
sucesso. O tempo e a nossa atividade é que
vão decidir. A IBM está absolutamente
compromentida com o futuro do produto.
Faz parte da estratégia da empresa investir
no OS/2. Mas quem decide se o OS/2 é um
sucesso ou vai morrer é o cliente. Mas
estamos comprometidos hoje e para o fu- turo.
EducaçãoJ
Quando o senhor viu o lançamento do
"Educar
vai;
Windows 95 não ficou com água na boca?
ser
ensinar
ao
Foi absolutamente fantástico, a Microindivíduo
onde!
soft está de parabéns. Atrás de toda estrabuscar ai
tégia de marketing existem investimentos.
informação
É muito difícil para qualquer produto IBM
ej
você justificar uma mobilização desse tacomo usá-lai
inanho. Eu não creio que valeria a pena
Dar muita|
nós fazermos uma mobilização mundial
informação^
em torno de um produto só. Provavelmennão vai scr?
te. o retorno não seria justificável. Eu lemimportante vj
braria também um pequeno detalhe. O
I'
Windows 95 atrasou muito e teve que ter
?v
um investimento de marketing muito gran6
de para que o consumidor não perdesse o
,"n
entusiasmo por ele. Nós não costumamos
¦
atrasar nossos produtos.
O senhor
o
ganha ou perde tempo com a
ST
informática?
<
No momento a informática me ajuda
r
u
muito no acesso à informação e à comuniy
cação. Mas se eu viver para entrar na
§
Internet e buscar informação, não faço
a
mais nada. O que as pessoas vão ter que
V
aprender, e isso é um desafio para os pró\
ximos dez anos, é saber como usar essa
f
iníbrraação^O sistema educacional vai ter
^jjggM
que ser mais criativo, vaf-íer que_estimular
a criatividade. Educar vai ser ensinar ao
indivíduo onde buscar a informação e como usá-la. Não vai ser como é hoje, em
que se procura dar muita informação ao
estudante. Dar muita informação não vai
ser importante. Ensinar onde procurá-ia.
sim.
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NORTESHOPPING 2° PISO LOJA 401-A

wmm>
1 WÈÊm

TELA029
ESTÉREO-SAP
GARANTIA TOTAL
ATfe 03/01/2000

CABtCAS
SEOUNOO
PROGRAMA
OE AUDIO

ESTÊBEO
SAP

2*>S)5S
NVSD10
AAvista
VIDEOCASSETE PANASONIC NVSD10
l, V1DE0CASSETE
r$485,00
vista R$485,00
TV TV MONITOR TOSHIBA 2995S
remoto.
Controle
remoto.
PAL-M/NTSC
remoto.
l«1tt7Ct
Controle
automático.
automitico.
autolimpantes.
4
cabeças
cabers
£MM
Controle
Jol,' 4
603,00
I XiOV,/3 fixas = 603,00
em Ou 4x150,75
tela)
On screen (instrugoes
Timer
reprodmao em
Gravação
TV
TmmrpngnmM.
Gravacao e reprodução
JOG/SHUTTLE
^OG/SHUTTI£iwno painel.
(instruções na tela)
programável.
paiiwL
2959
2959
KV
TRINITRON
SONY
TV
MONITOR
frr •
TV MONITOR SONY TRINITRON KV 29V55
ano.
1 ano.
Panasonic
2
entradas
de
áudio
e
vídeo.
Recepção
de
canais
2entratodeiudtoewdeo.Recep<aodecanais
.
PAL-M/NTSC.
Garantia
Tela
totalmente
1'pagto.
dia
10/10/95
totalmenteprograma«l.Tela
10/10/95
remoto
Controle
plana
plana
programável.
|J
Controle remoto totalmente programável, Tela plana.
VHF/UHF/IV
a
cabo.
Tela
plana.
a
cabo.
Opcionais:
VHF/UHF/TV
181
canais
relógio
!•>•'¦¦
riyma-liVBWfW™TMSliS™
Relógio. 181 canais VHF/UHF/TV A CABO. PIP
videoacústicas, rack c/porta de vidro, video-laser
caixas
caixasacusticas,
A vista R$ 1.085,00
1.085,00
(imagem
Avista
vídeo). Opcionais:
atraves de video).
sobre imagem através
¦
M
.,<Tni iMPANTE
(imagem
n SONY
e vídeo Hl-Fl estéreo. Garantia Sony 1 ano.
„AUTOLlMPANTE
TA
caixas acústicas, rack c/ porta de vidro, vídeo laser e
=
1.179,99
Ou
3
x
393,33
fixas
l^~!™
^Fl^aSjSa
o„3»
39333fcisi.nw
' '•
CAUICAS
vídeo HI-FI estereo.
estéreo. Garantia Sony 1 ano.
1.189,00
ÀA vista R$ 1.189,00
rqx?K*V
WVIKI | mmmMpM
EM ERlO
'A
¦nWIPTifrTlXiHI
HI-FI
| t®nr»
5%
DEln™
JUROS
COM
A
"
1
1
1
¦
1
1
111
=
vista
Avista
R$1.499,00
R$ 1.499,00
A
>
;
4t
^
^
g
1.272,09
Ou
0u 3 x* 424,03 fixas 1.272,09
8 ¦"
10/10/95 On4x465,92fiwb
1"
i-p.gto.di.
pagto. dia 10/10/95
i.863,68
Ou 4 X 465,92 fixas = 1.863,68
rntiSMBSM,
|
VHPKHHBSB
x-y/«-v
dia
10/10/95
di.
l°pagto.
10/10/95
dia
10/10/95
1"
pagto.
1°l°pagto.
UWM
pagto.
**'
I
,07
f
f
TOSHIBA
k
TOSHIBA
SEMP
TOSHIBA.
f|
HI-HI
Of}"
j
VIDEOCASSETE
!
VIdIoCASSETE SONY SLV-833 ESTEREO HI-HI
R$ 745,00
A vista R$745,00
I
ji
20"
JOG/SHUTTLE no controle remoto e no painel,
•a
m99
=
¦
926,24
fixas
X 231,56
Ou 44x23156(ixas:92U4
grasag
JX
7 cabeças: 4 de vídeo, 2 de áudio estéreo e
PW~onlc
20"
jr^t»
<* *
e NTSC.
~COM JUROS DE 5%
PAL-MeNTSC.
HTTTVIlKllKlllXi^H
Gravaoao em PAL-M
1 de áudio
WM
,sI
audio mono. Gravação
a«
;
;
mumni
p
pm(Yin
Hi
REMOTO
CONTROLE
^StlA^T
CONTROLE
REMOTO
CONTROLE
Garantia Sony 1 ano.
CO=R™OTO
REMOTO
M
lO/lO/^S
dia 10/10/95
1° pagto.
T^'™™
!
p.^o. d,a
1
GARANTIA TOTAL
GARANTIA TOTAL
GARANTIA
ATfe
03/01/2000
ATÉ
ATÉ
emoto
REMOTO
ate 03/01/2000
03/01/2000
CONTROLE
cont
^gradiente
©grsdientc
TOTAL
p

gia

total

^
J

1

joqr
729,00
o-j o.
A vista R$ 729,00
V1DEOLASERGRADIENTEMDP-200
E
V1DE0LASER GRADiENTE MDP-200
no fi =_- _M R4
Som
video. Som
»
audio e vídeo.
de discos laser de áudio
tipos
tiposde
5
Reproduz
'
iM.M
M
'estéreo digital. On screen (instruções
3x264,28 fixas 792.84
OuJXlOMB
S01.
saidas Ou
S.„
(instnicoes na tela). 2 saídas
. festereo
>de
¦
i'i i«de
i áudio
resoluqao de imagem)
Safda S (alta resolução
vídeo. Saída
fit« 1.1
audio e video.
COM JUROS DE 5%

^
|*j£|
*mt&

TV A CORES SEMP-TOSHIBA1460/1470
Controle remoto. TV a cabo.
Avista r$389,00
483,64
4 X 120,91 fixas = 483,64
Ou 4x120,91
1° pagto. dia 10/10/95
10/10/95

1# pagto. dia 10/10/95
•|

SEMIVOX

—
|'^SC>NV

CONTROLE REMOTO
Garantia Total
^^soovox3 ANOS

inPW^H
JMJgg^fiiiWi
I
6MMmM PHILCO _
"
O
2 1
{Hp
ESTÉREO-SAP
PAI.-M/NTSC

TV A CORES PANASONIC TC 20C5
Controle remoto. TV a cabo. Instruções na tela.
À vista R$439,00
Ou 77XX 96,22 fixas
to =* 673,54
jH&M
°u
1° 1° pagto. dia 10/10/95

SEMIVOX
C0_RE^
CONTROLE
REMOTO

CONTROLE REMOTO
I"®

|

^

Garantia Total
3 anos

I

:
PAVM-2166
'
TV MONITOR PHILCO PAVM-2166
Estéreo SAP. Tela plana.
Controle remoto. Estereo
^
ano.
TVTV MONITOR A CORES SEMIVOXTS20CIR
Philco 1I ano.
SEMIVOX TS 20C1R
PAL-M/NTSC. TV a cabo. Garantia Phiíco
Tv/MnNrrnp
a torfq QFMivnv
14P1R
SEMIVOX TS 14C1R
TV
MONÍTOR AÇORES
TOS^„SSmSXS
Controle remoto. PAL-M/NSTC/PAL-N.
575,00
CmtmmngmCM*
;
Controle remoto. PAL-M/NSTC/PAL-N.
r$575,00
Avista
A vista RS
TV a cabo
TV a cabo.
= 625,35
foas«625,35
a»brs37900
X 208,45 fixas
On 33X208,45
Ou
Avista r$379,00
'
R$ 329,00
Avista
A vista R$329,00
•ytTWTTTTraRTe*
„ Ou 77Yfi5A7e
= 581,49
DE
5%
JUROS
X
83,07
fixas
COM
"xas
^81,49 ,1
504,77
'
Ou 7X72,11 fixas = 504,77
I
1" pagto. dia 10/10/95
1°
i'mto.jun/n;95
1-p.9f.db
pagto. dia 10/10/95
i^BRa
dia 10/10/95
1° pagto. urnm
rr-if.
SONY
,
Pbumw^c
ACOMPANHA LIVRO DE RECEITAS
acompanhauvrodereceims
5®iaradiente
©gradiente
MICROONPA
r.BÁTIS CURSO DE MICROONDAS
-:
VÍDEO
CÂMARA
DE
SONY
CCD-SC7
<1 ^W1ARADEVfDEOSONYCCD-SC7_
^:g
Controle remoto para filmagem e reprodução.
I
Tela colorida com controle de
Estéreo
die volume. Som
Som
^
Indicador
de
bateria
acompanha prática
Hl-Fl
I
oolsa para transporte. Garantia Sony 1 ano.
Te^
PRATO GIRATÓRIO
A vista r$829,00
CAPACIDADE 22 LITROS
SYSTEM LASER GRADIENTE TK33
Ou 4 x 257,67 fixas = 1.030,68
Receiver AM/FM, toca-discos, DUPLO CASSETE,
caixas.
1*
remoto. 2 caixas,
contr^e remoto,
1'pagto.
10/10/95
^
toca-discos laser com controle
pagto. dia 10/10/95
|a
rack opcional. Garantia Gradiente 1 ano.
A vista R$479,00
¦cTto^^o
PANASONIC NN 5555
5555
:r~l
1
FORNO MICROONDAS PANASONICNN
5ti
5955^
|
4 X 148,88 fixas = 595
Ou4x^l48,88foas
Ou
Painel digital c/relógio, descongela, orepara e aquece,
antccipada. com todas as
10/10/95
timer
timer para programação
1° pagto. dia 10/10/95
programa^ao antecipada,
operações simplificadas. Garantia Panasonic 1 ano.
18 MARCHAS
Avista r$249,00
Ou 4 x 77,39 fixas = 309,56
1° pagto. dia 10/10/95
P*9*0'
*

to
{*¦
"

LASER
C/T0CA-D1SC0S LASER
SYSTEM SONY PARIS C/TOCA-DISCOS
DUPLO
estéreo, toca-discos. DUPLO
Receiver AM/FM estereo,
— :TV)^ ^Receiver
CASSETE.t. Toca-discos laser com controle remoto, 22
CASShl
caixas acústicas, rack opcional. Garantia Sony 1 ano.
r$469,00
Avista
*-»«?»•*
583,08
Ou 4 X 145,77 fixas = 583,08
*'
10/10/95
1°1" pagto. dia 10/10/95

SONY

4' !

COM TOCA DISCOS LASER 5 CD *
E CONTROLE REMOTO
GRÁTIS 1 CD DO SKANK
JSSJKKRESi
""

BICICLETA AROS
aros DE
ALUMÍNIO
dealuminio
VIDEOGAME
NINTENDO
VIDEOGAME SUPER NINTENDO
|
w!!F5i:^
MOU
MOU^MTAIN
NTAJN BIKE
BIF^E^26
26
cartuchos^ Starfox + Super Soccer
16 bits c/2 joysticks e cartuchos
Câmbios falcon importados, freios cantilever.16
Avista R$325,00
Opclonaisi suporte e garrafinha.
Ou 4 X 101,02 fixas = 404,08
A vista R$ 159,50
l*pagto. dia 10/10/95
Ou 4 X 49,58 fixas = 198,32
m
1° pagto. dia 10/10/95
ACOMPANHA
I h.iti ri.i

^
^|
Sj
'1
1
J
i1J
'
5
:i
|[
|
t

RMS) LBT-A 390
300W PMPO (60W
SONY300W
SYSTEM SONY
|60WRMSHJJT-A390
-1 BIT
LNTEGRADO -1BÍT
COM TOCA DISCOS LASER INTEGRADO
ate
memória para até
AM/FM digital cjc/ memoria
Receiver AHFM
PULSE ReceK'er
toca-discos
emissoras. controle remoto total, toca-discos
30 emissoras,
caixas
reverse, caixas
convencional, DUPLO CASSETE auto reverse.
convendonal,
ano.
Sony 1 ano.
acústicas
acusticas e rack. Garantia Sonv
R$949,00
Avista
a visiaRS949,00
1.179.88
fixas = 1.179.88
294,97s®.
Ou 4 X 294,97
o«4X
10/10/95
dia
10/10/95
1*1- pagto.

MINI SYSTEM SONY CD 300W
PMPO (60W RMS) FHC-5X
TELEFONE CELULAR GRADIENTE CP 30
Cl controle remoto total, receiver AM/FM/SW, digital
Design avançado, 15 memórias p / números
com memória para até 40 emissoras, controle de
telefônicos,
teclado e display dumiX.
telefonkos.
tedadSedisolav
i^HSQOSB^^SP
jklA^i
iluminados, indi^do,
indicador d*
de
volume motorizado, timer programáveL relógio digital.
nível de bateria, trava eletrônica,
eletronica. controle de volume,
volume.
aqqftf com
mm auto
Amnrewxn
trava
DURO rCASSETE
Dl^CA^
reverso pwrnnHtJn
e reprodução
i^erep^u^
27
Garantia
TOCA-DISCOS LASER SONY CDP-M 27
Garantia Gradiente 1 ano.
contínua 1)05
nos dois, cassetes,
l^SER
cassetes. TOCA DISCOS A LASER
O
até 20
20
remoto muhifuncionaL programa ate
Com
controle
v | rQ cA
com programação
de
ate
até 32 musicas
músicas até 5d CDs.
CDs.
A ID",
JU
P^srani^i^o para ate
reprodução,
* 2X169,50
muskas
músicas na ordem desejada, 4 modos de reproducao.
Garantia Sony 1 ano.
função
REPEAT. Garantia Sony 1 ano.
(^.weaamrnsj,,^
CEE$
SEM JUROS
BB
Avista R$999,00
™
Avista R$219,00
i-P»sto.d»
1'pagto. dia 10/10/95
fixas = 1.242,04
Ou" 4 X 310,51
' '
'
335,93
•
7 X 47,99 fixas = 335,93
Ou |i«£
Avista
R$ 339,00 ==CartioVJ«
A vista R$339,00
Cartão Viu
.*
1°
1'pagto.
10/10/95
pagto. dia 10/10/95
10/10/95
ou ou cheque para até
1*1-pagto.
ate 10/10/95
10/10 95
pagto. dia 10/10/95
COPACABANA

1 fill

['Hit)

RUA BARATA RIBEIRO, 774 L{ G RUA VISCONDE DE PI&AJÁ, 111 -E

RUA CONPE DE BONFIM, 469 - A

(Entre R. Bolívar e Xavier da Silveira) (Estacionamento iacil na Pça Gal. Osório)

(Ao lodo do Tijuco Tênis Clube)

(Em frente a escada rolante da Pca dos Chaforizei1
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Divulgação
retora de valores, uma financeira
financeira
oivuigapao
uruguaia, dúzias
duzias de companhias
de exportação,
exportagao, uma agência
agenda arde
seguros,
uma
empresa
« mas
gentina
polícia ignora
ate uma mina de oupetrolífera
petrolifera e até
NORMA COURI
ro", conta Morgado.
Correspondente
"A
operação
opera^ao ée simples", ensina
T
ISBOA — Em cidadão por- Morgado. "Com o cheque na mâo
mao
J JL tuguês roubou um cheque no e a empresa registrada, o cidadão
i J|, ;
cidadao
| Brasil e voou para Miami (EUA). vai ao banco, abre a conta, depodepo_____
Em menos de 15 minutos, regis- sita o cheque e recebe o dinheiro
mmtmm^
rnrnmami
trou em seu nome a empresa a que sem
Morgado
avisou
problemas."
o cheque se destinava, aguardou ao FBI
(a Polícia Federal americaduas horas para aprovação, sete na) e á
polícia de diversos países
para a emissão de ações, e rumou sobre a quadrilha internacional,
para o banco. Ali, abriu uma con- formada
por brasileiros, argentita com o cheque roubado e sacou nos,
russos, uruguaios. Convocao valor em menos de uma semana. do
FBI, vai depor em tribuAssim, tornou-se, nos Estados nal pelo
dentro de dois meses, enquanUnidos, dono da Empresa Brasi- to os acusados continuam soltos.
leira de Correios e Telégrafos
"O chefio
é um
Gangster —
(ECT), de onde o cheque foi rouex-sócio
do
brasileiro
e
gangster
bado.
Toninho
Turco,
traficante
que
Essa operação é corriqueira para a máfia brasileira especializada acabou executado como queima de
em roubo de cheques: USS 1 mi- arquivo na Operação Mosaico, em
lhão em cheques do Brasil já fo- 1988. Chama-se Manoel Giffone
ram descontados em Miami. Esse da Silveira Filho, roubou mais de
fato só veio à
dez bancos em
tona porque o
Miami, com
BANCOS LESADOS
tal cidadão
outro mafioso
brasileiro, Roportuguês é
Citibank
um raro exemberto Gentilini
First Union National Bank of Florida
Nogueira."
plar de espião.
Ele avisou à
*
Segundo
- ,
'
Ready State Bank
Interpol e à
Morgado, GifContinental National Bank
'*>
fone tem 60 inpolícia brasi°>
Nations Bank
leira sobre toquéritos nas
'
das as etapas
costas e dá
Capital Bank
da operação.
golpes internaa
Saíra Republic Bank
"
Mas o golpe
cionais até endo
James
Alexandre Morgado: espião
espiao portugues
ndo conseguiu convencer FBI
português não
quanto passa
Bond lusitano
férias, como
resultou em pastelão de terceira: a em Portugal, entre 91 e 92. Tem
Um
i: teio secreto
polícia brasileira não se mexeu, patrimônio líquido de USS
gajo
—
130.453.610,
remuneração
mensal
Alexandre Morga- bem-informada da praça, com diLISBOA
a americana foi displicente e os
do, aos 48 anos, é agente, como reito a número de cabeceira do
golpistas continuam soltos. Quan- declarada de USS 48 mil, 40 aparele mesmo diz, "mais ou menos chefe da segurança de Vladimir
to ao mocinho, virou perseguido tamentos, fazendas e terrenos. O
secreto", com carteirinha e logoti- Jirinovski (líder direitista da Rúspela polícia em seu país, que o antigo escritório comercial ficava
na Rua da Assembléia, 36, onde
po. Por suas operações interna- sia) e as preferências gastronômiconfunde com as quadrilhas.
cionais,
mereceu capa da revista cas de ex-chefes da KGB — a
instalou
sua agência de viagens
Corrupção — "A polícia
portuguesa Visão. Ex-seminarista, antiga policia secreta soviética.
Brasil Travei. O atual, junto com
ü brasileira é tão corrupta que só José Roberto Freire,
atirador de elite, faixa preta de Em minutos localiza os serviços
que Morgas entra no negócio para sacar dijudô, perito em explosivos, ar- secretos da Bolívia, o Cartel de
do
atuar no tráfico da
¦- nheiro da máfia", acusa o agente máfiagarante
queólogo e espeleólogo (estudioso Cali, a CIA, o Sendero Luminoso,
da família Cavalcanti em
de grutas), Morgado é monar- a central européia dos ciganos, o
secreto português, Alexandre Nova Iorque, fica nas torres do
"Não sou
"E
bom
quista convicto e fundador do Mossad israelense.
a Rio Sul.
] Morgado, o lierói frustrado.
Movimento Popular Monárquico nem mau. Uns me odeiam, outros
Segundo Morgado, ele é autor
s polícia americana prefere operaInternacional. Jura que descende me amam, mas todos me respei"Por
ções de milhões de dólares
exempara de golpes milionários.
de Vasco da Gama, Álvares Ca- tam.
pio, na empresa Ticket Restau?. aparecer na televisão."
bral e Cristovão Colombo, e se
Ao denunciar Gifione, o capo
rant. Ele se preparava para lesar o
Infiltrado
mantém até hoje "150% salaza- da máfia brasileira, Alex, como é
na
máfia
desde
o
co0
Multibank e a Engetop S/A me
rista". "Sou um reacionário des- conhecido o titular da Alex Intermeço do ano com o codinome de usando como testa-de-ferro", connational Secret Services Inc., pregraçado", confessa.
II comendatori, Alexandre Morga- ta Morgado,
|
que acabou fugindo
Nunca
dorme
duas
noites
na
tende
realizar o primeiro de seus
» do viveu, com bilhete de avião de Miami há dois meses.
mesma casa, nem duas semanas dois sonhos — o segundo é se
"Contrabandistas de armas cono mesmo país. Impossível con- infiltrar como ninja na máfia ja^ pago pela máfia, a experiência de
mo Carlos Vieira de Mello, envoltactá-lo. Ele procura as pessoas ponesa Yakuza: "Dar chance aos
l ser milionário por algumas horas.
' De posse de alguns cheques rou- vido no caso Irã-Contras, que hoje
que o interessam. Semana passa- policiais brasileiros — os não cortem um haras e um bar em Itaipada na África, semana que vem no ruptos — de fazer um bonito
i bados, tornou-se presidente de va
e delegados do Esqua(RJ),
Oriente Médio, sempre contrata- prendendo essa turma, e comprar
i empresas de bilhões de dólares. drão da Morte,
como José Lage,
do pelos serviços secretos locais uma casinha no Ceará assim que
"Por
!
ridículos USS 217, registrei da 9a Delegacia Policial do Rio,
para atuar como agente infiltra- meter a mão no milhão de dólares
em meu nome um hospital da rai- são figurinhas fáceis na casa do
do. Tem sete vidas, que salva jun- que o Ministério da Justiça portu"
ilha Elizabeth, um hotel, uma cor- capo Gifione em Miami", conta.'
to com a agenda eletrônica mais guês me deve". (N.C.)
» ¦ Português revela
«'máfia do cheque',

Aids

-

fica

flrí
'Bráulio'
sem
mg
¦ Jatene cede a pressões e manda retirar
nome mas peça publicitária continuará" "'
üiífi
verá implicar em qualquer ônus
BRASÍLIA — Por determinação
do ministro da Saúde, Adib Jateadicional para o Ministério ,dà
ne, o nome próprio Bráulio não
Saúde". A agência Master, de Ctb
será mais utilizado para chamar o
ritiba, responsável pela camp*»
nha,
a
Campajá foi acionada pelo Minisléí
pênis que protagoniza
nha de Prevenção contra a Aids.
rio da Saúde e deverá escolher, ujd
novo nome até segunda-feira. Á
O que mais sensibilizou o miniscampanha será recolocada no ar
tro Jatene para determinar a retina próxima segunda ou terça-fei*
rada do nome da campanha fora.
•
ram os telefonemas de mães de
n
alunos relatando que seus filhos
A Campanha de Prevenção
estavam sendo motivo de chacota
contra a Aids só tinha sido veicuí
e não queriam ir mais à escola.
lada pela tevê Manchete. Ainda
Segundo a assessoria de imprensa
não tinha ido ao ar nas demais
do Ministério, a campanha de
emissoras de televisão nem .qa#
rádios. A divulgação da campaprevenção contra a Aids continuará a mesma. Só será modificanha pelos jornais levou, no entan.do o nome dado ao pênis, que não
to, várias pessoas a reclamaçen)
será mais um nome próprio.
da escolha do nome Bráulio. -Só
Nota divulgada ontem pela asna sexta-feira, o Ministério,^
sessoria do ministro explica que
Saúde recebeu 18 telefonemas cJQ
todas as peças publicitárias que
faxes criticando a escolha do mfo
utilizam o nome Bráulio serão reme. Até sogras de Bráulios ligai
tiradas de veiculação porque
ram para reclamar do nome. A}ocorreram "restrições de pessoas
gumas pessoas chegaram, inclusi?
se
sentiram
atingidas".
A
nove, a ameaçar o Ministério com
que
ta afirma ainda que "a revisão
ações na Justiça pela utilização <
dessas peças publicitárias não denome Bráulio pela campanha."

Funai

encontra

nov£

tribo
em
CorumbiaraE
—
BRASÍLIA
Funai já estão na região para iaM*
Técnicos da Fundação Nacional do Índio (Funai)
pedir um possível enfrentamefláp
descobriram, há cerca de uma seentre a tribo e os fazendeiros*
mana, uma nova tribo de índios
Corumbiara, onde há três sei
nas a PM matou nove agricultor**
próximo a Corumbiara (RO), em
fazendas de propriedade particusem terra. Segundo Santilli, a
lar. Segundo o novo presidente da
nai ainda sabe muito pouco soHf
Funai, Márcio Santilli, que toa nova tribo. "Não saben)|j§£
mou posse ontem, a área ocupada
quantos são, a língua que falam-enem a quantidade de hectares que
pela tribo será interditada para
ocupam", observou.
que os técnicos da fundação possam estudar o comportamento
Na cerimônia de posse de San]
dos índios. "Vou propor a intertilli, o ministro da Justiça, Nelson
dição da área de mato onde estão
Jobim, confirmou que o governo ,
os índios. Não é a interdição de
irá modificar o decreto número j
áreas produtivas e nem de pastos.
22, de 1991, que estabelece a deAlém disso, a interdição não sigmarcação de terras indígenas. Se-1
nifica demarcação", frisou Santilgundo o ministro, o decreto preci-!
li.
sa ser alterado porque, ao atribuir
J
A interdição de uma área, exá Funai poder absoluto na demar- t
plicou Santilli, tem que ser feita
cação de áreas, elimina a figura i
através de ato do ministro da Jusdo contraditório. Ou seja, as pes- ]
"Estamos
tiça, Nelson Jobim.
soas que se sentem prejudicadas (
preocupados porque esses índios
com
a demarcação de terras em
não têm resistência imunológica.
[
sua propriedade não têm como |
Por isso é preciso fazer a interdirecorrerá Justiça.
1
ção", disse Santilli. Técnicos da
Sâo Paulo/Luiz Paulo Lima
Sflo
;„ ,<
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DOMINGO

27

TEMOR
16:30 Anos 40/50 (III) - Fear, de Alfred Zeisler.
Com Peter Cookson, Warren William,
Anne Gwyeri. EUA, 1946.

Faça a sua inscrição no VI Curso Manchete de Telejomalismo.
Os candidatos deverão estar cursando o oitavo
período de
Comunicação ou já formados a partir de dezembro de 1990.
O Curso Manchete terá a duração de sete semanas, incluindo
atividades de natureza profissional e familiarização com o moderno sistema de televisão.
No final do curso você receberá um certificado e a Rede
Manchete aproveitará em seus quadros os alunos que se adequarem
às vagas disponíveis de repórteres, editores e apresentadores.
Inscrições até o dia 21 de setembro, na Rua do Russell. 766. Traga
duas fotos 3x4 e Carteira de Identidade.
O curso é inteiramente gratuito.

Bradesco
VI

VAMPIROS DE ALMAS
18:30 Anos 40/50 (IV) - Invasion of the body snatchers,
de Don Siegel. Com Kevin McCarthy,
Dan Winter, Larry Gates. EUA, 1956.
Legendas em português.
ingresso: R$4,00

DE

CURSO

TELEJORNALISMO
LI
«Diocn
it
«

MANCHETE

?WV

Classificados

compra

40%

MANCHETE

Disque

museu de arte moderna do rio de janeiro
av. infante dom henrique, 85 aterro

vw * '"'''iNMHawm í&íàjí^- ^'XíSít.-WB
I—. r% »•»
Lazaro
Brandão, do Bradesco, concluiu
Brandao,
concluhi a compra de ações
agdes da Cofap
Cofap [

JB
(021)

apoio: prefeitura da cidade do rio de janeiro
589-9922

do

capital

da

Cofap

balanço fechado em dezembro
aguinaldo NOVO
AGUINALDO
c
novo
balanço
do
ano passado apontava um lucro miSÃO PAULO — Num negócio
núsculo de RS 1,4 milhão, contra os
avaliado em cerca de USS 60 miUSS 19.5 milhões registrados no
Ihôes. o Bradesco. maior banco pribalanço de 93.
vado do pais. comprou 40% do
(
Pelos detalhes conhecidos do
controle acionário da Cofap. O
acordo. Abraham Kasinsy contiacordo foi fechado no inicio da noinuará á frente da Cofap até sua
te de sexta-feira pelo clã Kasinsky,
aposentadoria, o que está previsto
continuará
comandando
ema
que
para acontecer em 97. Depois, em
presa, e executivos da ABS Particiseu
lugar, assumiria uma diretoria
pações. pertencente ao conglomeraformada pelos sobrinhos, que indido Bradesco. As discussões haviam
vidualmente ficariam com a maior
sido iniciadas ainda no ano passaparticipação na empresa. Para o
do.
Bradesco. comandado por Lázaro
A Colap é uma das maiores faBrandão, o acordo representou nobricantes de autopeças do pais. com
va diversificação em seus negócios.
atuação até no exterior. Nos úitiO
banco acumula hoje participação
mos tempos, porém, a empresa viminoritária em mais de 40 emprenha passando por dificuldades fisas. num totoal de USS 500 minanceiras e reduzindo ganhos. O
lhões.
_i_
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flAvia sekles
decorado com coqueiros de De- fica o teatro), ex-integrantes e
correspondents
bret, replicas dos portoes do Jar- atuais do gabinete presidencial e
MHfTrf*T'7'l/>VI'!frH
iMWfcdl
ACOMPANHA: AGORA TAMBÉM
1
FILME 24 POSES
WASHINGTON — "Nao e tan- dim Botanico, mesas com arran- ate o secretario-geral da OrganiphSS*S5poses
COLORIDAS
Ee
NO N0RTESH0PPING
PILHAS
to um baile. mas uma arande
llkjlfldj^
copu!hass
jos tropicais desenhados pelo car- zagao dos Estados Americanos,
Mario
Boriello
e
outras
ex-presidente
da
Colombia
Cesar
J|3|jEj|Pll
animada festa," celebrou Grance navalesco
2° PISO LOJA 401-A
Gaviria.
j^jrcgjgf
Bender, socialite organizadora do alegorias do Rio de Janeiro de
Eliana Pittman, neta do ameri(Jite devcria ter sido um baile for- Dom Pedro II, concordariam que
Jk
mal sobre o j^lco principal do na historia de 24 anos do baile, cano Booker T. Washington, fa\
fmmllT
tfmmmUmMIH
moso fundador do Tuskegee Insmagnifico teatro Wolf Trap, mas nimcahouve nada tao animado
^
AJ-banda nao tinha o menor jogo As mesas custavam de USS
dexintura para os sambas inter- 3.500 ate USS 10 mil, todas vendipretados por Eliana Pittman, os das. Foram levantados mais de
ratodelos que vestiram as fantasias USS 400 mil numa so noite para
o funcionamentodo teadejluxo nenhuma cadencia, e
nnanciar
"Quase
mais que um ano
afpresentadora, mulher do ex-se- fro ;
do
nosso
orgamento,"
cretario de Defesa Frank Carluc- inteiro
0
Secretario
do Turismo
ei, poderia nao ter chamado
brincou
Baia de Guanabara de "Baia do do Rio de Janeiro, Marcelo SiGuarana" numa tentativa de ho- queira, que veio representando
menagear a cidade. Mas isso sao prefeito Cesar Maia. Segundo SiMagia do Rio Antigo foi 0
tema do baile beneficente de gala
iffii'parque nacionafonde fica um
dos melhores teatros de Washing1011. uO evenio
ttfn
evento e consiaeraao
considerado a
dfeertura oficial da intensa esta?ao
Jbcial do outono e, a cada ano, os
ofganizadores pedem a uma embtiVxada a sugestao de um tema.
As mais de mil pessoas reunidas
sobre um lmenso palco aberto,

ensino superior exclusivamente
CAMERA
CÂMERA KODAK 35 MM
para negros no sul dos EUA, fa- wK/KKKKBSmill BATEDEffiAWALTTA
STAR 100
BATEDEIRA WA1JTA
PROSTARIOO
PRO
TOPA TUDO
lou e cantou em ingles tanto
embutido
c/Oash
c/Oashembutido
nAnin<;hpauadorfsmono
GRAVADORES MONO
RÁDIOS
coro grande capadda
3 velocidades. Tigela.wirU
quan to podia. Mas, apesar de im- AM/FM.
IV SEMIVOX 55
eh»
vista R$ 29,90
AM/FM. pilha
*
A ÀvtotaBl
ptlhaelu?
TVSEMW0X55
AM/FM,
kmdooa:
c/rádio
plorar e gritar com os musicos
Preto e branco
Pwoet^c/i^AM/FM.fandwa:pipi-35,80
SEMIVOX
5EMIVOX
-3530
R$69,00
R$
69,00
A
«toa
vista
12 voto (não inclusa) Garanluz e bateria 1?voh(moincfasajGaranlia,
ha.^totbatata
36,60
americanos, nao conseguiu sinto36,60
tiaSemtaxiái»
5ECTOR 39.90
Ou 3*26,86=8058
nizar seu ritmo com a banda
que
39,90
Ou3»*w,OD
a acompanhava. Nao que os ame- c/tocapbcwlamh i àviata
R$ 123,00
>\
vista R$123,00
ricanos tivessem notado a diferenOu3x
47,89 =143,67
OU3X47,89
:
ga. O repertorio teve um pouco de
¦
f~
~ |
fy
—
tudo
ate Mamae Eu Quero.
r^:J
CAMERAS MIRAGE 35MM
^
C/ flash embutido
^
MOD 850
21.50
10tm/Para trfe,r a Washington
estavam a'rm^comSurpTeBHHHI
| I
MOD87Ü.
26.00
[SSzZZZZliS
MOD 860 C/MOTOR DRIVE.39,90
comentou um brasileiro
MOD860C/MOTORDRIVL39.9O
Sl^an^S OTmo°erfotes,"
moaonal,nao podena terpedido
Jam As j fantas^sa|^Huxo,
HGb^^E
1#®
uma aud.encia mais pnvilegmda
E1ÉTRIC0ARN0
CAFETEIRA
CAFETEIRAE1E1E1C0ARNO
&$£ >*$3'
lr^aas
trazidas esP^ialmente
j' ; .
esoecialmente para
oara a ocaoca ramoGRAVADORCOUGAR
COUGAR 'WM'fMi
j8c*s&anBaAn»2Aw
0
GRAVADOR COUGAR
RADIO
RÁDIO
"Bom
18 cales Garantia Amo 2 Anos
repara vender a cidade.,
v
siao , foram 0 maximo da festa.
CDCD1S/CD2K
IS/CD2K
^ec cn
„
v
torno para pouco investimento, -Quantos animais a beira da ex- ESrtREO
I
ESTÉREO AM/FM,
AM/FM. DUPLO
DUPIO CASSETE
CASSE1EAvista R$56,50
-:-n
tingao
1 ano. JOCA-DISCOSIASERSEMIVOX
Ou3x21,99 =65,97
previu biqueira.
pilha ehii Garantia Cougar lano.
Ou3x21,99=65,97
T0CA-D1SC0S LASER SEMIVOX
foram mortos para cada pifhaeha.Gaianft.Cougar
'V.
!j
PCS121 PORTÁTIL
Os politicos — que, em Wasfantasia dessas ?" perguntou um
AÀvUtaR$
229,00
...
"
vista R$ 229,00
C/fone de ouvido Acompanha alça e estojo
hington, saoconsideradoscelebriamericano politicamente correto. n„4x71
para transporte
18=28472
parage
,
Ou4x71,18=284,72
—
dades
abundaram. Havia sena- Cada qual com seu ponto de visn*
P/BANHE1R0 NKS
BALANÇA P/BANHEIRO
1 CO nn
BALANCA
R$
189,00
À
vista
dores (os dois de Virginia, onde ta^
|
Excelente qualidade Garantia Kiaramei 22'
anos
Ou4x58,90=235,60
90
}bmaa
f
À vista R$17,20
^
58
RÁDIOS RELÓGIOS AM/FM
austro"ai,ta James Voss que flu- RADIOS DIGITAIS
TELEI UNE SB1 HO
"°
COUGAR,
tua "° esPaf°> enquanto testa mom'm
^'sector"1
SECTOR
TOSHIBA.
4#»
FUNÇÃO INTERC0MUN1CAD0R,
Mmi
a'^°
PHILIPS..
nú
meros
memória p/9
^nERCXJMUNlCADOR,

|

Avista R$88,00
Ou3x34,26=102,78

(/Mr
fir
[—

VIDEOGAME
MEGA DRIVEIII
MICRO
SYSTEM SECTOR MX-80
MICROSJ^^^CT^RN^^'
*¦
^
16 bits, acompanha
ReceKw AM/FM,
1
cartucho
street Fighter
Figjiter FORNO
ELETRICO
r
FORNO ELÉTRICO
caixas cartucho
cassete t equalizador,11
c/2 caixas
pKnamis
Invns ^ casscleeequallzador,c/2
espacais pe nnupcpdnrp*
aqueceaores rip
ae tuvas.
II e 1 joystick 6 botões
boiocs BLACK
BLACK & DECKER
acústicas destacáveis
De excelente tamanho.
tnmanho.
^m*Mi
2
....
A À vista
9fiQ ftft
De
.ricta R$269,00
nt iM.OU
Ava.Rj92.50
rel^ios
AAvista
vim R$79,50
R$ 79,50 AriwRS
RELÓGIOS ORIENT
orient
À vista R$ 92,50
;
J
=334,44
AUTOMATICOS
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Ou4x83,61 =334,44
„
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f|1
,nono
OA
OR
moC
—108,03
Ou 3x30,95=92 85
0u3x30,Ul
Ou3x36,01 =108,03
5^ j
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.0
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.
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A vista R$65,00
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RADIO GRAVADOR SANYO
SAN\'0 MCD-Z2K
ESTERE0
'
ESTÉREO
¦s
AM/FM, cassete. Pilha e luz.
luz.
VIDEOGAME
""gSSffi™
MASTER SYSTEM
AÀ virtaRJ
vista R$ 228,00
228,00
SUPER COMPACT
8 bits, com os jogos Sonic ou Futebol
Ou 4x70,86 = 283,44
o«..7o,8|^
memória
j
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A
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mecanica.

'
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1
'
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,
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À vista R$ 99,00
99,00
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Ou 3x38,54=115,62
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-y^-~ZTl|
CADEIRA PARA
SECRETARIA
SD?GnADOREE
If
DIGITADOR
\i Girat6ria.Alturaregd^el.jftftfr
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Avista r$ 69,90
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Avista R$4730
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AM/FM e fones
-1 osobjctosocdecoim^AO
BB WBMK:
vrmRqvmwi
SttlLmoW
SW 20050
AdwU
~3 SECTOR
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FiVCD
Jjjjjjcordo com os militares haitianos
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¦guntar: Melhorou a situação do
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se Em meados de outubro do ano
¦passado, em Washington, o
presijjente Bill Clinton despediu-se de
Aristide, que no dia seguinte retorretor^
fJyiristide!
¦naria ao Haiti, anunciando uma
£nova era de esperança para aquele
epaís. A volta de Aristide e a ocupa•çâo pacífica do país pelos soldados
üfiorte-americanos foi a solução jul(wgada conveniente para conter o in"cômodo
problema dos milhares de
pessoas (os halseros) que, em embarcações improvisadas, ameaçavam as costas dos Estados Unidos,
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Independentemente dos desdohabitualmente usados nas convenbramentos eleitorais, para os obser:ções dos partidos políticos americavadores o país está voltando pouco
^ios. Há quem veja "Certamente,
grandes proa pouco à normalidade. "Um sinal
Jressos desde então:
disso são as crescentes manifestara situação melhorou. Sobretudo
çòes de rua, indicando que a popuJporque a violência diminuiu sensilação já perdeu o medo das forças
Velmente", disse ao JORNAL DO
militares estrangeiras", comentou o
rBRASIL um diplomata que, de
mesmo diplomata. Somente em
Porto Rico, envia relatórios sobre a
agosto, disse ele, ocorreram 60 pas•'volta do país à democracia.
seatas na capital, promovidas por
*> Eesse retorno ao estado de direidezenas de categorias, de aposentados a professores pedindo aumen^0 já significou a disputa de eleições
^legislativas, em julho último, acomto. Nem mesmo os tanques das forganhadas por observadores interças de ocupação e os pouco mais de
nacionais, e hoje haverá o segundo
8 mil capacetes azuis parecem ame?turno, para o preenchimento de 127
drontar a população. Apatia tam•cadeiras no Senado, na Câmara dos
bém demonstra a Igreja, cujas lide'Deputados
e nas assembléias muniranças até há pouco não escondiam
"tapais.
sua desconfiança no presidente ex"• Vitória — Além de uma abscomungado (ele é um ex-padre). O
ienção prevista em 90%, e com os
núncio apostólico foi substituído e
o tom de reconciliação faz parte
quatro únicos partidos de oposição
fepresentativos fora do páreo, é didos cultos. Quanto à burguesia haitiana, que em sua maioria contesJícil pensar em outro resultado que
tou a volta de Aristide, sua atitude
não uma vitória arrasadora do Laé de resignação.
yalás, o partido do presidente ArisViolência — Interpretando os
tide. A oposição decidiu boicotar as
sentimentos
dessa burquesia, em
eleições em protesto contra supôsgrande parte estigmatizada por ter
Ias fraudes no primeiro turno.
colaborado com os golpistas, um
E crescente o rumor de que, com
dos empresários mais conceituados
b Congresso nas mãos, existe risco
do Haiti afirmou ao JB que os
para as eleições presidenciais prechamados "observadores internaVistas para dezembro, quando Ariscionais" estão maquiando a realiÍUde completaria os cinco anos de
dade de acordo com suas conveseu mandato. Muitos dos seus parniências. "No necrotério de Porto
tidários apoiam a idéia de que perPríncipe estão 400 cadáveres de víjpaneça mais três anos no cargo,
referentes ao período que passou
timas da violência entre os grupos
tio exílio.
que apoiam e os que se opõem ao
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eleigoes
de
dejyfho,
<ffirevi$o para o seguido
segundo turno,
/^»i«^^wS3&A^SJMBS®5oSS5ffl!5BSSSSB8SSBP^
fíeições julho,Mprevisão
JS#3a<Sm
o de abstençao, pois a oposição decidiu não paricipar do pleito
presidente, mas ninguém, nem a
imprensa internacional, fala disso".
Segundo o empresário, a alardeada ajuda financeira internacional não chegou. O único projeto do
Banco Interamericano de Desenvolvimento, que prometera USS
230 milhões para acabar com a pobreza, apenas retomou os estudos
iniciados em 1989 para a construção de uma estrada que cortará o
país, a um custo de USS 40 milhões.
Atualmente, 40% do orçamento do
governo depende de ajuda internacional. O empresário afirma ainda
que, como no tempo dos golpistas,
é o contrabando que continua movendo a economia do país, c que os
privilégios para a importação de
alimentos sepultaram uma agricultura que, mesmo frágil, era capaz
de produzir arroz, açúcar e feijão
para subsistência. E o tímido parque industrial, que sustentava a
maior parte da economia, continua
servindo de alojamento para as tropas estrangeiras.
Outro dado significativo é que,
apesar da suposta participação internacional na reativação da economia haitiana, hoje em Porto Príncipe o gourde (a moeda nacional)
pode ser negociado em torno de 16
por dólar. No dia da invasão,
quando muitos se mataram por um
litro de gasolina, vendido a peso de
ouro. a taxa de câmbio era de 20
gourdes por dólar. E o Fundo Monetário Internacional prevê uma taxa de 17 para o próximo ano.

Carter

vai

MARIO ANDRADA E SILVA
Correspondente
MIAMI — O ex-presidente
Jimmy Carter vai abrir uma frente
de diálogo entre as autoridades de
Cuba, a comunidade cubana no
exilio e o governo norte-americano. Depois de cuidar de negociações espinhosas no Haiti, no Sudão e na Bósnia, Carter assume
agora o caso Cuba como uma
espécie de enviado informal do
presidente Bill Clinton, com a
missão de abrir caminho para o
fim do embargo econômico e politico dos EUA contra a ilha.
Na próxima terça-feira, Carter
começa o processo de consultas
com entidades representativas dos
exilados cubanos nos EUA, recebendo, ao longo da semana, enviados de várias organizações e
representantes de Cuba, entre eles
o ministro do Exterior. Roberto
Robaina, o presidente da Assembléia Nacional, Ricardo Alarcon,
e o diplomata José Arbesu, exresponsável pelo escritório de interesses cubanos de Washington.
Receita — A missão de Carter é aproximar as partes e. se
possível, seguir a receita do grupo
do Diálogo Interamericano, que
"eleições
livres e diretas em
prevê
Cuba com supervisão internacional; liberdade para os presos politicos cubanos; ampliação das re-

abrir

dialogo
diálogo

com

Cuba

Carter (com a mulher) já mediou negociações no Haiti e na Bosniü
formas econômicas na ilha até o
ponto em que Cuba se qualifique
para entrar de sócio em clubes do
sistema financeiro internacional
como o FMI e o Banco Mundial;
e ampliação do diálogo no campo
de políticas de imigração.
A missão extra-oficial do expresidente democrata inclui uma
ampla sondagem para descobrir
qual o custo político do final do
embargo para o presidente Clinton. O atual presidente precisa de
uma vitória eleitoral na Flórida se
quiser ter chances de derrotar os
republicanos na próxima presi-

dencial. Precisa também satisfazer
a comunidade empresarial que
deseja investir na ilha antes qtte
empresas européias ocupem todo
o espaço.
As duas opções trazem inicresses conflitantes pois, amolecendo
com Cuba, o presidente perde
apoio dos exilados que votam na
Flórida e, endurecendo com o gòverno de Fidel Castro, se afasta
dos interesses de parte da comunidade empresarial dos EUA. Carter precisa ajudá-lo a resolver
mais esta complicada equação diplomática.
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até políticos
MÁRCIA CARMO
Correspondente
Aires — A umbanda
está crescendo na ArgentiBuenos
na. Apesar da maioria oficialmente católica, os terreiros vivem cheios e aumenta o número
de pais de santo louros de olhos
azuis abençoando seus fiéis em
espanhol. Mas o assunto ainda
causa controvérsias, mesmo com
registro reconhecido pela Secretaria do Culto do Ministério das
Relações Exteriores — talvez o
único país do mundo ocidental a
tratar a religião como questão
de Estado.
Um estudo do sociólogo Pablo Seman. da Universidade Católica, e um levantamento recente feito por parlamentares na
Câmara Federal revelam que o
desemprego e a crise social,
maior problema nacional hoje.
estão atraindo os argentinos para novas seitas e organizações
religiosas. "O crescimento irreguiar da umbanda é resultado
das fronteiras com Brasil e Uruguai". afirma Jose Camilo Cardoso. da Secretaria do Culto,
para quem os países vizinhos deveriam criar um órgão só para
tratar de religião. Até porque,
lembra, a umbanda è muito mais
antiga nessa vizinhança.
Pelos catálogos da Secretaria
do Culto. 80% dos argentinos

são católicos declarados, mas,
"com
todo respeito", como disse
um assessor, a umbanda tem 350
terreiros enquanto a Igreja católica soma quase nove mil capelas
e igrejas. O presidente da Fundaçâo de Unibandistas, Luis
Angel Marcucci. o pae de santo
Babalorisa Luis de Sonponno,
discorda: "São três mil terreiros". E. como afirmou, tem mais
gente do que se imagina acreditando nos búzios. Ele diz que
está até promovendo uma campanha interna para melhorar o
nível cultural dos seus discipulos. "Vem cada vez mais senadores. deputados e ministros. Por
isso, estou preocupado com a
qualificação", afirma.
No ramo há 30 anos. depois
de conhecer um terreiro em Porto Alegre, Marcucci não acredita que o desespero é que esteja
provocando esta busca espiritual. Louro, olhos azuis e voz
macia, ele acha que a umbanda
cresce porque a população anda

umbanda
decepcionada com o catolicis"Estão
mo.
em busca da verdade", acredita.
No governo, não existe unia
estatística atualizada deste aumento de interesse pela umbanda, religião afro-brasileira que
na Argentina, segundo estudos
antropológicos, ainda está limitada à periferia. Mas assessores
da Secretaria governamental do
Culto informam que é a entidade que mais tem crescido entre
as opções que surgiram, nos últimos anos, ao catolicismo. A
clandestinidade é o que dificulta
este registro. "Sei dizer que não
precisei operar a mandibula graças ao pae Luis", disse uma argentina. à saida do terreiro em
Vila Adelina, um bairro de população carente na Grande Bucnos Aires.
"Tem
muito charla tanismo
não
é
registrado aqui", jusque
tifica Jose Camilo Cardoso, da
Secretaria, responsável pelo cadastro das religiões — num total
de 40 novas seitas.
Na semana passada, um empresário brasileiro foi assassinado e sua mulher e filha confessaram à polícia argentina que tí.:"
nham encomendado sua morte a
um pae de santo por USS 100
mil. Mas como um ano depois
ele continuava bem de saúde,
encomendaram sua morte ao intermediário na negociação com
o umbandista, ex-noivo da filha
do empresário. O episódio despertou novo debate sobre as religiões africanas.
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A

frustrada

americana

do

geração

pós-guerrai

Em plena meia idade, 77 milhões sofrem
çom fim do sonho de prosperidade eterna
'JACK S1RICA
frente — a Geração X, que já chega
à maturidade com pouca ou nenhu;Newsday
ma expectativa — os baby boomers
NOVA IORQUE — O ator cômico
comparam sua vida atual com a
^americano Billy Crystal faz o vensonharam e o resultado é:
Idedor Mitch Robins no filme City
que
"Medo,
depressão, tristeza e ansie[Slickers (Amigos sempre amigos
dade,"
resumiu
uma mulher de 42
seu
No
dia
aniversádo
39°
:1991).
anos, ao responder sobre sua vida
sentado
diante
do
chefe,
toJrio,
•mando uma descompostura, ele decomo assistente social de um hospi"Sabe como
tal particular que passa por dificulé chegar a um
;sabafa:
dades
financeiras.
jmomento da vida em que a gente
"Acho
não
vai
ter
uma
apaipercebe que
que estão em choque,"
írência melhor, um emprego melhor
opinou a consultora Deborah
£ tudo que conseguiu não vale
Bright, 44 anos, referindo-se aos
.¦grande coisa?"
colegas boomers. "Eles, a uma certa
altura, entenderam a aritmética do
I, É um sentimento que assoia a
•geração baby boomer, nascida desucesso. De repente', tudo se tornou
muito mais complicado. Trabalhar
pois da Segunda Guerra Mundial:
¦em pleno começo do segundo temduro e fazer o melhor possível já
não parece funcionar."
;po, as coisas estão longe de sair
;como planejado. Hoje em dia, algo
Judith Bardwick, gerente e exAparecido como um mergulho coletireitora
da Universidade de Michi•vo em expectativas frustradas
parediz que os boomers "se matam
gan,
sc estar assolando a maior e mais
de trabalhar para tentar ter o mesbadalada geração da América — os
mo estilo de vida de sua juventuder.
•11 milhões de baby boomers nasciMas o pagamento pelo megasuor
idos entre 1946 e 1966.
derramado é consideravelmente
| Apesar do balanço da meia idamenor do que o da geração que os
:de ser normal, a versão dos boomers
precedeu."
«stá cercada por uma série de exTudo isso pode parecer chorapectativas: ao crescer nos anos 50 e
deira, especialmente para setores
60, eles foram os filhos do período
menos privilegiados da geração
mais próspero e mais otimista que a
boom: "Muita gente pode
pós-baby
Wição já viveu. Como afirmou a
se sentir desesperada com o que eu
invista Time ao escolher a "geração
consideraria suficiente para viver a
CS .menos de 25 anos" como seu
vida inteira," disse Ian Williams, 26
•H&mem do Ano de 1966: "Apoiaanos, jornalista. "Acho que é difícil
'dos numa
prosperidade sem precepara pessoas da minha idade sentidentes e nas conquistas do estado
rem alguma simpatia por pessoas
bem estar social, os boomers têm
jie 'sentimento
tiveram sua chance e começaque
de segurança ecojum
ram a perdê-la."
nòmica' inigualado na história."
Mas não há como ignorar o es|Bons tempos.
tado
mental dos boomers, que são
j Mas, em plena meia idade nestes
um terço da população
são
quase
dos
anos
90,
a geração do
meados
o que eles pensam e
americana:
não
está
apoiada
em
pós-guerra
influencia a direção do
querem
coisa alguma, mas fustigada por
"Cada vez
que o segmento de
país.
ifma economia confusa e por muboomers entra nudos
baby
ponta
panças frenéticas no estilo de vida.
vida, o país inteiro
ma
nova
fase
de
pressionadas por uma competição
fazer
ajustes,"
alertou Katem
que
não
existia
há uma
mundial que
ren Meredith, presidente da Assofaeração, as empresas estão dimiciação Americana dos Boomers.
puindo de tamanho e se redimen"Quando
sionando para produzir mais com
se faz uma projeção a
hienos empregados com uma carga
longo prazo a gente vê que as coisas
horária maior. Muitos integrantes
poderão ficar realmente ruins para os
da geração Woodstock dizem que a
nossos filhos. Por isso, é preciso dar o
Vida em nada se assemelha ao conalerta agora, é preciso poupar, é preciso se reeducar para as novas realiforto que desfrutavam quando chedades. Como boomer não quero engavam em casa depois de algumas
Semanas viajando de carona na estrar para a História como parte da
(rada.
geração que liquidou o sonho arnerii Ao contrário dos que estão á sua
cano," concluiu Meredith.

Pais,

WASHINGTON — Até recentetiiente, o panorama político americano era dividido entre democratas
e republicanos. Desde a eleição de
(992, quando o milionário do Texas Ross Perot conseguiu 19% dos
votos presidenciais, a noção de can(Jidatos independentes vem se tornando cada vez mais comum,
ameaçando a hegemonia do sistema
bipartidário. Na campanha para
1996, com o eleitorado cada vez
mais enojado com a política, a independência em relação aos partidos tradicionais adque atrativos cada vez maiores. No entanto, fora as
brincadeiras sem futuro político de
vários João Ninguém, não há, por
enquanto, nenhum candidato independente sério declarado para a
Casa Branca em 1996.
Além de Ross Perot, que vira e
mexe ameaça repetir no ano que
vem sua aventura política de 1992,
i^s candidatos mais prováveis e
mais citados são Colin Powell, negro. com passado impecável, exchefe do Estado Maior, cuja afiliaçào política até seus melhores amigos desconhecem, e Jesse Jackson.
também negro, com passado ativista no movimento de direitos civis,
desencantado com o Partido Deriiocrata, que o considera uma pedra no meio do caminho.
Mais recentemente, o senador
Bill Bradtéy, 52 anos. admitiu a
possibilidade de uma candidatura
independente, que o forçaria a deSíifiar o proprio presidente Bill
Ciinton. líder do partido com o
qual se identificou durante toda sua
vida política. Bradley acredita que
d monopólio do sistema bipartidano não ò mais sustentáwl porque
os republicanos e os democratas
qonservam posições antigas e _iastas, simplesmente aborrecendo os
eleitores.
—Os republicados se enamoram

da mágica dos mercados e criticam
o governo como o inimigo da liberdade quase que por reflexo", disse
Bradley, que passou a semana passada visitando as praias de Nova
Jersey, onde aproveitou para cair
nYigua e fazer contato com seus
eleitores. "Os democratas não confiam nos mercados, pregam o governo como a solução para todos
os problemas e preferem o burocrata que conhecem ao consumidor
que não podem controlar.", acrescentou
Entre os possíveis independentes, Perot é o mais intrometido,
capaz de se fazer ouvir sempre que
acha ter algo a dizer, o que ocorre
com freqüência. A conferência politica que promoveu há cinco semanas em Dallas — para tentar estabelecer um consenso político sobre
'problemas
os
do país e ver qual
entre os candidatos já declarados
do Partido Republicano seria capaz
de atrair os eleitores insatisfeitos —
não deu em nada. Perot continua
independente.
Powell, que lançou sua autobiografia esta semana , tem um carisma inigualável. Segundo pesquisas de opinião. Powell é mais popular que o presidente Bill Ciinton e o
senador Bob Dole (provável candidato do Partido Republicano). Isso
se deve. talvez, ao fato de Powell
ser atraente justamente porque
pouquíssimo se sabe de suas idéias
políticas.
Montar uma campanha independente nos Estados unidos não é fácil:
o candidato precisa de um caixa estimado em USS 30 milhões a 40 milhões só para começar: estabelecer
uma organização política e conseguir,
através de petições, cerca de 680.000
assinaturas para colocar seu nome
nas cédulas de cada um dos 50 estados. As exigências desem ser cumpridas até o dia 9 de maio de 1996. O
que não chega a ser impossível, como
provou Ross Pçrot em 1992.

e

LYNN SM1TH
Los Angeles Times

As

uma
flAviasf.kles
Corrospondento

filhos

Ml

LOS ANGELES — Você tomou
drogas quando era jovem? Ê uma
questão singular para esta geração
de pais e filhos.
Talvez, como tantos baby boo-'
mers. você tenha fumado maconha
nos anos 60 e 70. Pode ter parado
quando ficou mais velho, ou não.
Ainda assim, você está cheio de
preocupações em relação aos filhos:
a maconha hoje é muito mais potente e os jovens começam a fumar
cada vez mais cedo. Eles podem se
viciar ou ser presos, ter problemas
de memória relacionados com as
drogas e podem comprometer seu
sucesso acadêmico. O uso de LSD
pode acarretar eventuais problemas
de visão. Etc. etc. etc.
Então você quer fazer a coisa
certa, quer dar o exemplo, e não
sabe se deve mentir, contar toda a
verdade e nada além da verdade, ou
ficar no meio termo.
Victor Strasburger, autor de
Getting your kids to say 'no' in lhe
90's wheít you said 'yes' in tlie 60's
'não'
(.Fazendo seus filhos dizerem
'sim'
nos 90 quando você disse
nos
60) recomenda "o meio termo".
Mentir não adianta, alerta o pediatra, porque os jovens têm detectores embutidos e podem perceber a
mentira dos pais com a mesma facilidade com que os adultos pegam as
deles. A verdade total é perigosa, se
houver uma longa lista de detalhes
desagradáveis a desencavar. A garotada pode aprender com os erros
dos mais velhos ou pensar "se papai e mamãe entraram nessa, por
que eu não posso?"
Um pai de San Francisco — empresário bem sucedido do ramo de
informática — tomou ácido no
Fillmore West, um famoso teatro
de shows de rock dos anos 60 e 70.
mas não queria que o filho adolescente fizesse o mesmo (o Fillmore
ainda está lá). Quando tocou no
assunto , a resposta foi fulminante:
"Você
tomou e faz sucesso, por que
não posso fazer o mesmo?"
"Parece
haver um fenômeno de
amnésia generacional. Os jovens
têm que reaprender a lição dos anos
60", opinou David Smith, diretor
da Clínica Livre Haight Ashbury,
em San Francisco. Starsburger disse que os pais precisam ter em men-
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te que os jovens não estão xeretaijdo nem querem transformá-los em
hipócritas quando perguntam sobiji'
experiências sexuais ou com drq"Eles
estão pedindo conselhos
gas.
sobre o que fazer. Esta é a questãj)
principal."
!
"Como
posso saber se é leg|l
fazer sexo, beber ou fumar macqnha?" Esta é a pergunta que .os
jovens se fazem em algum momertto e é ai que a confiança nos pa$,
estabelecida ao longo da infância,
vai pesar, segundo Smith. Desndcessário dizer, pais que usam drogas têm credibilidade zero ao tentar
dissuadir os filhos do uso de droígas. Uma mãe usuária de maconhli
que brigou com o filho, um rapai:
de 15 anos, ouviu dele: "Temos ó
mesmo fornecedor." .
Muitos pais se conformam qut
os filhos usem drogas na esperançai
de manter as coisas sob controlq.
com uma atitude aberta. Uma mãe
de 38 anos, funcionária dos Coijreios, que parou gradualmente dç
tomar drogas, acha que as campanhas de prevenção só servem parji
aumentar a curiosidade. Ela dissp
mais sincera
que tentou uma versão "se
você viu
do lema de seus pais
fazer mesmo, faça em casa", mas <?
filho foi um pouco longe demais. • I
Há algumas semanas ela desço,briu que o filho estava cultivando»
cinco pés de maconha dentro de
casa, alegando qíie era para usi?
pessoal e para não depender mais
de traficantes. "No primeiro mof
mento, aquilo fez sentido para
mim, mas de repente percebi quê
era contra a lei. Muita gente sabiá
daquilo e qualquer um podia inforf
mar á policia." Ela exterminou á
plantação e baixou um decreto: fu|
mar sim, cultivar jamais. !
Starsburger diz que os pais não
devem se sentir hipócritas ao dizei
aos filhos que façam o que elef
dizem porque, pela primeira vez nu
história, uma geração de pais podi*
alegar que os tempos mudaram — <j
é a pura verdade.
Ao mesmo tempo, não é precisq
fazer tragédia se os filhos fumarem
maconha de vez em quando: "Comcj
especialista, sempre digo aos pais qaq
a droga mais mortífera de todas é a
álcool. Esta deve ser a principal preoj
cupação," arremata Strasburger.
!
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Powell pode viabilizar a candidatura independente
que Perot tentou
ent I992,tmas na rede Internet até o nômade Fidel Castro é citado

na

Internet

vez, mande uma verdapanha presidencial na Internet. Noi
deira revolução para Washington",
World Wide Web — a parte da1
estampa uma página no World WiInternet que permite a transmissão!
de Web. da rede mundial de comde gráficos, fotos e textos — há!
candidatos independentes, republi-»
putadores Internet, intitulada Fidel
Castro para presidente. Divertidíssicanos, alguns do Partido Libertama, a indicação de Fidel para a
rian (nunca levado a sério) e engra-l
presidência dos Estados Unidos coçadinhos como Adam Reith, autor1
mo uma solução para todos os proda página de Fidel. O espaço ilimiblemas nacionais é uma das grantado do ciberespaço permite que osl
des provas da democracia e da
candidatos divulguem seus discur-;
igualdade dentro da rede do cibesos completos, biografias, pesqui-,
respaço, gradualmen_______ sas de opinião públiía|
te, está se tornando
(favoráveis), press rei
"Mande
um foro de discussões
uma
leases e notícias (favo-!
políticas.
ráveis) publicadas na|
verdadeira
Na verdade, a Inimprensa. j
ternet ainda está váComo onde há!
revolução para
rias décadas distante
mercado há comércio,!
do ideal defendido
Washington:
já existem hoje diver-i
por aqueles que acresas firmas de cônsul-'
Fidel Castro
ditam que, no futuro,
toria política que se;
a rede transformará
especializam em criar!
para presidente
todo o sistema politiapresentações na In-!
co americano e permiternet para candida-'
dos EUA."
tirá aos americanos
tos. associações e ou-i
debater tópicos imtros formadores de!
opinião pública (leia-se lobistas). |
portantes e eleger seus lideres no
ciberespaço. O problema é que o
Uma delas, a Silicon Media, se auto
governo está entrando na rede com
promove com estatísticas irrefutá-'
a delicadeza de um mastodonte.
veis: existem hoje 10 milhões de;
Numa espécie de Washington
americanos altamente educados e1
virtual, todas as agências do goverpoliticamente ativos com acesso ao'
no têm páginas na Internet, da CaWeb, um número que aumenta:
sa Branca às secretarias do executi15% a cada mês. Não agarrar essa;
vo. A revolução informática atinge
oportunidade é. no mínimo, prova
(
também o Congresso, com suas páde cegueira.
ginas e mais páginas de legislação
Quem tem ac;sso a ao Worldl
— e legisladores com
páginas próWide
Web da Internet pode encon- (
prias — e os organismos não-gotrar
amplo
material de propaganda j
vernamentais que servem de obserdos candidatos à presidência nos'
vadores e críticos da forma com
Estados Unidos em 1996 — inclusi-!
que Washington conduz o dia-a-dia
ve a página de Fidel Castro —-atra-i
do governo.
atra- i
vês do endereço http://www2.i
Com a aproximação das eleições
2.nan- á
presidenciais de 1996. como não do.net/newsroom/special/cai
/can-j I
did.htm. (F.S.)
poderia faltar, também se faz cam-
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CONDICIONADOR DE AR CÔNSUL AIR MASTER.
18.000 BTU'*. Com baixo nível de ruído e isolamento termo-acústico
Ventiladores e chassi deslizantes. Controle de funções. Filtro de ar removível
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FORNO DE MICROONDAS BRASTEMP CLEAN GRILL BMP 42 EMA.
Capacidade de 42 litros. Doura dor grill.
Potência de 900 watts. Função demonstração. Tlmer.
Pré-programação. Reaquecimento automático.
Código de segurança. Exclusiva fita de vídeo
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LAVADORA BRASTEMP CLEAN ELETRONIC 22 EDA.
Painel eletrônico com cristal liquido. Sistema de lavagem por agitação. Cesto em aço inox. Recipientes para- •
alvejante e amadante. Lava até 5 kg.
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RS 759,00
ou 7 x R$ 160.0°
= RS 1.120,0°
100 unkladei

LIGUE HOJE.
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futuro

terao
terão

militar

robotizacUf
robotizadq
'"j

¦^ EUA pesquisam
Pesquisam
íxiáquinas armadas

Divu,®a'ao—orionPictuw*

*
de controle remoto
<§1LBERT LF-WTHWAITE
The Baltimore Sun
. WASHINGTON — Um franco
atirador inimigo dispara. O flash
'MMÍfâmWm
e. o som são captados pelos sensores de um robô militar que locali.' ^ííUÍ.5
lgreja
t
e
torrc da igreja
ia o atirador^na
atirador na torre
í iíiÚS^Í Jl..
atira, matando-o. Pode parecer
s
futuristico demais, mas^lapesquisas
:;Í-;Í v.f
mmml1
em andamento nos Estados Uni% « nHfií
dg$ se dedicam a desenvolver má|| ülilí.i
WÊÊIwÊ'
quinas robóticas de guerra para
Pmmmm:
substituir os humanos em missões
$
ifrriscadas. Se estes robôs existissim hoje em dia, os franco atiraH
dores sérvios que já mataram cenm0Ê'ú,0
A ÍHÍÍÍS'»
tenas de pessoas em Sarajevo ness^|- H^v4íít
tjes três anos de guerra na Bósnia
estariam liquidados.
t O Pentágono há muito pesquisa a construção de veículos não
tripulados para limpar campos
minados ou iluminar um alvo para
guiar bombas inteligentes e misseis. Mas agora estuda-se as vantitgens de se equipar veículos com
armas, o que permitiria destruir
alvos inimigos por controle remotb, transformando a guerra num
vídeo game.
; Estas pesquisas receberam impulso adicional após o fim da
(guerra Fria, com a nova realidaNo filme Robocop, um policial
de de deslocamentos militares parobô perde o controle e sai
rà crises regionais onde soldados
matando indiscriminadamente,
americanos têm que operar em
num reflexo do grande temor
lèrreno descoberto e áreas povoados críticos aos programas
c|üs de grande densidade,
bélicos de automatização
"Nossos soldados
—
j Fibras
cm locais onde as
estão
as
1
cStao atuando em
controle sobre estas máquinas.
maquinas. Se
GEC- A
Se didi Rahim, explicou que o GEC—1__ —
oje
cartao magnético
magnetico dados
oje basta usar o cartão
sao pouco ciaregras
cla- controle
rfcgras de combate
combatc são
dados e documentos na velocidade*
uma máquina
maquina atirar a esmo no
ráK0 pode ser controlado por rano KO
xjL
It? ? UIlX^<»0 ou
A revolução
ma- da
ou o telefone. Quem trocou a máras. Estamos tentando salvar vivi- uma
da luz.
|
luz.
»
havera dios
dios comuns do Exército
al«1
Exercito com alcomputador
de
computador
escrever
que encontrar pela frente haverá
ifas
dolares usando
usando que
das e economizar dólares
pelo
As editoras também
quina
tambem estão
estao se li-J
li-1
•
quina
um desastre total."
total."
cance
ou
filICllClOSfl
ate 20 quilômetros
cance de até
alterar gando.
equipamentos
eiquipamentos automatizados,"
automatizados," urn
quildmetros ou
pode corrigir qualquer erro, alterar
sera possível
ob-:
gando. Em breve, será
possivel ob-j
do
CIO
pode
silenciosa
seguir um curso pré-programado.
O0 temor
temorde
de Ruppe foi demonsexplicou
demons- seguir
expiicou Michael Toscano, espeespepre-programado.
ouou mudar de posição
pa- ter
ter livros esgotados via compu«
posigao frases ou paragrafos
Eles tem capacidade suficiente paim- tador.
vezes
rágrafos e revisar tudo antes de imirado várias
Pentágo- trado
cjalista em
cm robótica
robotica do Pentagovarias yezes no cinema, coco- Eles
qalista
pa. • l
tador. A Universidade de Cambrid *
sistemascotidiano
COtlUlctllO primir.
mo èc o caso de Robocop
nfo.
Ele disse que as armas
seriam mo
r|>. Elc
Robocop(\W)
annas seriam
de rara carregar um ou mais sistemas
primir. 0 disquete e o CD-ROM
esta colocando em rede os textos:
(1987) de
ge está
de
armas.
armas.
reduziram
reduziram sensivelmente o espatjo
espaço das
ráatravés
de
atraves
Paul
Verhoeven.
de
sinais
raPaul
No
filme,
o
das
qperadas
conferencia!
qptoradas
polipoli- de
palestras de uma conferência!
JOBIM ocupado
NELSON FRANCO JOBIM
arquivos.
ocupado por
Sys- co^resp<™denteNC°
O0 engenheiro da Robotic Sysc|o ou de cabos de fibras óticas.
oticas. cial
cfco
ciai meio-homem
meio-homcm meio-robô
meio-robo tem
tem
porarquivos.
sobre
sobre
astronomia
realizada
em ou-'
Correspondente
'jMuita
'jptiita
EdUmUm dos homens mais ricos dos
tems Technology, Matthew Edestamos que
engenhoca terns
dos tubro,
tubro, com 200 participantes. Lo~
gente
gcnte pensa que estamos
Lo-?
que enfrentar uma engenhoca
—
LONDRES
A revolução
revolugao tecnotecnodesenvolvendo
dpsenvolvendo máquinas
os
veículos
afirmou
veiculos
,
wards,
ma- construida
maquinas de maEUA,
Bill
Gates,
dono
da
construída para ser um policialMicroMicrogo,
dez
astrônomos
astronomos
do
mundo
que
in-J
policial- wards,
go,
lógica transforma
transtorma o mundo tão
tao de- soft>
tar automatizadas, mas não
nao ée isso.
isso. automato
seriam combatentes muito mais
mais logica
esta construindo a casa do
soft, está
autômato que, àa certa altura, sai
do teiro
sai seriam
teiro terão
terao acesso aos arquivos so-,
tao radicalmente que as
as
pressa e tão
cada caso.
I&iste
emcada
caso. atirando
f&iste um operador em
estáveis do que um soldado e ele
ele pressa
futuro, com telões
teloes ocupando pareatirando em tudo que vê
ve pela
f
bre o encontro.
pare- bre
pela estaveis
mudanças
nas
próximas
proximas
geragoes
des
gerações
ijiio
autônohá
autonoha
de
fogo
existem
des
inteiras. Quem não
articulações
articulates
mudanQas
nao tem USS 99
frente.
frente.
garantiu
p claro
poder
rção
garantiu que
ciar0
QUe
ecte
admiravel
nwM
este
admirável
É
mun•»
que
serão muito
muit0 maiores
maiiores do que as exex- milhoes
i*o,"
mo," afirmou Toscano.
Toscano.
mecânicas com a mesma mobilimobili- ser^°
milhões pode ter sonhos mais momo- d0
narniso A;
A;
wrA um paraíso.
Protótipo
n30 será
robos letais
letais mecanicas
PrototiDO — Se robôs
do novo não
viu
os
transperimentadas
pela
que
Robert
Finkelstein.
fjkdstein,
dades
dos
músculos
humanos.
musculos
humanos,
Kfe^irem
destos,
como
deSt?S'
Com°
a
casa
do
futuro
à
d
presidente
presidente
vão
v5o fazer parte da guerra do sécuOrganização
Organizagao Internacional do Tra-J
s6cu.
Ij
ucasa
da'biciclet^ao
evoiuirem da
bicicleta ao
ao
portes evoluírem
P°™s
dji
Robotic Technology, apresenda 5°5frt.
Defensores
robotiDelensorcs das armas robotiapresenvenda no Japão
Japao há
ha dez anos: sistesiste- balho
Io
milhoes dej
baiho calcula
calcuia que 820 milhões
|o 21.
del
21 os Fuzileiros Navais ou o0
avião.
*
teu
Pentagono com
com Exercito,
t«u um estudo ao Pentágono
zadas. dentro e fora do PentágoPentaS°"
mas eletrônicos
eletronicos operados via comcom- pess0as
mas
.
estão
estao hoje desempregadas;
.....
Exército, que co-financiam o dede- zadaspessoas
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Uma conferência da ONU sobre armamentos convencionais
MVv
qi»e começa dia 25 em Viena vai
tratar de uma das maiores áiineaças militares do mundo: as MO
milhões de minas antipessoais espalhadas por mais de 64 países do
mundo. Esta herança nefasta de
guerras civis ou internacionais
mata pelo menos 10 mil pessoas
por ano e fere mais de 20 mil,
deixando a maioria aleijada.
Limpar os campos minados
nunca é uma prioridade após o
fim das hostilidades, seja em Moçambique. Camboja, Afeganistão
oQ Iraque. O resultado é que ampias extensões territoriais se tornam terras-de-ninguém cheias de
armadilhas mortais contra incautos ou aventureiros. A conferência da ONU vai tentar um novo
esforço para aumentar a adesão a
uma convenção de 1981 que proibki o uso de minas, mas até hoje
sòlbi ratificada por um terço dos
qEàse 200 paises membros da
ONU. A secretária de Estado panfAssuntos Exteriores da Áustrü. Benita Ferrero-Waldner. disso-que a convenção só se refere
aOSr conflitos entre estados, quandSboa parte das minas é rescaldo
deguerras civis.
'^A
maioria dessas armas tem
tamanho pouco maior do que
uma mão fechada e contêm um
qffilo de explosivos, o suficiente
paia matar ou arrancar braços e
pernas de um adulto ou criança.
Algumas delas têm camuflagens.
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mundo numa terra de
nir^gu^m.
ninguém.
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Camboja
Mais de 10 mihões.

A maioria das vitimas sdo
civis
são civis de paises assolados
assolcuios por guerras civis
como a chamada Papagaio Verde,
e explodem ao menor contato.
Fabricar uma mina desse tipo
custa três dólares, mas destruí-la
pode custar de 10 a 30 vezes mais.
A cada ano são desativadas 200
mil minas, mas são colocadas
mais de 2 milhões. A organização
de defesa dos direitos humanos
Human Rights Watch denunciou
que a proliferação de minas deve
piorar no futuro devido aos conllitos étnicos e religiosos.
Outra realidade que alimenta o
pessimismo é que um número cada vez maior de paises se dedica à
produção e comércio de minas e
ao desenvolvimento tecnológico
desse tipo de arma. As técnicas
para a sua destruição não recebem investimentos dos governos

que dispõem de recursos, permanecendo precárias, como o uso de
varas longas ou de detectores de
metal. Existe um sistema americano chamado de Rede Explosiva,
cujos detalhes são sigilosos, que
está há mais de cinco anos nas
pranchetas sem progresso significativo.
Uma das propostas à confe"humaniréncia de Viena prevê a
zaçào das minas." com a troca
das minas burras pelas minas inteligentes. Estas últimas são fáceis
de detectar e providas de um mecanismo de auto-destruição e de
desativação, mas alguns países dizem que se trata de um esforço
das nações tecnologicamente
avançadas para conseguir vantagem da comercialização de minas.
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'
conjunto
dental
P
células
com
c6lulas
com
entretanto,
leva
cerca
mais
de
seis
Membrana
baratas,
ma)S
meses
as pontes
baratas<
meses
.
Vanos fatores
latores ininMembrana
Causas — Vários
tem um
p0nles têm
jfe:|§ m J^M dental
integrado",
c®ra 0 jormando
exPllCd-. "As
As chances
chances
' explica.
para
se
regenerar
totalmente."
custo
biológico
Dumuito
cust0
biologieo
Du'f
fluem no aparecimento do problealto,
para
por1
proble-Bolsa~m$mA W § wm.
i !namon.n
potencial óssea
por;
Ligamento
de sucesso com os implantes
formação
uriplantes de
de
rante esse período,
ée necessário
deve e
ma. O
necessario desgastar o es!
0 principal ée a limpeza: quanesl
periodo, o dentista deve
periodontal
que
quan- S?J^ntai
m
periodontal
migram para a
periodontal
hidroxiapatita
são bem maiores
fazer
um
nm
acompanhamento
malte
a^fpanhamento
radiodentes
radio™al,e
de
dois
do mal feita, a escovação
escova^ao pode
mel
melldl
denies
boi
IMr^
pode
11
para
— chegam até 97% — do
região. Após alguns
ns
s
que
rar a aparência
traumatizar a gengiva, além
aparencia de um". (A.I.)
alem de não
nao
» 4l^ :,|Si
gráfico
grafico do paciente.
paciente.
com
meses, forma-se oo
(A.I.) - :
Defeito M
0sso
titanio puro."
nuro"
com os de titânio
I
F
*
bacteremover totalmente a placa bacteósseo
novo ligamento e oo
osseo /mB\*
Segundo a professora da UFF, a
^
;:!
O dentista cita um estudo de
í~~l
Odont^kde
l_J O0 Departamento de Odonti/lojosso.
técnica de regeneração
tecnica
regeneracao tecidual
tecidual dentista
planovonovo osso.
;!riana. Se for se acumulando, a piaoito
anos
comparou
as
da
Universidade
Gama
duas
duas
Filbo/es*I'iHio.es"
temido
que
gia
1ue
:[ca calcifica, formando o temido
também
tambem
é
e
usada
au- °'t0
guiada
para auJaime
táta realizando implantes dentários
•itártaro.
•itartaro. Naquela região,
dentarios A
próteses, conduzido por Jaime
regiao, começa
come«;a
mentar
mentar áreas
areas que, pela pequena eses- proteses,
Lozada, da Universidade de Lo•um
Loum quarto
deum
calcificagao da
retrada
porque acelera a calcificaçào
preço
pre^o de custo — cerca de
nao têm
ossea. porque
tem condições
condigoes Lozada,
pessoas tem sangramento e retrapessura do osso, não
processo de perda óssea.
Jum
'"Quando
ma
Linda,
L'nc^a'
na
Califórnia.
California.
Lozada
Lozada
bacteriana.
O
tipo
do
de alimenmcrcado. Os interessa*
maioria
intere«a>
alimenplaca
de receber implantes dentários.
preço
ção
pre?o do mercado.
dentarios. ma
gao nas gengivas. Mas a maioria
ex- P'a^a
t"Quando a raiz do dente fica ex"Serve ainda
mostrou que os implantes revestitação e a qualidade
revesticlua''dade da saliva tamPior:
dos devem procurar
não
apresenta esses sinais. Pior:
os responsáveis
tarniposta ée
Aposta
nao
responsaveis
manter
rebordos
rebordos
mostrou
procurer
osso
ta<;ao
para
não
há
mais
nao
ha
porque
bém podem agravar
dos com hidroxiapatita eram mais
esta
a8ravar o problema.
mais
visivel, ela já
lmossea) quando se exex- dos
ja está
problema.
quando se torna visível,
pelo curso de pós-graduação
(evitar perda óssea)
pds-gradua?ao em jlmarea" avisa Eliane.
Eliane
P°dem
"A
tnessa área",
Inessa
doença
doenga
é
crônica,
e
indolor
cronica,
e
em
e
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avançada."
bem-sucedidos
avangada."
do
na
titãos
trai
um
Rua Manoel Vituri*
Vittrri^
de
tita.
dente",
.
"A
acrescenta
Eliane.
Eliane. bem-sucedidos
plantodontia
que
J O
nu.,umo
ffumo ée um dos principais
res- praticamente
principals resnao avisa quando
Para detectá-la,
dendetecta-la, basta que o denpraticamente não
no, 625 — prédio
nio puro. Os melhores resultados
tecnica para fuPiedade, oti
ori
fu- nio
quando
resultados
f[
que contra-indica a técnica
predio OD, Piedade,,
"Algumas
iponsaveis pela doença
iponsáveis
doenga periodontal
chega", adverte Eliane. "Algumas
tista utilize uma sonda milimetrada
penodontal chega",
milimetrada
mantes.
mantes.
com
telefone
599-7157.
telcfone
599-7157.
!
com a biocerâmica
bioceramica foram obtidos
obtidos
pelo
Método evita que
dentes com risco de
de %
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OS RESULTADOS DE CADA PRÓTESE
Experiencias
comecaram
1957
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em
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Implantes
Implantes
Nio
Nao integrados
integrados Falha
Falha (%)
......
i A
(%) ;
sem migrar para aquela área.
'
, As primeiras experiencias de re- tinha se formado por baixo da cuarea. O Titdnio
periodontal.
Titânio puro
puro
v>
f'
igeneragao ossea foram conduzidas pula de plastico.
resultado foi a regeneração.
regeneragao. mMandíbula
Em suas experiencias, os pesquidib
t
anterior
tm 1957 peb pesquisador america- 0s
Em 1990, a Associação
Associagao Amerisadores usaram um dente incisivo
Ameri- Mandibuia
estudos> entretant0> ficaram
;
Mandlbula
28
£
pLtenor
posterior
.no G. Murray. Para testar sua teo- para(jos nor
cana de Periodontia
Penodontia soltou um coco??.•.£..
central de um homem, com grande
anos e s5 foram retoMaxila
anterior
ria de que existiria crescimento os- mados na decada
municado afirmando que havia su..M?*.(l?..?.H!®r.i.?.r.
25
36.?,;.
sudefeito osseo. Eles afastaram a gende 80 por especiaMaxila posterior
seo, ele usou um cao. Tirou uma ,istas
24
. 29,r.;
ficiente
documentação
documentagao
clinica
e
hishis...Maxiia^.posterior
escandinavos. s N
j
giva e colocaram uma membrana
, latia da parte mats externa do fe- ,
¦
Hodroxia
tológica
tologica para garantir a inclusao
..
inclusão da
patita
da Hodroxlapatita
entre
dente e °™°<
0 osso afastando
H p , ,
, K
ntrJ 0 tltnlL>
al™° os
mur do animal, cobriu 0 buraco L-vndhe< J" Karnn« e H; K>'la"der
técnica
tecnica de regeneração
regeneragao tecidual
tecidual Mandibuia
Mandíbula anterior
anterior
20
5 ft
f
teados que nao tinham condigao de
com uma cupula de plastico e fe- Provaram que era possivel se torguiada na prática
pratica de periodontistas.
Mandíbula posterior
periodontistas.
Mandibuia
29
3
posterior
4"
'
lormar novas estruturas e deixando
ch'ou a musculatura. Apos 10 sema- niar novo osso, novo ligamento e
Apesar de novo, o0 método
metodo deixava
deixava mMaxilai anterior
t
r
1
11.K
,
um espago para que as celulas com
nas, fez um corte transversal no novo cemento em cima de uma raiz
de ser considerado experimental.
experimental. ax'a.an.erior
Maxila posterior
P.0s.len0f
43
..
is
lemur e percebeu que um novo osso previamente exposta pela doenga
?.
(A.I.)
tv''ax"a.
potencial de formagao ossea pudes(A.I.)
t.:
CLASSIFICAÇAO DO TIPO DE OSSO
CONSULTORIO
CONSULTORIQ
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Ginseng e soja aumentam 0 processo de envelhe¦ Gostaria de saber quais as pro- cimento. Outra propriedade e meuiorara disponibilidadc ncuropriedades terapfiuticas do ginseng
da lecitina de soja e se podem ser muscular, olerecendo mais forga
tornados sem prescrigao medica? Para as Pess«as- Uu seJa-se voce
Raimundo Menezes do Nasci- corr^ u.m clul'ometro- podera cormento. Niteroi, Rio de Janeiro. rcr, do.ls. com 0 mesm9 esforgo,
te-lo tornado por longo tem?Quem respondeea nutrologista apos
bnlrctaiU^0gmsengcmaltas
Suely de Oliveira, coordenadora p0,
do curso de pos-graduagao em
^pnofaco.
nutrologia e nutngao clinica do reuuziuuo 0 raciocinio.
Instituto de Nutrigao da Santa Ja a lecitina de soja. acreditam
Casa.
algunsautores. atua diminuindoa
Nada deve ser tornado sem concentragao de gordura no figaprescrigao medica. Toda medica- do. Mas ha outra corrente que
gao ou substancia que age no or- prefere acreditar que a lecitina diganismo deve ser receitada por minui e a absorgao intestinal de
especialistas. O primeiro cuidado. gordura, elimmando-a mais rapicontado. mesmo em se tralando do,
de medicagao alternativa. e desco- O ideal e fazer uma reeducagao
brir a quantidade mais indicada alimentar, evitando alimentos ricos em gordura saturada (dificil
para cada pessoa.
ginseng atua diminuindo
de ser quebrada e absorvida).
produgao de radians livres, que alem do cigarro. alcool e drogas.

O ideal
idea! ce manter hábitos
habitos sausauW
dáveis
daveis de vida,
vida. como a alimenalimenJ
S&sZX/
tação
tagao rica em cálcio
calcio (peixes,
leii
(peixes. leite,
te- verduras); uma boa atividade
atividade homogeneo
homogêneo
Bastante
Bastante
Pouca densidade
Esponjoso
Esponioso
'
compacto compacto
física regular (caminhada,
compacto
»|'ca
(caminhada. ginástiginasti- co^pacto
ca): e a exposição
exposigao da pele
aos
pcle aos
isso VStTTTiY!17VT?tf9T£fiVHIHHflii^HHHHti
primeiros raios de sol. Tudo isso
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ajuda
ajS a aumentar a massa óssea.
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ossea.
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Devemos pensar que o0 esqueesquef
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funciona
banco,
leto
ieto funcion" como um baSco. '
onde a moeda ée o cálcio.
calcio. Até
Ate os
os
MM
BROCA
BUCHA
25 ou 30 anos. ée época
se
gBQCA
epoca de se
fazer uma poupamw,
poupança, porque decomega a haver perpois disso, começa
'
da. O ideal ée ingerir cerca de
de
ffi&B'WuL
1 oftft miliffrnmnc
rilrin por
nnr
{!m>
/Affl-'
1.000
miligramas Hp
de cálcio
d de .leite
it tem ^
dj — um copo
dia
300
...
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f
^MÜSÒÜLC£
MUSCÜLO^miligramas. Entretanto,
m,I,gramas.
tonem loIe=S?~
do o cálcio
calcio ée absorvido
absomdo pelo corpo. somente 30%. EÉ ai que entra a
"TZ~
'
suplementação.
suplementagao. Para as pessoas
pessoas
.
O dentista abre a gengiva
com
O
implante
espécie
de
(uma
de 18 anos, um acréscimo
acrescimo de 800
800 umabrocae090SS0ondo
uma broca e perfura o osso onde
bucha)
bu'cha)6enStoSrodo
ó encaixado dentro do
miligramas ée suficiente.
suficiente.
ser6
será colocado o implante.
implante.
osso.
~M """
As perguntas devem ser enviadas com nome completo. cndercgo e telefone para o JORNAL DO BRASIL, Editoria Saude & Medicina. C) I
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Osteoporose
Osteoporose
18
¦> Sou baixa e tenho apenas 18
anos.
anos Ouvi
0uvi falar
fa|ar que a osteopo0StC0p0_
rose pode estar
esfar ligada
|igada àa baixa
baixa
estatura. ÉE verdade? Como posso
posso
evitá-la?
evita-la? Kátia
Katia Silva, Barra do
do
Pirai.
Rio de Janeiro.
pirai Rjo
janejro
ortopedis?Quem responde ée o0 ortopedista
u, Nelson
kelson Menda. membro da
da
Socjedade Brasileira de OrtopeSociedade
0rtoPedia e Traumatolõgía:
Traumatologia:
Realmente. a baixa estatura
Realmente,
estatura
predisposigao papode ser uma predisposição
para a osteoporose (perda de masmasEntretanto, ser baixo
sa ossea).
baixo
óssea). Entretanto.
não
esnao quer dizer que a pessoa esteja condenada a ter a doença,
doenga.
condigao, há
alem desta condição,
ha
porque,
porque. além
diversos
divekos fatores que
qoe provocam aa
osteoporose. Por exemplo,
exemplo. as pespessoas devem evitar cigarro,
cigarro. álcool
alcool ee
cafeína
cafe cocafeina — encontrada no café
comum. em refrigerantes, principalprincipaldieis. chá
cha preto e chá
mente diets,
mate.
cha mate.

EMAGREÇA
EMAGREgA A VISTA
VISTA \
PAGUE
imueAprazo
À PRAZO
Agora você
voc^ também
tambem vai poder
poder
usufruir das delícias
deh'cias de
deum
um SPA.
SPA.
Vócé se interna, fica no mínimo
minimo
7 dias
dia> e paga tudo àa prazo.
prazo.
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ATENDIMENTO INTEGRAL DURANTE 24 HORAS
HORAS
Seis
SAB ADO
|
Seis meses depois,
depois. perfodo
pertodo
246 0060
necessário para saber se oo
SPA & CLÍNICA
CLINICA VILLA RICA
RICA
necess^rio
material foi
fw bem aceito peto
pelo
RUA DONA MARIANA, 219 BOTAFOGO PABX 537 4242
4242
material
TCI
(mu^rnT
'
TEL:
'
(0242) 22-2039-(021)
256-7215
osso,
é
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tocado o parafuso de
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UiJ
osso,
oA1'256-7213
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titânio, com um dente provisório.
V
V
J
provisorio.
titanio,

IUSCULOÜ ~
Q, * t- musculcc:

Após
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metálica
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PARA SUA FACILIDADE TENHA EM MÃQS:
MAQS:
CPF, N? DO CHEQUE E OU CARTÃO
CARTAO DE CREDITO.
<jiiur»«..»..
ENTREGA ¦ EM
24
?li PC1«
WifiVM
HORAS
<*7,1

^
1
t
i

SEMP

^

Toshiba
IB

OlITUBRO!
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a]V
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COM PIP

3 ANOS DE
GARANTIA
TOTAL

GARANTIA TOTAL
ATE 03/01/2000
STERE0
STEREO

O PROXIMO PODE SER VOCE!

'

^
STEREO

29

j
^
^ j
TV A CORES CCE HPS-2980
t"tr'iiHiMnniitHtrirmiinngHr
^ remoto multifunções. Recepção de 110
73 cm. (29"). Controle
canais de TV (VHF/UHF/CATV).
TV A CORES TOSHIBA
na
TV 3485 STEREO C/SAP
Informações na tela em português.
audio e
ji
i
portugues. Entradas de áudio
TV
video.
85 cm. (34"). Controle Remoto programável
video. Display gráfico.
videos e conversores de TV a
stereo
S
programavel para comandar vídeos
a
grafico. Som stereo
J •• SAP
¦?"
cabo de outras marcas.
marcas VHF/UHF/TV
VHF/UHIVTV aacata
cabo. Sintonia automática.
automatica. Entrada frontal de
Recep?aoem
em Pal-M/Pal-N/ NTSC. Auto-Loudness.
SAP Recepção
Auto-Loudness.
«*
cabo
áudio/video e s/video. 700 linhas de resolução horizontal,^lNpfCTUREUd'0
Desligamentoautomatico
saída de áudio paia conexão
c0"^0 de
dC
Desligamento automático programável.
voltage.
clxasacSsticas"patw/NT^C
programavel. Free voltage.
caixas acústicas. Pal-M/NTSC PIP
P?P°PlCRJRE
VCR
(PICTURE IN PICTURE via VCR)
A À vista: R$ 830,00 (20 peças)
•
pe9as)
Avista:
À vista: R$2.450,00
R$ 2.450,00 (10 peças)
pepas)
I
'^"ji
ou2x
NETO
O
felizardo
JOÃO
JOAO
0
recebe
SOARES
recebe
l2x 415,00 SIM
sumiuros
|
JUROS
ou2x
1.225,00
2x1.225,00
SEM
JUROS
SEMJUROS
'
do
Diretor
FIAT
FIATOKm
da
OKm
o
Garson.
Garson.
—5
,A.
*.. A v9AA 4A
ntM(M
o
R$985,04
4 X r$ 726,92 = r$ 2.907,68
e$2«iO,2O-r$985,04
Concorra
voce também
tambem aos próximos.
Concorra você
proximos.
ou
SEMP

TOSHIBA
TOSHIBA
IIB

SANYO

;j::

SEMP

^

GARANTIA TOTAL
GATlo3/Tof/2000L
ATÉ 03/01/2000
Si

PI

|
j
SARANTIA TOTAL
TOTAL
GARANTIA
ATe03/01/2000
ATE
03/01/2000
STEREO

II

STEREO
STEREO

^

|
|H
||

v?

STEREO
STEREO

II

^

^

C/SAP
OBISHBSSSSHSSSOKlHi
BnswiwiiaSSS^^
TVTV A CORES TOSHIBA TV 2995P STEREO C/SAP
73 cm. (29"). Sintonia automática
automatica VHF-UHF. TV a cabo. Controle remoto programável
73
programavel
'""""""""ininiiniiiiininiiiiiiiiinnmiiiiiwfflmimiiwii^
g.
PIP
ry TV A* CORES
para comandar Videocassetes e conversores de TV a Cabo de outras marcas. PIP
C/SAP
Para
2,
TVTV A CORES SANYO C29 LH43 B STEREO C/SAP
C0BES TOSHIBA
TOshiba
•
«¦
73 cm. (29
automatico. Entrada de Áudio
Audio e Vídeo.
remotp, Sintonia automática
Video.
~ruTV 2889
(Picture in Picture via VCR). PAL-M-NTSC automático.
automatica de 181 canais. Reldgio
Relógio e timer
(29").). Controle remotp.
oqqq -STEREO
timer (Picture
STEREO C/SAP
~£~ programável.
Conexão
acústicas
externas.
de
acusticas
Voltagem
caixas
automática.
automatica.
Audio
2
entradas
BAZOOK
BAZ00K
de
WOOFER
WOOFER
71
e
Vídeo.
Video,
Áudio/video.
Audio/video.
Saida
Saída
de
Tomada para SS- Conexao
programavel.
71 cm (28").
<28-\ Controle
Remoto VHF/UHF/TV
Cabo tntraoa
oontroie Remoto.
hemoio.
viih/uhm v aauaoo.
Cabo.
Entrada de Audio e Video
vídeo. Saída
Saida de Áudio
Audio variável.
(exclusivo sistema que reproduz todas as nuances dos sons graves.
variivel.
(exclusivo
graves.
).
video.
PAL-M/NTSC
A À vista: R$ 890,00 (to peças)
pe?as)
2 x
X 445,00 sim juros
juros
ou 12

JL

i
i

ou

4 x r$ 264,06 = r$ i,056,24

A À vista: R$ 1.190,00 (15 peças)
pe?as)
ou2u2 X 595,00 SEM
JUROS
simjuros
ou

A À vista: R$ 990,00 (10 peças)
pe?as)
ou2
OU 2x495,00
SEM JUROS
X 495,00 mm
jurqs

4 x r$ 353,07 = r$ 1.412,28

I

ou4
R$ 293,73 *= R$
X r$
OU 4 x
rs 1.174,92
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SHOPPING
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ENTREGA OESTES PRODUTOS EM ATt 7 0IAS UTCIS.
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TV A CORES PHILIPS MATCH UNE 53 TP 60C
STEREO MULTIPIP
134 cm (53"). MULTIPIP (4 imagens) com efeito STROBE e
PREVIEW.
^ 800 linhas de resolução horizontal. Controle
Remoto PHILIPS universal. Sistema localizador do
controle remoto. "SMART SOUND": Controle automático
de volume. Sistema de som STEREO/SAP com 25 watts de
potência. 181 canais, inclusive TV a Cabo.

À vista: R$7.290,00 (03 peças)
TV A CORES PHILIPS MATCH UNE
LINE 32 FL 2884 WIDESCREEN PIP
OU 2x3.645,00
2 X 3*645f 00 SEM
SEMJUROS
^
JUROS
81 cm (32"). Tubo Flat/Square (tela plana) de 32", formato da tela de cinema.
cinema.
£
I.7r^T
81
PIP: imagem dentro da imagem. 800 linhas
linhasde
de resolução
resolu?5o horizontal. Sistema de som Symphobass Plus System, 26 watts de
de
i
'
Oil 4 X Rt 2.162.94 - ntR a«i t«
JK MWBWMhMM^WBBI
. ; x' 74S-C-potencia.
potência. Processador Dolby Pro-logic surround Sound. 181 canais (inclusive TV a cabo). Três
Tres painéis
conexoes §
paineis 1 de conexões
áudio/video, inclusive S-VHS. PAL-M/PAL-N/NTSC
¦''¦¦¦¦•¦'^
audio/Video,inclusiveS-VHS.PAL-M/PAL-N/NTSC
|
ÁAvista:
vista: R$6.290,00
R$ 6.290,00 (03 peças)
pe?as)
12
2 X
x 3.145,00 SEM
siMjunos
JUROS

ou
GARANTIA INTERWACIOHAL
INTERNACIONAL PHILIPS
PHILIPS
ou4Xn» 1.866,24. rs7.464,96
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\
f
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mam
flvJIi
QUANDO
QUANDO RECEBER
RECEBER
iBSSSSSSSi
SO
HOJE
A MERCADORIA.
MERCADORIA.
PRECO
A casa da gente.
A
PREÇO BAIXO E AQUI
AQUI.
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¦Acupuntura
Acupuntura

¦

n

. T'TrNr,
SAÚDE

combate

E

aít-T^T^txt a
MEDICINA

a

hipertensão
hipertensao

Medicina chinesa faz um
um

diagnostico preciso e indica
indica
.diagnóstico
tratamento para pacientes

JORN XL DO BRASII

arterial

Arquivo—14/9/90
~
Jf

Medicação^
Medica^ao

interage comj
Dos 30 milhões de brasileiros hipertensos, mecomtade não sabe que têm a doença. Para ajudar a
diagnosticar e tratar esse mal que atinge 20% da
da
cilllllCIltOS
alimentos^!
população mundial e responde por 20% das morCOLLEEN P1ERRE
pierrf. HST
;js.
acupuncolleen
,tes
Jes no Brasil, surge uma alternativa — a acupunEspecial para o Battlmore Sun
tura
e
outros
métodos
metodos
OU
da
da
Baltimore
medicina
u
tradicional
;
come?am a ser adotados na rede
.chinesa,
.chinesa^que
WASHINGTON — AlgumayWque começam
••pública do Rio.
zes a medicação se choca confos
•
Institute de Acuhábitos
habitos alimentares. ÉE aíai que^ilAcu5
j£: O clinico geral e diretor do Instituto
quoi4il*
.puntura do Rio de Janeiro, Ronaldo Azem, expliexpli•
oBrfi^puntura
gumas pessoas acham muito ôò'rflTa que para os orientais,
orientals, os problemas de saúde,
saude,
V
cmtnls
comer
bem
e
tomar
outras
plicado
J*a
hipertensao, surgem em função
fun<;ao do desedese""^^' **'
JJomo
^corno a hipertensão,
W?
providências
providencias para proteger-sua
proteger-«ua
"O
^tjuilibrio do organismo.
segredo para o tratatrata- .
saúde.
saude. Quem que já
B
teve tfma
tftffii
^fluilibrio
ja
.^L
'jfl|
•tnento da doença
•mento
doenga ée diagnosticar onde está
.
esta a desarm|.
desar*
doença
doen?a
aguda,
como
um
atsqtte
at&pfc
"'SHj
cardiaco,
do corpo para a acupuntura o harmoniharmoniWr >
cardíaco, acha difícil
dificil negar'
negaf' sua
iM
JThonia^do
JTnonia
J^mT
descreve.
iiar",
vulnerabilidade. Simplesmente
*?
¦í Segundo Azem, a avaliação
avaliapao do paciente ée feita
feita
' '
nao pode se esquivar com a argtlnão
argti^
|
"isto
atraves do protocolo de diagnóstico
diagnostico
da
medicina
medicina
SMv
mentação
nunca
mentacao
aconremi
aconretvu
^através
ir,
^^^M
"
chinesa, criado por ele, que classifica o tipo de
Içhinesa,
de
„
comigo". Então
Entao o que resta fazer
fuztr
¦^M|||§|
^
-hipertensao arterial. "Analisamos ec classificamos
•hipertensão
classificamos
jM
é
\
c
adotar
várias
arias
medidas
para«ròcpar»<me*" ós
'Mm
lhorar
os sintomas. Assim sabemos qual o órgão
orgao que está
esta
MM'
lhorar sua saúde.
saude. A maioria
maioria irá-se
em desarmonia, provocando a doença,
doenga, para dardarI
alimentar melhor, fazer exewiMm
alimentar
^^HPSBKS^if'>Nfc.
espwial atenção",
mos especial
atengao^ explica Azem,
Azem,^ que éecoorcoor^Hpip'
/N
cios, abandonar o fumo e ttfiWr
tetito'r
denador dos programas de medicina alternativa da
evitar o estresse. ,"C
Secretaria Estadual de Saúde.
As pessoas que tomam anHcoagulantes
Azem cita um exemplo: depois que uma desarI:
desar^
coagulantes são
sao' um bom tííWüeWrtt866^'
"***'•
monia no rim for diagnosticada, o paciente vai
vai
|HHh
Comumente,
elas
tiverartHYrti
plo.
tiveraiflTffti
fM
>-*C
pio.
f
f
trata-la com a acupuntura e usar os medicamedica1
ataque
poder tratá-la
ataquc cardíaco
cardiaco ou um coâgíifo
coagi{fo
MMfe.
mentos
mentosmais
mais indicados
indicadosee direcionados para o seu
seu
sangiiineo
sangüíneo e tomam drogas
drogas'difiWfiçaso."Essa pessoa sente lombalgia (dor nas cosvadas da cumarina, como aHV&f>tas), insônia, fadiga, calor, sudorese, além de ficar
farina, para reduzir a probífbilijçom a ponta da língua vermelha. Esses sintomas
dade de coágulos.
reforçam o diagnóstico", explica Azem.
Muitos irão começar a peWPr
Tratamento — Depois de diagnosticado o
peso e, conseqüentemente, cofiíètipo de hipertensão, é hora de tratá-la, através dos
rào mais frutas c vegetais (por-tpte
-pontos de acupuntura convenientes para reequilielas têm poucas gorduras e ctrlobrar o órgão em desarmonia. Mas Azem destaca
rias e alto teor de vitaminas, án"É
tioxidantes, minerais e fibras-aoa
que o tratamento não é feito só com agulhas.
^adonuta
medicina tradicional chinesa como um todo: fitolúveis e insolúveis), que tarftbehi
terapia, dietética energética, exercícios terapêutisão indicadas. Mas nem sempré'."
cos e massoterapia (massagem). Além disso, atraVitamina — Alguns destes
vés da sabedoria oriental, ensinamos a pessoa a
vegetais altamente recomendais
melhorar seus hábitos de vida."
para reduzir os riscos de doenças
Segundo o médico, de oito a 16 aplicações de
cardíacas
também possuem áltòs
O médico Ronaldo Azem
,L-«7»/ diz que a„ acupuntura começa a ser adotada na rede pública do Rio paml^iagnosticoaahipertensM
acupuntura,
aci^
uma por semana, são ideais para^
teores de vitamina K, que auiYienque
tratamento seja eficaz. "Controlamos a hiperhiperta
ta a coagulação
coagulagiio do sangue e' tíiít?j{tensão
tensao em 80% dos casos. Mas o paciente deve
baíha contra a medicação.
deve
Irtl
medicacao. Se
Seeste
_
_
balha
esje
¦ficar sempre de olhos abertos, tomando cuidados
é o seu caso, você pode fazei* flütfs
*com a alimentação,
Curso
ensina
método
médicos
com
o
excesso
coisas:
comer os vegetai^^r(i
principalmente
para
'de sal". Azem explica
que a acupuntura não traz
quantidades controladas oufíjüNo dia 11 de agosto, o parecer 028/95,
maíá uma alternativa que veio para somar
efeitos colaterais de muitos mepioneiro no mundo ocidental —, é ensicutir com seu médico a possibilips inconvenientes
aprovado pela resolução número 1.455 do
nar, para os médicos da rede pública de
e tentar amenizar este problema.
dicamentos. "O paciente vai poder ser tratado pelo
dade de mudar a dosagem da iineConselho Federal de Medicina, transforsaúde, o método de diagnosticar a hipervida".
da
Azem explica que o curso — que comedicação. De todo modo, terTçfe
çesto
mou a acupuntura em especialidade méditensão através da medicina tradicional
no último dia 5, no Instituto de AcuAlguns casos, entretanto, não obtêm melhora
controlar
as quantidades de vegeçou
ca — até então era feita por acupunturis—
chinesa. "Em 1981 a acupuntura entrou
do
com a acupuntura. Segundo Azem, quando a meRio
de
Janeiro
tais
de
alguma
integra
memaneira. ' '
puntura
'dicina
tas não necessariamente formados em medicina moderna e tradicional. "Com um
na rede pública, no Hospital Municipal
oriental não consegue controlar a doença,
Em recente artigo publj'^p
dicina. Com a aprovação desta medida, o
ós pacientes continuam tomando os medicamendiagnóstico mais sutil, os médicos podePaulino Werneck, na Ilha do Governador.
na Revista da Associação Dietética
médico Ronaldo Azem resolveu criar um
tos. "A técnica foi capaz de diagnosticar o probleAmericana, a dielista Janice F^rào usar a química moderna de modo
Hoje já temos muitos pólos de medicina
curso para médicos, sobre diagnóstico e
ma e o remédio mais indicado. O que queremos é
ris dá conselhos sobre a vita)n|j|a
alternativa em hospitais do Rio. E a popumais direcionado". Azem destaca ainda
"tempo
tratamento de hipertensão arterial com a
K para os que tomam anticoaguarticular um tratamento ideal para cada tipo dc
o
curso
lação aceitou bem", explica. Ele destaca
dura
três
meses,
sufique
•hipertensão,
acupuntura.
lantes
que vai aos poucos diminuir ou zerar
por via oral:
100
milhões
de
brasileiros
ciente
não
o
médico
saber
têm
diagnosticar a
que
para
Segundo Azem, o objetivo do curso —
couve e salsa em graji/jjis
tiP uso de medicamentos", explica Azem.
Evite
acesso à saúde e, por isso, a acupuntura é
hipertensão c aplicar o tratamento".
porções;
-r.x,
k+:
Limite os seguintes alimentas
a uma porção (uma xícara dt#:yo
por dia: espinafre, brócolis, fepolho.
*) £
Se deseja muito aumentarou
diminuir sua ingestão de alinterftos ou suplementos que são bòtís
fontes de vitamina K, peça a seu
médico para monitorar com mflts
freqüência sua coagulaçãovsanAlimentos a considwaV
EM
VEZ
güinea.
DE
VER
neste caso incluem verduras, tontilhas, feijão, soja, óleo dc sojtave
fígado.
í >¦„
—
Risco
Harris também'^1
NOVELA
taca os riscos para pacientes'qtiè
POR
HÁBITO,
tomam drogas derivadas da"«ttmarina e suplementos de vitamina
E. Muita vitamina E afina mais ó
sangue, reduzindo o tempcvcfè
coagulação e aumentando o
VEJA
UMI
BOM
"»•
FILME
de hemorragias excessivas.
Ainda não foram realizadas
pesquisas suficientes para se defrnir o que poderia ser um TnVcjl
seguro
de ingestão de suplernerçPOR
PRAZER
tos de vitamina E para pacientes
que usam drogas derivadas dá cumarina. Mas um caso documénfôdo mostrou coagulação diminuida em um paciente que tomou SDO
UI (unidades internacionais) di£rias por seis semanas. ~
Doses — O grande
SESSÃO DAS
problemá
8 NA CNT/CANAL 9.
.. iDWe que as pesquisas indicam que jt
vitamina E é segura em altas
ses para pessoas saudáveis^úè
não tomam medicamentos vêrididos com receita médica. Còi]'sc'O SHOW DEVE
PARE, Ou n :
qüentemente, ela está sendo pn>
A HERDEIRA
O OURO
CONTINUAR
AS GARRAS
movida como uma boa form^Ç
E RIA
DE MACKEW A
DO LEÃO
doenças cardíacas.
afastar
SEXTA - 22/0
SEGtTNDA -18/9
TERÇA - IO/O
Ainda
que isto possa ser vefdaQl A R I A 20/0
SÁBADO - 23/o
Mais que uma
Ali that jazz.
de.
existe
um longo caminho ã ser
Os Três Patetas
Baseado num best-seller
TV alternativa.
Bang-bang ooní
Vencedor da Palma de Ouro
l
ma
percorrido
para que possamo^^r
grande produção
esculhambando histórias
de Sidney Sheldon.
Cregory Peek, Ornar Sharif
em Cannes e de -* Oscar.
tender
todas
as interações de mebritânica
sobre
as
aventurainfantis. Muita confusão
I listória da herdeira de
e Julie Newinar. A história
("om Roy Scheider
vitamina
de
E com vájHÕs
e
conquistas
na
gadoses
e gargalhadas nessa
juventude
unia fortuna cjut* c perseguida.
de mu xerife que
e Jessica Lange. narra
medicamentos. Se seu médico,^
de
um
dos
maiores
líderes
comédia de tirar o fôlego.
Com Romy Sclmeider.
recebe um mapa para
a trajetória de um diretor
ceitou vitamina E junto com.sua
ilo século: Winston
^anal 9
Com Paul W inrheíl.
Otnar Sharif e
o \ ale do ()uro.
medicação, ele provavelmente
de teatro e cinema que
Churchill.
Beatriee Siraiidit.
tá controlando seu tempo de co£
não aceita renunciar
Sua
alternativa
< om Robert Fleinvng.
Mas se você está toman*
na
TV.
ao trabalho.
gulação.
Simon Ward e Anne Bancroft.
do vitaminas por sua própria con\.n |>i ii .i -r\i.i li ir.i
ta juntamente com remédiosjgp;
/ > às -Mi na Mostra Internacional <le Cinema ua 1 \: Salmonbcrries. um amor diferente.
didos com receita, certifique-se,de
que seu médico está a par doiaíg
Mintn
X.
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¦

Comércio

informal

já
nas ruas

é

encontrada

serve de fachada

para

a mais

nova

em

modalidade

banca
do

tráfico de

de

drogas na

cidade,

camelô
o varejo

ambulante

MARCELO AHMED
Michel Filho
'(i
O tráfico no Rio agora está bolando banca. Infiltrados no comércjb informal das ruas, dublês de
traficantes e camelôs montam verdadeiras bocas-de-fumo nas calçadas, vendendo drogas à luz do dia,
sem qualquer repressão por parte
^^
do poder público. Durante uma semana, uma equipe do JORNAL
DO BRASIL observou as atividadeS;dos ambulantes de Copacabana
,e .flagrou um deles vendendo cocaiJtâJia movimentada esquina da
.Avenida Nossa Senhora de Copacubana com a Rua Raimundo Cor-reia, no Posto 4.
.,: O traficante — que mantém co¦.roo fachada uma pequena barraca
de queijos Polenguinho e de cola
.Sííperbonder—age alheio ao vai-e.vem de pedestres e demonstra não
-s&iimportar com a aproximação da
.polícia. Ao pedido do viciado, a
çptrega é feita em poucos minutos.
,Q,homem, alto e forte, pega a droga, que sempre está em uma caixa
_PH.no bolso de sua calça. Depois,
coip as mãos fechadas, coloca o
saco de plástico com a cocaína em
J
cima da barraca, mas de forma cuidadosa, para que o viciado o pegue
logo em seguida.
^ilrv^
:. Sem números — Essa cena se
repete em outras partes da cidade,
embora as autoridades não tenham
um levantamento de quantos traficantes já se infiltraram entre os camelôs. O saquinho de cocaína, droga mais comercializada, é normal*» - *Mt*í^-. 3À;J>£ií -s • •
lilÉ>tfMi;.i
.mente vendido entre R$ 10,00 e RS
MÊaÊttm^J^^:rr^«^
/ttCIS!
•
Após fechar
1^t^/rr
/^^<i
negócio com um cliente em plena luz do dia, o trajicante-camelô
estabelecido mima esquina
A) bolso e confere o pagamento
retira a droga do
,2Q»00. Se o traficante de Copacabana,cobra
R$ 20,00 por cada saco,
na .cobra RS
ele teria de vender 100 polenguiInfiltração de criminosos
violencia nas ruas
casos de violência
Òhos — cujo lote de cinco custa RS
&-4olotedeJISrs
hifiltragao
gera
— para conseguir o que ganha
1,00
1,00—para
ganha
.
Apesar de sua existência
ser
barracas nas ruas, mas esse é um
reduziu o número de ambulantes
corrência disso, o comércio teve
produtos importados em várias
^çfjjb apenas um cliente viciado.
muitas
vezes
atribuída
costume
à
situação
vem
de
muito
tembarracas da cidade, o presidente
em Copacabana. Aqueles que perque
já
seu faturamento reduzido em
..Jorge Lauro de Almeida, diretor
financeira do país, os camelôs
da Associação de Ambulantes do
po. Desde o início dos anos 80,
deram seus pontos organizaram
40%.
cie Controle Urbano da Coordenasempre
foram encarados pelas aucom o crescente número de cameCentro, João Pires, sofreu um
uma manifestação. Ao verem suas
—
dona de Fiscalização e LevantaPor conta disso,
Tráfico
toridades como uma ameaça à orlôs
nas
ruas,
os
vêm
se
atentado,
em
agosto
de
1992.
Piproblemas
barracas derrubadas por colegas,
da
admite
è
mento
os comerciantes sempre pressioprefeitura,
que
dem. Isto porque muitos de se
agravando. O que antigamente se
res garantiu que a ação partiu de
cinco
camelôs se revoltaram. Um
dé conhecimento geral que muitas
naram o governo para solucionar
infiltram no comércio ambulante
restringia à corrupção de fiscais
Alexandre Farias Pereira, dono
deles
uma barra de ferro e
bancas de camelô vendem drogas,
pegou
várias
em
o
ocaproblema. Mas,
'isso aqlii
de várias barracas no Centro.
para ganhar a vida de forma ilicique faziam vista grossa ao mercaagrediu
manifestantes,
acusar
o
siões,
o
^çjnos, inclusive, informações de
governo preferiu
ta.
A
receptação
de
do
informal
rouvirou
um
produtos
problema
comerciantes
denunEm
90,
os
qye,.com a repressão ao tráfico no
é Pavão, Pavãozinho e Cantagalo.
comércio de financiar os camelôs.
bados, o contrabando e a ligação
muito mais complexo e hoje é camorro, esse comércio aumentou",
ciaram que quase todas as cargas
Esta
seria
uma
das
causas
da
difiNão têm caô (conversa)", reagili
com o tráfico são algumas das
so de polícia.
r^yela Almeida. Ele lembra que o
trados
caminhões
roubadas
culdade
em
se
localizar
os
depósique
um dos ambulantes, citando fave—
facetas criminosas que dão um
Atentado
Com a sofisticaRio-São
tos
Paulo,
fegam
clandestinos.
n combate ao tráfico é uma atribuipela
Ias que são conhecidas como loprincicunho violento à atividade dos
ção dos serviços oferecidos, os falção da polícia. Almeida espera ainalimentos
e
cigarros,
com
o
camelôs.
A ligação de camelôs
palmente
cais de venda de drogas. Depois
sos ambulantes atualmente condá c(ue a operação de repressão aos
Sempre se vinculou aos desemtratam pessoas armadas. Por detráfico ficou evidente a partir de
desse incidente, não houve mais
podiam ser encontradas nas barcamelôs, marcada para o próximo
nunciar os tubarões que vendem
raças de camelôs do Rio. Em depregados a iniciativa de montar
uma ação da Polícia Militar, que
conversa. Nem manifestação.
mês, ajude indiretamente o trabalhô policial.
"
Michel Filho/08.05.
Ò superintendente da Guarda
Municipal, coronel Paulo César
Artfiêndola, diz que qualquer informação sobre tráfico entre camelôs
colhida por seus agentes é repassada para os órgãos de segurança do
tótado. Há duas semanas, o prefeito César Maia recebeu uma carta
cora. ameaças de morte por parte de
traficantes. A ação seria uma represália a uma operação da prefeitura
Htt Tijuca, onde os fiscais teriam
apreendido e ficado com seis quilos
de cocaína de um traficante que se
passava por camelô.
-""Mapeamento — A
prefeitura
nega o incidente e garante que não
há, na administração municipal,
qualquer levantamento desse tipo
<áer crime. Segundo Amêndola, a
.guarda empenha-se em mapear 22
áreas de atuação de ambulantes,
visando á operação que mobilizará
340 homens. Paulo César Amêndo.laJambra três situações em que foi
i|5S^Sj
detectado tráfico entre os ambulanJg$,,0 primeiro caso ocorreu com
êÊÊ^t#^
PS camelôs que ocupavam a Rua
Uruguaiana, mas o problema aca^ com a retirada dos ambulantes
dftjipcal. De acordo com o coronel,
havia ali três pontos de venda. O
segundo caso foi detectado na Centrfl( do Brasil, onde havia duas bo• . - _;. :.:• t': ;•; • •„-> ¦>¦.' y.-,<:y•-'•"¦- : '•' •«.:*,"¦;. ¦¦¦¦.¦¦-.¦"¦¦¦
. .»
• -¦•¦•: ' \V-V,v
*¦•-..
•:¦¦¦¦:¦¦. .•¦ ¦¦•.•• <¦:•¦ : • • .•.•:¦:¦ :•:¦'¦ : ¦<<¦"¦' . "'*.•
eqs-íle-fwno. Os camelôs do local
WÊÊÊmmíiÊm
foram retirados com o auxilio do
Us conflitos envolvendo
Os
envolveiido os cunbulantes
ambulantes tem
têm assustado cotnerciantes
comerciantes ce pedestres
desiie os anos
cuios 80
pcdcstres desde
Exército e hoje a área passa por
reformas. O outro caso foi na Praça
cidade. Naquele ano, o então
para não pagar impostos e poUm desafio
Saens Pena. na Tijuca, na esquina
lidais que impõem à força os
prefeito Jamil Haddad assinou
das hias Conde de Bonfim e Major
decreto regulamentando a atilimites dos territórios que previdade e obrigando os camelôs
Ávila.
tendem explorar com exclusiviconstante às
POPULAR
EM
•' Segundo Amêndola, os casos foao uso de crachás. Ele tentou
dade. A idéia do camelódromo
ram comunicados á policia. De
em vão controlar a explosão
nunca deu certo. O último,
autoridades
iíçôrdo com um policial da Zona
dessa atividade, limitando aos
inaugurado ano passado pelo
5
5
CONTINENTES.
C0NTINENTES.
idosos e deficientes físicos o diSul, as drogas vendidas pelos cameprefeito César Maia, não tem
;SK| "^^^irv,
[¦M]
vêm
de várias partes da cidade e
lôs
j0****/0Hm
rei to de vender produtos ao ar dado bons resultados.
sempre
n^o só dos morros próximos.
livre.
existiram
A preocupação com os preConsultados sobre essa atividanas ruas do
Em 1985, o prefeito Mareei- juizos políticos gerados pelo
PEUGEOT
PÉUGÍOT
peugcot
de ilegal, os camelôs se mostram
lo Alencar admitiu sua frustraRio. Só que ¦
confronto com os camelôs letemerosos, numa clara demonstraainda eram
ção por não ter conseguido revou o ex-governador Leonel
h.
ção do perigo "Só
solver o problema, quando
que os falsos colegas
nospoucos
Brizola a só emprestar a Policia
representam.
sei que a maioria
anos 60. e até o final dos 70 construiu seis camelódromos
Militar para as missões de re«SII^^^3^SSj^^|^^^^^|pj2i2lfeZi^^^>>><i>IIM,H^AL
dos ambulantes é trabalhadora e
vendiam artesanato ou cópias que jamais foram ocupados.
aos
ambulantes
pressão
quanessas pessoas apenas sujam a imadaquilo que era exibido nas vi- Marcello queixava-se publicado era formalmente solicitado
gera de quem precisa desse dinheiro
trines das lojas. Foi a partir da mente da falta de aptidão dos
pelo prefeito Marcello Alencar.
para se sustentar", disse uma mudécada de 80 que a presença seus fiscais e enumerava as caJá César Maia cuidou de criar a
ihér que trabalha como camelô há
dos ambulantes se generalizou,
racteristicas que davam ares de
1'0 anos em um ponto de CopacaGuarda Municipal, que tem
chegando a desfigurar a paisa- máfia ao mercado informal: debana e não quis se identificar. O
Mais de 80 concessionárias em todo o país.
homens com armados de cassegem da Avenida Atlântica.
putados que se elegem com o
vendedor de chinelos Raimundo
tetes e treinados em lutas marEm 83, cerca de 70 mil bar- voto dos ambulantes, comerConsulte planos de financiamento.
Soares de Freitas, 35 anos, foi curraças ocupavam as calçadas da dantes que montam barracas
ciais.
"Eles
Veiculo de acordo com o PROCONVE. Eopreu filiada 2 ABEIVA. Use senpre cinto de segurança.
to:
precisam é de cadeia"
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cidade
As crianças não apostam na polícia:
uma entre cinco confessou sentir medo
ao ver um policial fardado e armado.

JORNAL DO BRASIL
Segundo a pesquisa, as mães são mais
violentas: elas batem mais nas crianças
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(78,6%) do que os pais (39,8%).
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Pesquisa
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mostra

que

uma

em

cada
cada
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tres
três já
ja

foi
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da
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mais

da
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metade

ja
já

assistiu

a

um assalto.
um

As crianças
criungas cariocas ée que dizem: ée na TV, e não
nao
na rua, que vêem mais violência. Mas na vida real,
uma em cada três delas já foi assaltada ou roubada;
55,3% já assistiram a um assalto e 18,4% já viram
uma pessoa atirando em outra. Ainda segundo quase
todas essas crianças, o lugar onde moram é seguro.
Apesar disto, 83,3% delas dizem já ter apanhado,
sendo que 92,5% foram agredidas em casa mesmo —
a grande maioria (78,6%) pela mãe. E 19,6% dessas
mesmas crianças querem ter uma arma em casa quando crescer — em geral, seguindo o exemplo dos pais.
|A realidade violenta vivida pelas crianças do Rio
foi diagnosticada a partir de uma pesquisa feita pela
_Vocfe
GPP — Planejamento e Pesquisa e pela Máxima
foi assaltado
Você já viu alguém atirar
Você já
j^ foi
criangas, todas com idades
idades
Comunicação
Comunicagao com 968 crianças,
roubado?
em outra pessoa?
ou
entre 8 e 12 anos, de 24 escolas públicas e partículares. O trabalho foi idealizado para detectar o que elas
Sim
pensam sobre a violência e, sob esta ótica, como
vivem e como estão sendo formados aqueles que
Não lembro
serão os adultos cariocas do terceiro milênio. Mas a
Alguém de sua casa
pesquisa também ajuda a dimensionar o mundo dos
já foi assaltado ou roubado?
adultos de hoje.
Sim
67.9%
Segundo informaram as crianças, 77,3% delas já
tiveram alguém da própria casa assaltado ou roubado. Os dados revelam ainda que pelo menos uma em
cada cinco famílias de crianças que estudam em
escolas particulares tem arma em casa — o índice
pode ser maior, porque 12,3% das crianças não
souberam responder a pergunta.
Indiferença — Para fazer frente a esta violência,
as-crianças ouvidas não apostam na polícia. Ao serem
perguntadas sobre o que sentiam ao passar por um
policial fardado e armado, a grande maioria disse
"nada"
(51,2%) e, enquanto 29,1% responderam que
se sentiam seguros, 19,7% confessaram ficar com
medo. Não é à-toa que 43,5% delas se sentiriam mais
seguras no lugar onde moram com a presença de mais
seguranças, ao passo que apenas 29,9% gostariam de
mais policiais para a mesma finalidade.
.Outro dado que chama a atenção é que 4,2% das
crianças das escolas públicas pedem menos policiais
para se sentirem mais seguras no local onde moram.
Além disso, 56,2% consideraram verdadeira a frase
"Atualmente as
pessoas direitas estão mais presas e
os
bandidos
Vigiadas que
que vivem soltos pela rua".
"Queríamos ter uma idéia do
que os mais novos
Quando você passa perto
nos
liirnbem nos
iirna proteção,
consideram uma
constrain
prolcgao. assim como também
fiffiMT
I^V?
de um policial fardado e
d(^I!?^Ucia|Pfa*dtad?e0
fcX
il^sN
interessava saber se eles já nascem se sentindo apriVOCfe se
sente'
armado,
como você
SC
'
a^l^^o?0m0
sionados em condomínios e atrás de grades", explica
Seguro
29.1 %
o engenheiro Silvano Jiro Naritomi, da GPP, que
/^y
^\
Fico com medo
dirigiu o trabalho e pretende que ele seja repetido
sistemáticamente, para que se possa fazer um acompanhamento da violência na cidade na visão das
"""^
||
crianças. "A gente costuma ter uma noção da violênrodcia. mas não
nao a quantifica.
Esta pesquicia que nos rodeia,
quantifica.^Esta
pesquiJ\
sa também serve para isto", diz.
Luca
8
De acordo com a professora Myrthes de Luca
Você
apanhou?
Voce já
Onde?
bateu?
Quem te bateu?
ja apanhou?
confecgao
onentagao pedagógica
Wenzel, que deu orientação
pedagogica na confecção
•••*"
91
I
^£
^1111 3; 1#
'<
I®!
Sim
83.3%
Sim
33.3%
Em casa 32.5%
Mae
78.6%
Mãe
78.6%
ou\®fl
dos questionários,
questionarios, ouj
tro mérito
Nao
i6.o%
merito da pesquisa
Na escoia 5.7%
Iflf
f|||f
pai
39.8%
pesquisa
s| jV
j
N3°lembro
os
tragar os
foi ajudar a traçar
Não lembro
Na ma
0.7%
Irmão/Irmã
irmao/lrma
15.3%
________________
5.0%
^ajudar
perfis dos alunos de esOutro lugar 1 .9% |
colas particulares e de
ter
O
desejo
de
I,^5^SSW!^
Não
Nao respondeu
"Que2.8%
2.8%
Avô/Avó
Avo//W6 7.9%
^"T'
escolas públicas.
^||
"
Tio/Tia
segue
|
uma
arma
ríamos saber se eles
Empregada
eram mesmo diferentes
0 exemplo dos
Outros
e encontramos dados
marcam
esta
difeNão respondeu 2.0%
que
pais
rença, como o tipo mais
comum de castigo aplicado às crianças: enquanto as da rede particular costumam ser privadas de ver TV (42.8% dos
casos), as da rede pública não podem sair de casa com
Dor
D
e medo
dentro
de casa
Os cariocas do
maior freqüência (48,7%)", conta Jiro.
do
silêncio
das
crianças
Os
crianças
violênexpostas
se
à
armar
é
diante
de
grilos
que querem
pequeno
Essas diferenças, porém, não falam mais alto em
cia — em casa. na rua, na televisão — precisam ser
sua alta exposição à violência. "Se mais de 70% já
alguns itens curiosos. Os alunos de escolas partículaterceiro milênio
substituídos por uma educação para a cidadania que
tiveram um parente assaltado e menos de 20% queres se sentem tão seguros no lugar onde moram
"Todas
comece
desde
cedo.
as formas de violência a
rem ter armas, isso mostra que nossas crianças não
Não é só a opinião das crianças sobre a violência
(43,3% do total) quanto os de escolas públicas
as
crianças
estão
expostas
estão
inteiramente perdidas", diz Alba Zaluar. Ela
uma
refletem
a
falta
de
que
na
foram
assaltados
a Máxima Comunicação e a GPP — Planejamen-;
praticamente
(41,7%). Também
que
estrutura familiar, que leva a uma situação de conflitambém defende a introdução de aulas sobre a noção
to e Pesquisa procurou saber. Esta é a primeira de
mesma medida (30,1% dos das particulares contra
to dentro de casa", diz o juiz Siro Darlan. titular da
de cidadania nos currículos escolares, incentivando a
uma série de seis pesquisas de opinião infantil sobre
27,3% das públicas), assim como apresentam índice
lJ Vara da Infância e Juventude do Juizado de Menodenúncia de abusos, e um amplo trabalho de preven"Você
assuntos tidos como "de adultos" — há mais quatro
semelhante na resposta afirmativa da pergunta
res do Rio, que ouve os gritos de 25 a 30 crianças por
ção ao uso abusivo de drogas, um dos motores da
em andamento —, que formam um projeto inédito no
já viu alguém atirar em outra pessoa?" (17.3% entre
mês. cujas queixas levam á abertura de processos
violência social.
Brasil, o Carioca do Terceiro Milênio. "As crianças
os
das
e
19,1%
entre
os das particulares
públicas já).
contra os pais. Para Darlan. as crianças precisam
— "É difícil medir até que ponto a
Educação
de hoje serão os adultos do ano 2000. Queremos
Surras — Os mesmos dados gerais da pesquisa
aprender desde cedo que tém direitos e que podem
alta exposição á violência vai afetar a personalidade
ouvi-las sobre temas que afetam diretamente suá
cobrá-los. Caso contrário, seus gritos continuarão
foram também analisados por sexo e por faixas de
os
conceitos
de
das
crianças.
repensar
Mas
é
preciso
formação", explica o mentor do projeto, Ponce de
silenciosos.
idade, o que possibilitou o enriquecimento das inforeducação
baseados
na
competitividade
e
no
indiviLeon, da Máxima Comunicação.
as
exemplo,
A falta de harmonia familiar e a suposta educação
maçòes. E interessante observar, por
que
dualismo",
ela.
diz
Alba
modelos
Zaluar.
Para
apadas
parebaseada
na
nas
meninas
agressão
estão
mais
na
base
da
banalização
da
mães batem
(84.5%
que
Quem foi a campo atrás do que pensam as criancidos com o alemão e o japonês — em que os alunos
violência, o que faz com que haja crianças que digam
foi o pessoal da GPP — Planejamento e Pesquisa,
nham são agredidas por elas. responsáveis pelas surças
"foi maneiro
"Há
mais
capacitados
ajudam
os
mais
fracos,
aprendendo
saiu
muito
sangue".
que
porque
ras em 72,7% dos meninos agredidos) e os pais batem
que desde 1991 trabalha com pesquisas de opinião.
— podem servir
fazem
comunidade
de
uma
estudos
antropológicos
demonstrando
as
socieque
parte
Até
agora, foram ouvidas seis mil crianças de escolas
que
mais nos meninos (44.7% deles apanham dos pais e
introduzir
na
educação
brasileira
uma
concepdades
onde
não
há
agressão
contra
as
crianças
são
para
particulares e públicas do Rio e Niterói sobre televíestes batem em 34.9% das meninas que apanham).
mais pacificas", diz a coordenadora do Centro Latição menos agressiva da sociedade.
são, sexo, drogas, família e religião. Ainda serão
"E
Outro ponto curioso é que, à medida que as
claro que a exposição à violência crescente das
no-Americano para Estudos de Violência da Fundaabordados pelos pesquisadores temas como escola,
crianças vão crescendo, a figura do policial transmite
ruas vai gerar adultos diferentes. Mas é preciso lidar
ção Oswaldo Cruz (Claves), Maria Cecília Minayo.
lazer, propaganda e política.
menos segurança. Dos 8 a 9 anos. 33,5% das crianças
com isso como parte da vida, abrir a discussão e
Televisão — Para ela, o alto indice de crianças
"Nosso
objetivo é fazer um raio X da criança do
sentem-se seguras ao ver policiais fardados e armaque dizem ver mais violência na TV que nas ruas é
permitir que as crianças falem sobre o assunto, até
Rio",
define
o engenheiro Silvano Jiro Naritomi, que
dos. Este indice cai para 32.3% na faixa de 10 a 11
compatível com estudos recentes que comprovam a
para que elas mantenham sua perplexidade diante da
dirigiu a pesquisa. No caso específico da pesquisa de
anos e fica em 22.9% entre as que têm 12 anos.
violência e não a aceitem como uma coisa natural",
tese de que a televisão pode banalizar a violência.
"Não
violência, foram entrevistados 454 alunos de 12 escodiz a psicóloga Bernadete Pinho, do Mopsi (MoviAlém de índices surpreendentes, o trabalho tamque a criança veja um crime e queira cometê-lo,
Ias particulares e 514 de 12 escolas públicas, todos
mento Psicanalitico), especializado no atendimento a
mas ela começa a aceitar aquilo como um fato norbèm revelou respostas curiosas das crianças. Para
•ustificar
com idades entre 8 e 12 anos, no período de 10 de
crianças e jovens. Ela supervisiona ainda o atendimal", diz Maria Cecília. Ela também destaca como
ter armas em casa
por que não pretendiam "Porque
um aspecto nefasto da pesquisa o fato de 20 por cento
o futuro, houve quem dissesse
mento psicológico feito na Universidade Estácio de
sou uma
julho a 18 de agosto de 1995 — com uma pequena
"Porque
das
crianças desejarem ter armas na idade adulta.
leniua" e
Sá, no Rio Comprido, ao lado do Morro do Turano
interrupção entre os dias 17 e 30 de julho, em função
quero ser bailarina" contrastan"Nos
— onde. na semana
io com quem respondeu "Eu já tenho" e "Porque a
Estados Unidos, onde se mede tudo. calcula-se
das férias escolares.
passada, dez pessoas foram
mortas num tiroteio entre traficantes. Entre as crianque uma pessoa armada tem 48 vezes mais chances de
policia vai me bater e me matar". Entre as explicaForam escolhidas duas escolas da rede particular e
çòes dos que pretendem armar-se para enfrentar a
ças carentes. Bernadete detecta um nivel muito maior
produzir um crime na rua e 13 vezes mais chance de
duas da rede pública em cinco áreas distintas da
violência quando crescer, também há pérolas como
matar alguém dentro de casa."
de influência da violência social, enquanto nos atencidade — Zona Sul. Zona Norte/Centro. Central,
"Eu não vou
Especialista em violência urbana, a antropóloga
dimentos particulares feitos pelo Mopsi há uma prequerer, mas sim o meu marido, pira
Leopoldina, Zona Oeste e Niterói.
Alba Zaluar. no entanto, acha que o número de
dominância de problemas de violência doméstica.
ajudar na segurança".
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Mães de alunas denunciam
que, de vez
em quando, alunos estupram as colegas.

Gustavo só usa roupas velhas e
envelhece os tênis em casa, com medo
de ser atacado pelos pivetes
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Samuel Marlini

Clarisse Pedrosa, 11 anos, estudante da 5a série do
Colégio Santa Mônica, na Barra da Tijuca, incorporbu a violência ao seu dia-a-dia. Moradora da Tijuca,
eja descobriu há cerca de um ano que "sai um
foguinho" quando uma arma é disparada. "Eu estava
na janela do meu apartamento quando vi um segurança do posto de gasolina, que fica aqui ao lado,
atirando num ladrão", conta Clarisse.
^pH'v
|||: jf
Também fazem parte do acervo da garota duas
tentativas de assalto por pivetes, quando estava parada num sinal dentr.o do carro de sua mãe. Clarisse
rscorda ainda um domingo em que uma perseguição
Avenida Maracanã encheu de medo toda a
policial na
família. "Foram muitos tiros. Eu, minha avó e minha
mãe ficamos escondidas na cozinha, com medo de
qtíe alguma uma tíala entrasse pela janela", conta.
JÍHistórias trágicas fazem parte do cotidiano das
ejtanças cariocas de todas as classes sociais e de todos
os bairros da cidade. A Tijuca, porém, chamou a
atenção dos pesquisadores pela quantidade de fatos
relatados pelos pequenos entrevistados. Moradora do
bairro, Juliana Sibanto Pires Dias é filha de uma
professora e de um comerciante, mora em casa próRtía e tem o privilégio de estudar em colégio particular. Aos 10 anos, porém, ela coleciona dramas. Há
dois anos seu pai foi rendido e teve o carro levado por
ifm bandido armado de metralhadora.
"Não
esqueço meu pai entrando
I Lembrança —
rai) casa pálido e contando para a gente o que tinha
Alice e Rodrigo viram um tiroteio entre polícia e bandidos que deixou centenas de seiis colegas em pânico }
Roberta fezonxpáo Santo Inácio, sobre violência
acontecido", lembra Juliana, que teve avós e tia
também
tambem vítimas
vitimas de assaltos. O
aconte- .
0 pior, porém,
porem, acontede deixou
deixou o saldo de uma aluna ferida por estilhatjos
tênis novos tem
têm de
estilhaços de
de deixou
deixou de ser uma coisa natural para crianças
plásticas de supermercados e os tenis
crian^as éc
ccu
ceu na semana passada. Um tio desapareceu no
no plasticas
ser
envelhecidos
em
casa
antes
a
rua.
de
rua.
uma
uma
atingida
um
tiro,
e
outras
centenas
de
de
adolescentes.
adolescentes.
Para
driblar
ganharem
o
medo,
janela,
caminho entre o trabalho e a casa. Depois de uma
as
táticas
são
por
taticas
sao
uma ser
Mesmo assim ele ainda fica "com
com as mãos
maos geladas"
crianças em pânico.
muitas. Pedro Maranhão
geladas criangas
Maranhao anda na calçada
spmana sem notícias,
calgada junto aos
panico. A cena, que ganhou as páginas
aos '
noticias, a família
familia acabou encontrando o Mesmo
paginas muitas.
"Se
toda vez que
dos jornais e foi tema de redação
redagao na escola, não
nao foi
foi predios
P'vete1ue vê um pivete.
corpo no Instituto Médico-Legal.
tiver algum pivete me.
Medico-Legal. Tensa e amedronamedron- l0^a
prédios e casas comerciais.
dos
Colega
de
turma
de
Gustavo,
Leonardo
Correa
esquecida.
Corrêa
esquecida.
Um
ano
e
meio
após
apos
ainda
ée o primeiro
seguindo eu entro em qualquer loja prédio",
táda,
tada, a garota se recusa a sair de casa sem a compacompaprimeiro seguindo
predio", ensina.
Tavares, 10 anos, teve a casa invadida por assaltantes
assaltantes exemplo
exemplo de violência
violencia lembrado pelos alunos.
alunos.
AA menina Roberta Moreira Penna Ramos, 10,
rihia de um adulto. "Tenho medo de que o ladrão
ladrao Tavares,
roubaram o0 aparelho de CD e o videocassete.
videocassete. Rodrigo
Rodrigo enumera sem parar casos de amigos que
que |ou?^ram
venha me pegar também",
anos, aluna da 4a
4" série
tambem", diz Juliana, que se negou a ^ue
serie do Colégio
Colegio Santo Inácio,
Inacio, em!
cm!
que anos,
Sua irma
irmã ,de
de 12 anos,
anos' conta,
conta' ficou
»cou duas semanas sem
sem perderam
relógios,
relogios,
tênis,
mochilas
tenis,
ou
dinheiro
aparecer de frente nas fotos.
Botafogo,
fotos.
Sua
espago na mídia
perderam
midia por conta de
para
para Botafogo, que ganhou espaço
nao foram apenas as
as assaltantes
assaltantes nas ruas e nos ônibus
querer sair de casa. Nesse caso, não
onibus circulares de LaranNum bairro cercado por favelas, como a Tijuca,
Laran- seu
seu rap do Santo
Inácio, também
Sanlo Inacio,
tambem tem sua estratégia
Tijuca, querer
estrategia
"Procuro
família
se
tornaram
reféns
do
medo.
crianças
familia
jeiras.
refens
A
Ele
mesmo,
dois
que
tiroteio
tjroteio ée coisa normal. Essa característica
de
tênis
sob
tenis
sob
para
caracteristica proporcioandar
em
Ipanema,
onde
mora.
jeiras.
ficar'
que
perdeu
ficar
pares
para
proporcio- criangas
do garoto preferiu
nao denunciar o roubo àa polícia
ameaça de canivetes, agora anda com um sapato todo
preleriu não
apremiizudo precoce a seus pequenos moradopolicia ameaga
todo perto
nu
na um aprendizado
morado- t'°
ninguem perceber que estou
perto de um adulto para ninguém
retaliates dos bandidos, que suspeita
suspeita ferrado.
res. Pedro Maranhão
por temer retaliações
Maranhao Sousa, 10 anos, aluno da 4a
teve sozinha",
sozinha", revela a menina, cujo alcance de vôo
4" Por
ferrado. Alice Almada, sua colega de escola, teve
voo não
nao
favela
serem
^ave'a
de
uma
série,
serie, do Colégio
experiência mais traumatizante. Ela, o pai, a mãe
Colegio Lestonnac, na Tijuca, sabe distinpróxima.
proxima.
experiencia
vai além
mae e vai
distin- serem
alem do quarteirão
de casa.
quarteirao
"Metralhadora
"Metralhadora
Tiroteio — Na Zona Sul, Rodrigo Ramalho
Ramalho varios
vários vizinhos ficaram trancados num quartinho na
na
güir
giiir perfeitamente o som das armas.
Roberta também
tambem lidera, entre suas colegas
colecas do
não
nao pára
Montenegro
e
Alice
Almada,
e
os
ambos
de
tiros
12
anos
e
são
garagem,
sao
rapidos.
durante
um
rápidos.
Revólver
Revolver
assalto
ao
é
mais
e
mais
Montenegro
onde
moram
moram
Santo
garagem,
para
Santo Inácio,
prédio
Inacio, o ranking das famílias
predio
familias mais assaltadas:assaltadasdevagar", ensina o menino.
estudantes do Colégio
menino.
estudantes
Colegio São
Sao Vicente de Paulo, no
no
em
em Laranjeiras. Além
Alem de bens como computador, TV
TV sua
sua mãe
mae foi vitima 12 vezes. Ao seu lado,
lado durante o
Vítima
Vitima de pivetes, Gustavo de Paulo Romero, 11
Cosme Velho, têm
tem muitas coisas em comum. Foram
Foram ee videocassete, Alice perdeu a sensação
11 Cosme
sensagao de segurança
seguranga recreio
recreio na escola, as
colegas enumeram os casos de
as*colegas
anos, colega de escola de Pedro, perdeu boné
assaltados, como dezenas de outros adolescentes coco- em
bone e assaltados,
em sua própria
casa. "Acho que me sinto mais segura
segura violencia.
violência.
Esgotado o repertório,
propria
repertorio, todas concordam
"como
"como
nhecidos,
mochila.
mochila.^ Por issò,
isso, adotou a tática
tatica de andar
nhecidos, e também
tambem foram espectadores e vítimas
vitimas de
de no
no colégio.
colegio. Pelo menos, ainda não
nao foi invadido por
com a decisão
decisao de Laura Rosa Marques, 11 anos:
por com
anos"Prefiro
mendigo", segundo sua mãe,
mae, a professora Ângela
uma cena de bangue-bangue, em março
Angela uma
margo de 94, em
em assaltantes",
assaltantes", diz.
diz.
"Preflro
mudar de assunto. Isso me dá
da até falta de
Malta de Paulo! Os objetos, ele carrega em sacolas
sacolas frente
frente ao colégio.
colegio. O tiroteio entre polícia
bandidos Taticas
Táticas — Andar sozinho na rua há
ha muito
ar".
muito ar".
policia e bandidos

Escolas

de

áreas

pobres

Marielle Correia, 12 anos, aluna da Escola Municipal Rivadávia Correia, no Centro, que já se diz
decidida a seguir a carreira militar, tem uma opinião
na ponta da lingua sobre a rua onde mora, no Caju:
nào é segura. Segundo ela, os adultos andam muito
agitados. Diego Castor, de nove anos, da Escola
Municipal Gonçalves Dias, em São Cristóvão, viu
dóis homens roubarem um Santana quando voltava
para casa. Patrícia Alcântara, II anos, da Escola
Municipal Cardeal Leme, em Benfica, diz que as
crianças não podem brincar perto de locais perigosos,
porque uma bala perdida pode atingi-las. Mas a
violência está também dentro das salas: na mesma
escola, mães de alunas denunciam que, de vez em
quando, alunos estupram as colegas de classe.
Esses depoimentos mostram que crianças de oito a
12 anos, alunos da rede pública de ensino, já se
adaptaram à escalada da criminalidade e refletem
sobre a angústia de viver na periferia desprotegida da
metrópole. Diariamente, elas presenciam a destruição
dos equipamentos escolares pelos próprios colegas,
fato comum em comunidades carentes.
Comédias — Estudante da sexta série do 1"
grau. Alex da Silva, 13 anos. da Rivadávia Correia, é
uma criança que não pára de se movimentar. Ele
confessa que adora filmes de ação e de lutas na
"Acho legal
assistir, por causa do suspense,
televisão.
Sua
ação",
colega Danielle Fernandes. 12
da
justifica.
anos. também não desgruda da telinha quando a
televisão exibe filmes violentos. "A televisão transmite a realidade", analisa Danielle. que diz adorar
comédiav
Ana Carolina dos Santos, 14 anos. e Márcio Alves
Malta, nove anos. das escolas municipais Cardeal
T eme e Gonçalves Dias. dizem que a rua nào é

sofrem

roubos

e registram

até
ate

casos

de

estupros
estupros

de
de

alunas

pelos

colegas
co^^H

"Eu ando normalmente nào vejo
e
insegura.
perigo",
"Na
rua tem mais
conta Anderson Lima, 11 anos.
violência", discorda Marielle. Ela teme ser agredida
ou seqüestrada, por isso respeita os conselhos dos
"Às
pais e evita estranhos quando anda sozinha.
vezes, a gente vê muita gente malvada na rua",
comenta Rogério de Souza, 11 anos, que mora com
os avós no Centro.
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Marielle. 12 anos. acha insegura a rua
Xtarielle.
rua on^mora^n^Caju,
om mora no aju, e ja anuncia que
vai seguir a carreira
militar
que
militar

Tiros— Na pesquisa do GPP, foi constatado que
a maioria das crianças não teme policiais e acreditam
que, em determinadas circunstâncias, estes transmi"O
tem segurança.
policial não me diz nada porque
não devo nada", simplifica Wellington Ném, 12 anos,
da Cardeal Leme, que mora em Benfica. Ném diz que
nunca viu um policial em ação, mas assiste a filmes
onde vários tiros são disparados. Juciara Santos. 12
anos, Roberta Rodrigues. 13 anos, e Alexandre José
da Silva, 14, também não ligam para policiais e
viaturas, e dizem passar próximos a batalhões ou
delegacias sem receio.
Os estudantes também confirmam outras conclusões da pesquisa: já apanharam em casa e brigaram
na rua com colegas. Entre os castigos mais comuns
aplicados pelos pais está nào ver televisão. "Tem
cada desenho ótimo e fico muto chateado quando os
meus não deixam assitir", diz Rosane Souza. Alexandre e Roberta dizem que os pais estão preocupados
porque eles começam a abandonar a televisão para
freqüentar bailes funks. objeto de controvérsias entre
funkeiros, população e governo sobre serem ou nào
causa de violência contra os jov ens pobre.v
Reportagem de Carlos Nobre. Mona Bittencourt. Paula Autran e Renato Fagundes.
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'Avenida
Barra
A imprudência

volta
de motoristas

O acidente que matou o ex-jogador Dirceu, craque do Vasco da
Gama e da seleção brasileira, há
ídois dias, fez mais do que entristecer os admiradores do futebol.
Também voltou a abrir uma polêmica na cidade que parecia estar
esquecida: as condições do tráfego
na Avenida das Américas, que já
foi a recordista brasileira em atropelamentos e tornou-se conhecida
como a Avenida da Morte. A colisão mostrou que a via continua
perigosa, mesmo depois das reformas de humanização implantadas
há um ano pela prefeitura. Os novos sinais de trânsito e faixas de
pedestres causaram a diminuição
do número de atropelamentos, mas
podem estar sendo responsáveis,
junto com a imprudência dos motoristas, pelo alto índice de acidentes,
principalmente nos 14 cruzamentos
que cortam os cinco quilômetros
iniciais dã pista.
Apesâr das reformas, o número
de acidentes graves não parece ter
diminuido. Em 1986, ano recordista de bâtidas e atropekmentos, o
Depârtâmento de Estradâs de Rodagem (DER) — órgão que âdministravâ a âvenidâ na épocâ — registrou nâda menos que 489 acidentes, com 14 mortes.
Feridos — Hoje, a prefeitura,
responsável pelâ vm desde 1991,
não mantém mais estatísticas oficiais sobre as colisões. Porém, os
registros do Hospital Miguel Couto, para onde quase sempre são
vitimas desse tipo de aci, levadas as vítimas
aci:dente
dente na área,
area, apontam uma média
media
de 20 feridos por mês.
mes. Só
So nos 15
15
;de
foram
primeiros dias de setembro, foram
nove casos. Contando-se os acidenacidentes em que não
nao há
ha feridos, ou ainda
ainda
aqueles em que as vítimas
vitimas morrem
morrem
no local, pode-se estimar que este

e os

a

ter

sinais

luminosos

sua
sem

da

Morte'

sincronia

perfeita tornam a Avenida das Américas novamente perigoSã
número seja ainda maior. Apenas
Marcelo TheobakJ
os atropelamentos registraram uma
queda significativa: de 277 casos em
1993, para apenas 17 entre agosto
de 94 e o mês passado.
A culpa para essa média ainda
alta pode estar justamente nos 150
sinais instalados na avenida. Projetados para funcionar no sistema de
onda verde, onde o motorista pode
atravessar toda a extensão da pista
sem parar nos sinais vermelhos,
bastando para isso andar & 60km/h,
eles vêm recebendo sérias críticas.
Velocidade — "A instalação
foi feita de forma pouco aproprmda, e os tempos estão errados", diz
o engenheiro de tráfego e subsecretário estadual de Obras Ferrando
Mâc Dowell. Fernando sustento a
tese de que, ao contrário do que se
pensa, os sinais estão induzindo os
motoristas a correr, e, por conseqüência, provocar acidentes.
"Ao invés
de onda verde, eles
estão fazendo a onda de velocidade
"Para
conseprogressiva", critica.
se
manter
no
verde,
o
motorisguir
ta se vê obrigado a acelerar a cada
sinal. No final do trecho sinâlizado,
é possível ver gente a mâis de 100
quilômetros por hora", observou
Mâc Dowell. O coordenador do
tráfego da Barra, José Antônio Lopes Filho, admite que o fenômeno
existe, mas minimiza a sua gravidade. "Podem ocorrer alguns casos,
dependendo da hora em que o motorista encontre o seu primeiro si- Os sinais e as faixas de pedestres reduziram o número de atropelamentos, mas
as colisões continuam freqüentes, reabrindo a polêmica na cidade
nal verde, mas
'Tias só uma vez ou ouou"
,,^,5'
tra", defende.
defende.
Hospital
Hospital Miguel Couto, Paulo Pitra"'
nal de semana. Isso, em geral, indiPi- nal
indi- na
na Avenida das Américas
Americas só
so terão
terao^^^^^^^^^^^^^^^H
Américas tem que ser uma via exCom ou sem onda
oncla verde, os acinheiro. Segundo ele, a questão
aci- nheiro.
",
sosoca
ca
excesso de velocidade e impruuma solução
impru- uma
questao
solugao definitiva,
definitiva segundo
segundo o
pressa diz. Também nesse ponto,
dentes com vítimas
vitimas na Avenida das
bre como o0 tráfego
das bre
trafego deve fluir no
dentes
no dencia.
dência. Com esses ingredientes, não
engenheiro Mac Dowell, com a
nao engenheiro
o administrador José Antônio disAméricas, e em outras áreas
local ée menor, se comparada àa imareas da local
Americas,
há sinal, cruzamento, cinto de seguim- ha
substituição dos sinais e cruzamen- corda: "A via expressa será neccssegusubstituipao
"A ran?a
Barra, vem aumentando de 15% a prudencia
Barra,
rança ou qualquer coisa que dê
prudência dos motoristas.
tos por passagens de nível,
de jeinivel, evitando sária daqui a oito anos, quando a
jei- tos
20% por ano, nos últimos
"A
ultimos quatro
maioria
20%
continua to",
to", sentencia.
sentencia.
queoscarros
os
quatro maioria dos acidentes continua
carros
tenham
que
avenida estiver completamente sa:
que parar.
anos, de acordo com o diretor do
ocorrendo de madrugada ou no fi—
Via expressa
Barra da Tijuca cresce muito, e a
As batidas
turada".
«.
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Os alunos
alum s da PUC temem perder o seu amplo
atnplo estacionamento
estacionamento
Vizinhança

incômoda

Gávea não quer
ter terminal de

tava,se sentindo prejudicada,
resolveu mexer seus pauzinhos", insinua Ricardo.
Negativa — A administradora, que tem o apoio das
associações de moradores e comerciantes do Leblon, nega a
influência. Segundo ela, os ônibus não param mais na porta
de seu salão desde o fim do ano
passado, quando houve uma
de
pequena mudança na área
manobra dos veículos. "Quem
determinou a obra foi a prefeitura, a pedido dos moradores e
comerciantes, que querem a
mudança há mais de 10 anos.
O que fiz foi intermediar esse
pedido como administradora
do bairro. É a minha função",
defende-se.
Mas a fofoca vai além. Para
explicar porque escolheu a Gávea para instalar o terminal —
que deverá contar com baias
para 15 ônibus, lanchonete e
salas para as empresas —
Evelyn lembra que a prefeitura
tentou, hã dois anos, transferir
os pontos para a Praça Ataual"Mas
pa, no final do Leblon.
ficava na frente da casa do desembargador Antônio Carlos
Amorim (presidente do Tribunal Regional Eleitoral). Ele
usou sua influência para fazer
a prefeitura voltar atrás", recorda, colocando mais lenha
na foeueira.

¦

ônibus do Leblon
orno se não bastassem os
v_^ problemas que a Rua
Mário Ribeiro já enfrenta no
trânsito em direção à Barra,
muito próximo dali uma outra
polêmica está prestes a estourar. Esta semana, a prefeitura
começa a construir um terminal para abrigar quatro linhas
de ônibus num terreno ao lado
da auto-estrada. Não se sabe
ainda se a vinda dos ônibus —
que atualmente fazem ponto
final no Leblon — irá prejudicar ainda mais o trânsito. Mas
a mudança, bancada pelos donos das empresas a pedido da
6a Região Administrativa (Leblon), irritou os moradores da
Gávea e os alunos da PUC,
que usam o terreno como estacionamento. E deu inicio a
uma guerra com todos os ingredientes de uma boa fofoca.
Segundo o presidente da
Associação de Moradores da
Gávea (AmaGávea), Carlos
Engelender, a obra é fruto de
um lobby entre a administradora da 6a Região Administrativa, Evelyn Rosenberg, e das
empresas de ônibus junto à
"Ela
é dona de um
prefeitura.
salão de beleza na Avenida
Ataulfo de Paiva, bem no ponto final dos ônibus. Como es-

Auto-estrada
Se na Avenida das Américas a
preocupação é com o excesso de
velocidade, na Lagoa-Barra, pelo
menos no trecho recém-inaugurado
da auto-estrada, na Rua Mário Ribeiro, os motoristas sofrem com o
oposto: depois de mais de 10 quilômetros de tráfego expresso, entre o
Joá e a Gávea, um pequeno trecho
de apenas um quilômetro de extensão comporta quatro cruzamentos
e uma dezena de sinais, obrigando
o trânsito a fluir lentamente. Mas a
confusão da Rua Mário Ribeiro
poderia não ser assim. O projeto
original do trecho, desenhado por
engenheiros do Departamento de
Estradas de Rodagem (DER) em
1972, órgão que administrava a auto-estrada, previa um viaduto que
saia direto do túnel sob o condomínio Minhocão em direção á Lagoa.
Trevo — De acordo com o
ate próprojeto,
Pr°jet0» o0 elevado seguiria até
proximo ao campo do Flamengo, na
na

vira

corrida

Praça Nossa Senhora Auxiliadora.
Um trevo, ao invés do atual entroncamento, distribuiria o trânsito peIas duas pistas da Avenida Borges
de Medeiros, na Lagoa. Por baixo
do elevado, a rua Visconde de Albuquerque e as avenidas Rodrigo
Otávio e Bartolomeu Mitre cruzariam livremente a auto-estrada, evitando os tão criticados sinais de
trânsito do local.
Cálculos da época mostravam
que o trajeto da Barra à Lagoa, sem
trânsito pesado, poderia ser feito
em menos de 10 minutos, ao contrário dos 15 atuais. Por falta de
verbas para a construção, já no começo da década de 80, o DER deixou para concluir o projeto posteriormente. Em 1991, porém, quando a auto-estrada passou para a
responsabilidade da prefeitura, os
viaduto
planos
pianos de se construir o viaduto
foram definitivamente arquivados,
arquivados,

PROJETO ORIGINAL DA LAGOA-BARRA

de

obstáculos

dando lugar à política exclusiva de
engenharia de tráfego que a CETRio tenta implantar atualmente.
Erro — "O viaduto jamais seria um op<^io cogitada pela prefeitura. Ele iria desafogar a auto-estrada e afogar outro local. Provavelmente a Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa", diz Carlos
Eduardo Maiolino, presidente da
CET-Rio. Para o engenheiro de
trânsito Fernando Mac Dowell, porém, a mudança de política foi um
erro. "As medidas que estão sendo
feitas hoje são paliativas. Da forma
antiga, além do fluxo sem obstáculos, os carros ainda teriam a opção
de dobrar na Avenida Rodrigo
Otávio em direção ao Jardim Botânico, que hoje está sendo muito
pouco usado", diz.
Mas a opinião de Fernando, que
tentou colocar o projeto antigo em
adaptapoes,
prática,
pratica, com algumas adaptações,
1987,
quando dirigiu o DER em 1987,

encontra resistência entre outras
autoridades no assunto. "A prefeitura está certa. Não é com viadutos
que se conserta o trânsito de uma
cidade", diz a especialista Marilita
Braga, Phd em engenharia de transportes pela Universidade de Londres. "E muito melhor se investir
em operações de trânsito do que emI
grandes obras", diz.
Para o coordenador da implementação do sistema central de
controle de tráfego da CET-Rio,
Paulo Cezar Ribeiro, os elevados
também estão vetados. "Além de
terem uma influência negativa no
meio ambiente, eles também não.
seriam uma solução definitiva. O'
problema da Lagoa-Barra na ver-!
dade reflete a saturação do trânsito,
do Rio. A única solução seriam'
medidas de diminuição de tráfego e<
investimentos no transporte de*
de
massa", lembra.
lembra.
«*<
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Atualmente, a Lagoa-BarO projeto original do últira vira um verdadeiro
mo trecho da Lagoa-Barra
emaranhado de cruzamenprevia um viaduto de certos e sinais de trânsito da
ca de 800 metros, entre a
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Praça Nossa Senhora AuLagoa. São oito sinais
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O acidente que matou o ex-joganúmero seja ainda maior. Apenas
Apenas
dorDirceu,
Dirceu, craque
craq^do"
do Vasco
Va^o^da
da ™m®ro
j dor
os atropelamentos registraram uma
Gama e da seleção brasileira, há
^
de 277 casos em
queda significativa:
• dois dias, fez mais do
que entriste1993, para apenas 17 entre agosto
;gér os admiradores do futebol.
de 94 e o mês passado.
Também voltou a abrir uma polêA culpa para essa média ainda
mica na cidade que parecia estar
alta pode estar justamente nos 150
esquecida: as condições do tráfego
sinais instalados na avenida. Projena Avenida das Américas, que já
tados para funcionar no sistema de
foi a recordista brasileira em atroonda verde, onde o motorista pode
pclamentos e tornou-se conhecida
atravessar toda a extensão da pista
como a Avenida da Morte. A colisem parar nos sinais vermelhos,
são mostrou que a via continua
bastando para isso andar a 60km/h,
perigosa, mesmo depois das reforeles vêm recebendo sérias criticas.
mas de humanização implantadas
Velocidade — "A instalação
há um ano pela prefeitura. Os nofoi feita de forma pouco apropria*
vos sinais de trânsito e faixas de
da,
e os tempos estão errados", diz
pedestres causaram a diminuição
o
engenheiro
de tráfego e subsecredo número de atropelamentos, mas
tário
estadual
de Obras Fernando
podem estar sendo responsáveis,
Mac
Dowell.
Fernando
sustenta a
com
a
imprudência
dos motojunto
tese de que, ao contrário do que se
ristas, pelo alto índice de acidentes,
pensa, os sinais estão induzindo os
principalmente nos 14 cruzamentos
motoristas a correr, e, por conse(jge cortam os cinco quilômetros
ipiciais da pista.
qüência, provocar acidentes.
"Ao
invés de onda verde, eles
Apesar das reformas, o número
estão fazendo a onda de velocidade
de acidentes graves não parece ter
"Para
diminuído. Em 1986, ano recordisconseprogressiva", critica.
se
manter
no
verde,
o
motorista de batidas e atropelamentos, o
guir
ta se vê obrigado a acelerar a cada
Departamento de Estradas de Rosinal. No final do trecho sinalizado,
dagem (DER) — órgão que admié possível ver gente a mais de 100
nistrava a avenida na época — renada
quilômetros por hora", observou
menos
489
acidengistrou
que
Mac Dowell. O coordenador do
tes, com 14 mortes.
tráfego da Barra, José Antônio LoFeridos — Hoje, a prefeitura,
pes Filho, admite que o fenômeno
responsável pela via desde 1991,
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dentes com vitimas na Avenida das
das
foram denies
| primeiros
pjimeiros dias de setembro, foram
Américas, e em outras áreas
areas da
da
aciden- Americas,
, npve casos. Contando-se os acidenBarra, vem aumentando de 15% aa
tés
tes em que não
nao há
ha feridos, ou ainda
ainda Barra,
20% por ano, nos últimos
vitimas morrem
ultimos quatro
morrem 20%
quatro
; aqueles em que as vítimas
anos, de com
no local, pode-se estimar que este
acordo com o diretor
este
diretor do

luminosos

sua
sem

da

sincronia

tornam a Avenida
iiivmuu
perfeita
"

Morte'

\JCiO Américas
das
1VC1C5 novamente
ll\J \ CXil lwl 1 Lw perigosa
UVlXtiUCKl
Marcelo Theobak)
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Marcel°

Os sinais e as faixas de pedestres reduziram o número de atropelamentos, mas as colisões
Hospital Miguel Couto, Paulo PiPinheiro. Segundo ele, a questão
sosoquestao
bre como o tráfego
trafego deve fluir no
no
local ée menor, se comparada àa imim"A
"A
prudência
prudencia dos motoristas.
maioria dos acidentes continua
continua
ocorrendo de madrugada ou no fi-

nal de semana. Isso, em geral, indiindica excesso de velocidade e impruimprudência.
dencia. Com esses ingredientes, não
nao
há
ha sinal, cruzamento, cinto de segusegurança
ran^a ou qualquer coisa que dê
de jeijeito", sentencia.
sentencia.
Via expressa — As batidas

na Avenida das Américas
Americas só
so terão
terao
Américas
Americas tem
tern que
Que ser uma via ex","
uma solução
solugao definitiva, segundo oo
diz Também
Tambem nesse ponto,
nonto
pressa diz.
engenheiro Mac Dowell, com aa
o administrador José
Jose Antônio
Antonio disdis'
substituição
substitui?ao dos sinais e cruzamencruzamencorda: "A via expressa
exnressa será
sera necestos por passagens de nível,
nivel, evitando
evitando
sária
saria daqui
daaui a oito anos,
anos quando
auando ai
"A
1,;...,
Queoscarrostenhamnnpnarar
os carros tenham que parar. "A
que
avenida estiver completamente sa»
Barra da Tijuca cresce muito, e a
turada".
-t

losé Roberto Serra — 24/11/88
Auto-estrada
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Se na Avenida das Américas a
preocupação é com o excesso de
velocidade, na Lagoa-Barra, pelo
menos no trecho recém-inaugurado
da auto-estrada, na Rua Mário Ribeiro, os motoristas sofrem com o
oposto: depois de mais de 10 quilômetros de tráfego expresso, entre o
Joá e a Gávea, um pequeno trecho
de apenas um quilômetro de extensão comporta quatro cruzamentos
e uma dezena de sinais, obrigando
o trânsito a fluir lentamente. Mas a
confusão da Rua Mário Ribeiro
poderia não ser assim. O projeto
original do trecho, desenhado por
engenheiros do Departamento de
Estradas de Rodagem (DER) em
1972, órgão que administrava a auto-estrada, previa um viaduto que
saía direto do túnel sob o condomínio Minhocão em direção á Lagoa.
Trevo — De acordo com o
projeto, o elevado seguiria até próximo ao campo do Flamengo, na

'r
!
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Os alunos da PUC temem perder o seu amplo
cunplo estacionamento
Vizmhançí

incômoda

Gávea não quer
ter terminal de

,Rosenberg, e das empresas de
ônibus junto à prefeitura. "Ela
é dona de um salão de beleza
na Avenida Ataulfo de Paiva,
bem no ponto final dos ônibus.
Como estava se sentindo prejudicada, resolveu mexer seus
pauzinhos", insinua Ricardo. A
administradora, no entanto, ne"Quem
determinou
ga a versão.
a obra foi a prefeitura, a pedido
dos moradores e comerciantes,
que querem a mudança há mais
de 10 anos. O que fiz foi intermediar esse pedido", defende-se.
Para explicar por que escolheu a
Gávea para instalar o terminal,
Evelyn lembra que a prefeitura
tentou, há dois anos, transferir
os pontos para a Praça Ataual"Mas
pa, no final do Leblon.
ficava na frente da casa do desembargador Antônio Carlos
Amorim (presidente do Tribunal
Regional Eleitoral). Ele fez a
prefeitura voltar atrás", recorda.

¦

ônibus do Leblon
orno se não bastassem os
problemas que a Rua Mário Ribeiro já enfrenta no trânsito em direção à Barra, muito
próximo dali uma outra polèmica está prestes a estourar. Esta
semana, a prefeitura começa a
construir um terminal para abrigar quatro linhas de ônibus num
terreno ao lado da auto-estrada.
A mudança, bancada pelos donos das empresas a pedido da 6J
Região Administrativa (Leblon),
irritou os moradores da Gávea e
os alunos da PUC, que usam o
terreno como estacionamento.
Segundo o presidente da Associaçâo de Moradores da Gávea
(AmaGávea), Carlos Engeiender, a obra é fruto de um lobby
entre a administradora da 6-1
Região Administrativa, Evelyn

Santa

Isabel, em

Petrópolis, Centro.

corrida

Praça Nossa Senhora Auxiliadora.
Um trevo, ao invés do atual entroncamento, distribuiria o trânsito peIas duas pistas da Avenida Borges
de Medeiros, na Lagoa. Por baixo
do elevado, a rua Visconde de Albuquerque e as avenidas Rodrigo
Otávio e Bartolomeu Mitre cruzariam livremente a auto-estrada, evitando os tão criticados sinais de
trânsito do local.
Cálculos da época mostravam
que o trajeto da Barra á Lagoa, sem
trânsito pesado, poderia ser feito
em menos de 10 minutos, ao contrário dos 15 atuais. Por falta de
verbas para a construção, já no começo da década de 80, o DER deixou para concluir o projeto posteriormente. Em 1991, porém, quando a auto-estrada passou para a
responsabilidade da prefeitura, os
planos de se construir o viaduto
foram definitivamente arquivados,

PROJETO ORIGINAL DA LAGOA-BARRA
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de

obstáculos

dando lugar à política exclusiva de
engenharia de tráfego que a CETRio tenta implantar atualmente.
Erro — "O viaduto jamais seria um opção cogitada pela prefeitura. Ele iria desafogar a auto-estrada e afogar outro local. Provavelmente a Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa", diz Carlos
Eduardo Maiolino, presidente da
CET-Rio. Para o engenheiro de
trânsito Fernando Mac Dowell, porém, a mudança de política foi um
erro. "As medidas que estão sendo
feitas hoje são paliativas. Da forma
antiga, além do fluxo sem obstáculos, os carros ainda teriam a opção
de dobrar na Avenida Rodrigo
Otávio em direção ao Jardim Botânico, que hoje está sendo muito
pouco usado", diz.
Mas a opinião de Fernando, que
tentou colocar o projeto antigo em
adapta?oes,
prática, com algumas adaptações,
dirigiu
o
DER
em 1987,
1987,
quando

encontra resistência entre outras
autoridades no assunto. "A prefeitura está certa. Não é com viadutos
que se conserta o trânsito de uma
cidade", diz a especialista Marilita
Braga, Phd em engenharia de transportes "Epela Universidade de Lon-:
dres.
muito melhor se investir1
em operações de trânsito do que em
grandes obras", diz.
Para o coordenador da implementação do sistema central de
controle de tráfego da CET-Rjo,
Paulo Cezar Ribeiro, os elevados
também estão vetados. "Além de
terem uma influência negativa no
meio ambiente, eles também não
seriam uma solução definitiva. Ò
problema da Lagoa-Barra na ver«
dade reflete a saturação do trânsito
do Rio. A única solução seriam
medidas de diminuição de tráfego é
investimentos no transporte
transpose de
massa", lembra.
~
lembra.
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MONS. NEY AFF0NS0 DE SÁ EARP
Sua mãe Amélia, seus irmãos Arthur, Leonardo e família. Maria Cecilia, Maria
Angelica e família, Antonio Carlos e família,
Pedro Paulo e família e Maria Gabriela,'
profundamente consternados com o falecimento de tão amado filho, irmão, cunhado e tio. convidam para a Missa de 7o
Dia
que será celebrada no dia 20 de setembro
4a-feira, às 1 8:30 hs, na capela do Colégio

vira

COMO SERIA
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CIDADE

REGISTRO
REGISTRO
Encerrada: em Pequim, a IV Conferência
Confercncia
dasiNações
das Na9oes Unidas sobre a Mulher. O
0 docudocuinento final,
final^que
direitos da muos^direitos
mi||
que consagra os
Jher como parte integral e indivisível dos diréitos humanos, foi alvo, em alguns aspectos,
^emo
de reservas do Vaticano e de países islâmicos.
O encontro durou 12 dias e dele participaram
5.696 delegadas de 189 países, além de 4.030
representantes de Organizações Não-Governàmentais. Incluídos jornalistas, convidados e
tépriicos, foram à reunião 16.904 pessoas.
AjBtrovado: pela Câmara, o projeto de
imfenizaçào das famílias dos mortos e desa©rôcidos políticos durante a ditadura miliiÜf.'„Foi rejeitada a emenda que pretendia a
g|5fáçâo das circunstâncias em que ocorre2§m as mortes. Uma comissão especial prevista no projeto examinará a ampliação da
lista oficial de 136 desaparecidos divulgada
•pef$
governo. Os deputados Jair Bolsonaro e
^8aldo Timóteo, ambos do PPR do Rio de
4tè)eiro, protestaram contra a aprovação.

SEMANA
DA SEMANA

TEMPO
TEMPO

Dosmaiou: durante
Desmaiou:
durante
I3SSS3BBl
*
A FOTO
treino
treinodo
do Flamengo, na
na
...
y^,
João Cargueira — 12/9/95 M»c»pi
Gávea,
Gavea, em conseqüenconsequen^
cia de contratura muscular causada por estresse, o atacante
Romário, mais famoso
jogador do clube. Ele
treinava pela primeira
vez, como toda a equipe, sob o comando do
novo técnico do time, o
radialista Washington
Rodrigues, apontado
como seu desafeto. O
acidente levou Romário, que completará 30
anos em janeiro, a pensar em encerrar a carreira, o que já teria feito se o Flamengo
houvesse ganho o título
estadual este ano.

<^y\_
ForUlm^N^P
T«f«*ina •
Raclf* •
Araca»
•.NWNXv.VX
.yx-.x-.v-

FAblo Abrunhosa —14/5/95
Transferidos: da carceragem especial da
Polinter, onde estavam em celas individuais com ar-condicionado, para um alojamento coletivo no
presídio Ponto Zero,
em Benfica, os bicheiros Capitão Guimarães, Zinho e Castor
de Andrade (na foto,
Zinho em primeiro
plano e Castor ao
fundo), que cumprem
pena por formação de
quadrilha. A transferência foi feita depois
dc vistoria que apontou várias regalias no
tratamento aos contraventores.

:..^
AS FRASES

OS NÚMEROS

"O melhor
é fazer de corita que isso acabou"
(Ministro da Marinha, almirante Mauro
César Pereira, em entrevista ao JORNAL
DO BRASIL, sobre as possibilidades de
esclarecimento das circunstâncias do desaaparecimento de
presos políticos no regime
-militar)
•••É como se fosse um sonzinho de flauta
•que acabou
parecendo um som dc trombofie ou de órgão de catedral"
(Ministro do Planejamento, José Serra
jPSDB), minimizando as divergências entre
'seu
partido e o PFL)
'.'Eu
nunca trabalhei"
•i&icialite Carmcm Mayrink Veiga, ao juiz
da 30" Vara Cível)

-0,35%
Prévia da inflação de
setembro, medida
pela Fundação Getúlio Vargas. É a
primeira variação
negativa do custo de
vida no Real.
R$ 6,88 bilhões
Arrecadação de tributos federais em
agosto.
145.281
Carros vendidos 110
varejo, em agosto,
pelas quatro principais montadoras.

^peito
^^R<nmrio

^
% éu nublado com chuvas esparsas, principalmente no inicio do período.
9 Ventos fracos a moderados no quadrante sul. com rajadas ocasionais.
Temperatura em ligeiro declínio, variando de 10 a 22 graus, na Região Serrana;
14 a 26 graus, no Litoral Sul; 11 a 23 graus, no Vale do Paraíba; 17 a 25
na
Região dos Lagos; 18 a 27 graus, no Norte Fluminense; e de 13 a 25 graus,
graus no
Grande Rio. A umidade relativa do ar é de fFluminense;
91% e a visibilidade, moderada.
SOL
i
nascente 05h48mln
poente 17h46mln

Romário leva a mão
mao ao
<«/ peito ao .sentir
mv^
a dor que o tkmiatododeixaria desmaiado
Entregou: o cargo de presidente da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), o
ex-ministro Henrique Hargreavès, criticado
pelo ministro das Comunicações, Sérgio
Motta, por acumular a função com a de
lobista do Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae). Ele ganhava
RS 5 mil na ECT e RS 23.600 no Sebrae. Ao
demitir-se, afirmou que fez uma opção de
"Fico
com os pequenos empreenprincípios:
dedores".

MARCO AURÉLIO ROSITO
(MISSA DE 7° DIA)
A lamllia agradece, sensibilizada, as manifestações de posar e caunho recebidas pel.i
peid.i irreparável (In seu querido MARQUINHO e convidü p.uj a Misso de 7<> Diã. a
ser realizada 110 dia 18. feiraj às 10 30 horas na Igreja Oídi-m 3J de N Senhora do
Monto do Carmo. Rua 1" de Março. s/n° (ao lado da antiga Catedral)

MARIA
CERQUEIRA

A família comunica, com pesar, seu falecimento e convida
para a Missa da Ressurreição que será celebrada dia 20
de setembro, quarta-feira, às 19 horas, na Igreja Sagrados
Corações. Rua Conde de Bonfim. 474, Tijuca.

&*
MARCO AURÉLIO ROSITO
-Wit
-<!>;
"c*;
(ROSITO)
MISSA DE 7" DIA
!"vjj
•i&luardo Costa, f.imilia e amigos convidam para a Missa de 7o Dia
"•'tfe seu querido amigo, a ser celebrada 2Meifa. dia 18. às 10:30
~.lae>ras. na Igreja Ordem 3" de N Senhora do Monte do Carmo.
"Btia I" de Marco, s/ n° (ao lado da antiga Catedral)

Morreram: em acidente de automóvel, na Barra
da Tijuca, aos 43 anos, o
ex-jogador de futebol Dirceu José Guimarães, da
Seleção Brasileira e de vários clubes do Paraná, do
Rio, da Itália, da Espanha
e do México. De leucemia,
aos 38 anos, o ex-jogador
de futebol Jorge Luís Rocha de Paula, do Olaria,
do Botafogo, do Palmeiras
e do Juventus, de São Paulo. De enfisema pulmonar,
aos 72 anos, o ator Costinha (Lírio Mário da Costa), um dos mais populares comediantes brasileiros
do teatro, do cinema e da
televisão.

Ganhou: o Campeonato de Fórmula
Indy de 1995, o piloto canadense Jacques
Villeneuve, que somou 173 pontos contra
140 do segundo colocado, o americano Al
Unser Jr. Os brasileiros Maurício Gugelmin
e Emerson Fittipaldi terminaram a competição em 10° e II" lugares, respectivamente. A
última prova, domingo em Laguna Seca
(EUA), foi vencida pelo brasileiro Gil de
Ferran.

OBRAS, REVESTIMENTOS,
REVESTIMENTOS. INSCRIBES,
INSCRIÇÕES, CONSERVACOES
CONSERVAÇÕES
.1. ;n
EM GERAL EM QUALQUER TIPO DE SEPULTURA
EM
TODOS
OS
CEMIT^RIOS
CEMITÉRIOS
EM
FONES: 257-8132/237-3977/255-3999
JONES:
TAMBÉM VENDEMOS JAZIGOS PERPETUOS
FACILITADOS BARATOS E BEM LOCALIZADOS
3*
CESARIO DE GUSMÃO

ISABEL

DE
RUY

SANTIAGO

MEDEIROS

MARIO

DE

MEDEIROS

(MISSA DE 30 DIAS E DE 40 ANOS)
f Filhos, genros, noras, netos e bisnetos convidam para
"í*
a MISSA em memória de seus pais, sogros, avós e
bisavós que será celebrada hoje, domingo, dia 17. às
j
19:30 horas, na Igreja Santa Margarida Maria (Lagoa).
avisos
plantAo diArio
RELIGIOSOS E FUNEBRES 585-4320 e 585-4540
580-OO22 - 585-4320
jornal do brash.

TABELA DE PREÇOS PARA
AVISOS RELIGIOSOS
r
JC
w
UftGIRA AITIW OtAS LTltS DOMINCOS
5.1 cm i cm 87.00 123,00
4 cm 116.00 U>4.00
5,1c
5.1 cm 5 cm 145.00 205,00
10,7 cm i cm 174.00 246,00
10,7 cm 4 cm 232.00 328,00
10.7 cm 5 cm 290 00 410.00
10,7 cm 6 cm 348,00 492,00
10,7 cm ~ cm 406,00 574.00
10.7 cm 8 cm 44h iti 656.00
16,3 cm 4 cm 348.00 492.00
16.3 an 5 cm 435,00 615.00
,16.3 cm 6 cm 522,00 738,00
16.3 cm 7 cm 609,00 861,00
DEMAIS FORMATOS, CONSUITt-NOS
585-4540/ 585-4326
S8S-4320V 589-9922
DIA UTIl: RS 29,00 o cm
DOMINGO: RS 41,00 o cm
JORNAL DO BRASIL

MEi
COMENDADOR

ELIANTONK) SENHAS
MANOEL
END

FUNDADOR

(6°

A

família

Sendas,

^Y-VAW"?
^
^

^

DO

ANO

acionistas,

GRUPO

DE

SENDAS

SAUDADE)

membros

dos

Conselhos,

Diretoria e funcionários do Grupo Sendas, saudosos
pela perda
de seu fundador, convidam seus amigos e admiradores
para a
missa do 6o ano de seu falecimento,
que será celebrada no dia
18 de setembro, segunda-feira, às 08:00 horas, no Auditório da
Matriz de Casas Sendas Comércio e Indústria SJLf na Rodovia
Presidente Dutra, 4674 - São João de Meritl - RJ.
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Qranda do Sul.
pariodo no Rio Grande
baixa-mar
baiia-mar
ijj_^> I IP » I
02h51min
m
V.V ':"-y.
V: :Vs
ST--'.'' '
15h26min
0.6 m f?
15h26mln
prMfnar
prMitiar
07h00mln
07h00mln0.9m
m
11h54min 0.8 m
19h26min 0.8 m
ONDAS
A provisão
hojo na orprevisflo para ho|e
la marítima
maritima do Rio 6 de câu
c6u
encoborto com chuva interencoberto
mlntente leve. Ventos
Vonlos de
sudoeste
sudoeslc a sul.
sul, com velocivolocidade
dadede
de 11 a 1616rt6s.
nôs. Mar do
do
!#^k
sul. com ondas do
de 1 metro a
.;>' s>#T „
1,5 metro, em intervalos de
de
®-: •
^5
3 a 4 segundos.
segurvdos. Visibilidade
Visibilidade
~^<,,, 5
moderada.
moderada.
m^P' „••'*"
M«t»o*at
Regi&o Norte,
MMMMt - 12h (15/09) Na RegiAo
Norte. céu
cAu nublado com
com I
PRAIAS
RondOma. no Acre.
em Rondônia,
de chuva ®m
Acre, no Amazona*,
pancadas <í«
Amazona*. om
em
Mangaratiba
Mançaratiba PnSpna
Pròprta
Roraima,
Roralma. no sul do Pará
Para e no oeste do Tocanttns Nas domai»
demais áreas
Areas
sol com poucas nuvens. Na Regtào
RegtAo Nordoste. c6u nublado a parGfuman Prbpna
cialmente nublado, com chuvas ocasionais entre o litoral do R»o
Recreto Prdpria
Grande do Norte o o litoral da Bahia Sol com poucas nuvens nos
demais estados Na RogiAo Centro-Oestc. còu nublado com pança*
Barra Pr<^Pf,a
das
de chuva no norte e oosle do Mato Grosso Poucas nuvens com
Peptno Impròpna
sol nas demais áreas. Nèvoa soca no goiás e Mato Grosso do Sul
Temperaturas, de W a 55' no Sul. 12" a »• no Sudeste; 10* a 3fl- no
Sào Cornado lírprôpr ta
Centro-Oeste. 14- a 39* no Nordeste e do t9- a 3a* no Norte
VkJigal Ifrpropna
Fonte: Instituto NacionÃI de Meteorologia (Inmut)
CAPITAIS
Ipanema impfOpna
'U--I-uraçoes ma* mm»
rU^à» wmbçmb
a»_ « . mas mm I- >w»i
vww
Oabo IrrpfOpna
^
Porto Veto parfmWado 36 JO Maccto
Arpoa<*y ImpfCipfia
par'nubtado 33 17
RioBranco nub'chwas 32 21
Copacafcana lmf/6pria
p-jr.'nuWado 29 20
cfv/a$ 29 20
nytvctx/vas Jl 22
Maoaus
Leoe 'T?'3??3
BoU'ogo Impntpna
Boa Vista nutvtfx/vas 35 23 C^aoa ^pafnublado 36 22
Flames Ifrvp/opaj
pafnublado It 23 Can-po Grande parfxjblado 29 17
nub>ct)uvas 34 22 Goiftma
MacapS
Urea ,frp'??na
par'nublado 37 17
ciafo 31 16
Palrr4s
VefTwema irrpre^na
21 BrasHa
parfmNado
icarai Propria
S4oUrs
pw/nutuado 35 23 Be»o Honzonta pafnubia<3o 33 >6
Teresma
Aramarra Ptfçna
par'nublado 37 21 Vrtbna ^ par nubUdo 33 20
Tortaieza ^par'nublado 32 21 SAoPauto rn<ychuvas 29 14
Capof-no
Própria
hiatal
Arraul do Cabo
PrOpna
pafnubiado 31 21
parnubiado 23 08
JoloPessca pafnuWado 30 21 Flonanopois par'fv^ado 23 10
Burros Prúpna
Recr'e
RwoasOsíras PrOpria
par'nublado 32 21 Pprto Aiegre par/nudado 24 >0
fomr fwníiçJo Eslaftal de £ngenhana Oo Hteo Antoem (Bottiim tfe
Odada CawMaa mu min CMada_ CootSoSaa ntn mta
ESTRADAS
A«^iM^_jWbWo T3|l W<cd
ivwado
!2
Freeêdente Dutra (M 116)
Anna
daw
Main
nuHado 30 JS
Serviços de conservação dos
kms 153 a 251.9. No» km» 296.7
BiraWa cfiwts 23 15 iWna euro 23 W
e 307.5. sentido SP-RJ. deslizaBytim
nuMa» 23 11 Moscou
nuSuao 12 06
BnroUs
dwm
2'..
Novafcyqu! "udiaao 3? 14
Mo-Switoe (BR 101)
Buenos *m daro 19 12 Pi—,
No Vm 15.5 Irânsrto deslocado
y_c 1?
nos do«s sentKíos Dos hms 33 a
0«e»(p
WMdo
a_i2
Petri
n^iaao
25 l)
35. trecho em obras com mânublado 20 OB Szrti^o
Frinwon
a&rc 24 06
quinas na psta Dos kms 33-5 a
36. p»sta interditada. No Km
S4c fiKtxs nubia* 1r_ u
43.1. trânsito desviado No Km
18 15 Srlncv
l£M rmtlado
nufMO 2< t2
44.5, acostamento interditado
(sentKlo Santos-Wio) Dos kms
Latoa d«ro_
Tooon
nuei*» 23 29
46 a 49. trecho em obras No
ntUOo
tcr6n
euro 19 n
19 13 Totob
Km 48. passagem provisória
sobre a ponte do Rio Furado.
UxHtjties dm J4__2_1 Vena
otr.as V J1
No Km 52.5. acostamento tnterW<Klfi cJvos 27 14 Washngion nuMado 34 H
dttado (San»os-R»ol No Km 59.
acostamenio interditado (RioSamosl No Km 64,5. acostaAEROPORTOS
mento interditado por 15 metros. no sentido Santos-R*o No
Gsj«*o
Tempo nubiado sucedo a chuvas.
Km 75.7. trânsito em meia p»sta.
Santos Dumoot
no sentido Santos-Rw No Km
Tempo nublado su^erto a chuvas
136. pista interditada No Km
Cumbca (SP^ "ubiadosujedo a chuvas
150.5. ondulação em toda a p»sCor^oohas (SP)
Tempo ncb<ado sutedo a :huv«s.
ta. por 20 metros No Km 174.2.
deslocamento de aterro (SanViracopos (SP)
Tempo nubiadosujedo a chuv*s_^
tos-R»o| No Km 175. p«sta com
ConfrtsjBH)
Par'nublado Possa»«m cfvuvas
o^duíaçóes (Santos-R»o) Nos
Km 1S3 e 199. pista com de*orBrss([;a Tempo bom. VisiSrfKUde boa.
maçó«s em toda a largura No
M^aus
Par 'nutofrdo Possiveq trowdes
Km 2053. desiocamenio de
Poruieza Temco bom Va«b«4<dade bca
aterro e afundamento de acostamento (Rto-Santos) No Km
Rec^e
Pif nuNedo v«^i>dade boa.
209.7. fama Rio-Sa^tos mter<«aSa*vB00f
Par'nublado V*s<»fadede boa
pwjjueda de barreira
Con<iba
Tampo ?\ibiado Ptasiwis cfyjvas
Rlo-Campee C«« 101)
Trânsito norma»
Porto
Tempo bom Vaitx»«sade bca
Fort»; CWf R'D€B — "^9
Fomt: rASi
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CIDADE
REGISmO
SEMANA
REGISTRO DA SEMANA
Encerrada: em
cm Pequim, a IV Conferência
Conferencia
das Nações Unidas sobre a Mulher. O docu¦mento final,
que consagra os direitos da mu4her como parte integral e indivisível dos direitos humanos, foi alvo, em alguns aspectos,
de reservas do Vaticano e de países islâmicos.
O encontro durou 12 dias e dele participaram
5.696 delegadas de 189 países, além de 4.030
representantes de Organizações Não-Governamentais. Incluídos jornalistas, convidados e
técnicos, foram à reunião 16.904 pessoas.
Aprovado: pela Câmara, o projeto de
jjidenização das famílias dos mortos e desa•parecidos políticos durante a ditadura mili-ter. Foi rejeitada a emenda
que pretendia a
Apuração das circunstâncias em que ocorre«tttm as mortes. Uma comissão especial pre^ista no projeto examinará a ampliação da
lista oficial de 136 desaparecidos divulgada
•pelo governo. Os deputados Jair Bolsonaro e
ígnaldo Timóteo, ambos do PPR do Rio de
sfaneiro, protestaram contra a aprovação.
FAhlo Abrunhosa —14/!

Desmaiou:
Desmaiou: durante
treino do Flamengo, na
Gávea, em conseqüencia de contratura muscular causada por estresse, o atacante
Romário, mais famoso
jogador do clube. Ele
treinava pela primeira
vez, como toda a equipe, sob o comando do
novo técnico do time, o
radialista Washington
Rodrigues, apontado
como seu desafeto. O
acidente levou Romário, que completará 30
anos em janeiro, a pensar em encerrar a carreira, o que já teria feito se o Flamengo
houvesse ganho o título
estadual este ano.

% FÓTO
Wi

TEMPO
TEMPO

João Cargueira— 12/9/95

.

Macapá

Aracalii
ISi
ÜÜI

Claro
Claro «
nublado
Nublado
Chuvas
ocasionais

¦a ;M:: '
;
1SH

Transferidos: da car- :
ceragem especial da i
Polinter, onde esta- ;
Mg
vam em celas indivi- ;
duais com ar-condi- j
cionado, para um alo- •
jamento coletivo no j
presídio Ponto Zero, I
em Benfica, os bichei- j
ros Capitão Guima- i
rães, Zinho e Castor ;
de Andrade (na foto, :
Zinho em primeiro |
nublado sujeito a chuviscos isolados pela madrugada. Ventos fracos á
plano e Castor ao j
Oéumoderados no quadrante leste. Temperatura em ligeira elevação, variandtt
fundo), que cumprem j
de 12 a 2S graus, na Região Serrana; 16 a 24 graus, no Litoral Sul; 14 a 26 graus,
no Vale do Paraíba; 18 a 24 graus, na Região dos Lagos; 17 a 25 graus, no Nortè:
pena por formação de ;
Fluminense; e de 14 a 25 graus no Qrande Rio. A umidade relativa do ar 6ô d&|
dê'
quadrilha. A transfé- j
83%
®3% e a visibilidade, re«at«va
< <
passando de moderada a boa.
j
rência foi feita
depois i
r^ta^^pot^
'
de vistoria que apon- ;
SOL
AMERICA DO SUL
nascente
05h47min i A!'^
varias regalias no i.
tou tou várias
,??,£f.7,'??,'.'?
con ;
tratamento aos conpoente
17h46mln ?,7.^?!??.'.'?
BJ?£.
^h .
.
:^B tratamento
^r,
¦ %tJ8^ws$*i
Romario
traventores. i
LUA
mao ao peito ao sentir
Romário leva a mão
scntir a dor que o deixaria
dei.xaria desmaiado
desmaiado
ICO
BMj^p».JWgH
I
nascento 00h29min
00ti29min
nascente
11h44min
Entregou: o cargo de presidente da EmMorreram: em acidenEmAS FRASES
OS NÚMEROS
CB^WffiSSB
Telegrafos (ECT), oo
te de automóvel,
.
automovel, na Barra
Barra
presa de Correios e Telégrafos
P*'''"****™!
IHl^l W is*^
ex-ministro Henrique Hargreaves, criticado
da
Tijuca,
43
aos
anos,
o
-0,35%
ex-jogador de futebol Dirpelo ministro das Comunicações, Sérgio
mu
Prévia da inflação de
Motta, por acumular a função com a de
Nova
CratetnH
ceu José Guimarães, da SeNova
Gtmmetm
I
da
Marinha, almirante Mauro
(Ministro
setembro, medida
2tV8a2/9
2<V8a2/9
asaio*
3I9«1(V9
V
lobista do Serviço de Apoio às Micro e
leção Brasileira e de váCésar Pereira, em entrevista ao JORNAL
pela Fundação Gerios clubes do Paraná, do
Pequenas Empresas (Sebrae). Ele ganhava
DO BRASIL, sobre as possibilidades de
túlio Vargas. É a
Rio, da Itália, da Espanha
RS 5 mil na ECT e RS 23.600 no Sebrae. Ao
esclarecimento das circunstâncias do desae do México. De leucemia,
demitir-se. afirmou que fez uma opção de
primeira variação
"Fico
?D
negativa do custo de
parecimento de presos políticos no regime
aos 38 anos, o ex-jogador
com os pequenos empreenprincípios:
'Uy"1"
Mttwwt
21hh (14/09)
M*t»OMt .• 21
Raglto Sudeste,
Sudotte, céu
c»u nublado
militar)
(14/08) Na Região
vida no Real.
<<n"»ii
de futebol Jorge Luís Rodedores".
11/9
11/Ba1M
A 1B/9
19/9 a 28/9
1W
28/9
com chuva no Eapktto
Espktto Santo,
Mlnaa Qerais. Rio de Janeiro '
8anto, leste
teste de Minas
'
<^'È como se fosse um sonzinho de flauta
Pouca*
e
laots
d«
Sâo
l8®10
dd
840
Pau,°
P000**
nuvena
nòvoa
nuvsna
Paulo.
ndvoa
nas
com
aol
a
seca na*
eol
e
cha
de
saca
Paula,
do
Olaria,
Fonte;
Font*;
Observatório
0bservnt6rio
9demais Áreas
R$ 6,88 bilhões
Areas da regiAo. Na ReoiAo
Regiio Sul. céu
cAu parcialmente
parciaimente nublado
Nacion'al demais
Nacional
de Fórmula
o
Campeonato
Ganhou:
do
Botafogo,
do
Palmeiras
nublado
que acabou parecendo um som de tromboà
tarde,
a
k
tarde.
trovoadas
com
chuvas
em
Áreas
e
Areas
passando
,
Arrecadação de triisoladas
Isoladas no Rio Orando
Qrande do Sul. Santa Catarina e no ParanA.
Indy de 1995, o piloto canadense Jacques
e do Juventus, de São Paune ou de órgão de catedral"
MARES
butos federais em
Villeneuve, que somou 173 pontos contra
Io. De enfisema pulmonar,
baiia-mar
agosto.
lMiu>mAr
¦ *^jHMalEi
' '•.
jMinistro do Planejamento, José Serra
!
aos 72 anos, o ator CostiAl
140
do
segundo
colocado,
o
americano
02h51min
02h51mln 0 4 m t
.
(PSDB), minimizando as divergências entre
145.281
nha (Lírio Mário da CosMaurício
Gugelmin
Jr.
Os
brasileiros
Unser
15h28mln
0.6
m
seu partido e o PFL)
Carros vendidos no
ta), um dos mais populae Emerson Fittipaldi terminaram a competipraamar
preamar
res comediantes brasileiros.
varejo, em agosto,
*
."Eu nunca trabalhei"
ção em 10" e 1 Io lugares, respectivamente. A
07h00min
07h0Chpin
0.9
J
Ontem,
de câncer, o goverúltima prova, domingo em Laguna Seca
(Socialite Carmem Mayrink Veiga, ao juiz
pelas quatro princi19t)26min
nador
da
Paraíba,
da 30* Vara Cível)
Antonio
montadoras.
(EUA), foi vencida pelo brasileiro Gil de
pais
Mariz, do PMDB.
Ferran.
ONDAS
A previsão para hoje na orla
marítima do Rio 6 do céu
encoberto com chuvas leves.
Ventos de sudoeste a sul.
com velocidade de 11 a 16
nós. Mar de sul, com ondas
MARCO AURÉLIO ROSITO
de 1 metro a 1,5 metro, em
intervalos de 3 a 4 segundos.
(MISSA DE 7" DIA)
OBRAS, REVESTIMENTOS, INSCRIÇÕES, CONSERVAÇÕES
Visibilidade moderada.
A
as
manifestações
tamilia
agradece,
sensibilizada,
de pesar e carinho recebidas pela
EM GERAL EM QUALQUER TIPO DE SEPULTURA
SEPULTURA1
irtepafàíej de seu querido MARQUINHO e convida paro a Missa de 7" Dia, a
perdi
Mateosat
RegiAo Norte, céu
Matsosat •- 12h (16/09) Na Região
ceu nublado com
com
EM TODOS OS CEMIT6RIOS
CEMITÉRIOS
ser realizada no dia 13. 2* feira, às 10 30 horas na Igreja Ordem 3'* de N Senhora do
Acre, no Amazonas,
Amazooaa, em J
Rond6nia, no Acre.
pancadas de chuva em Rondônia,
Monte do Carmo. Rua 1o de Março. s/n° (ao lado da antiga Catedral)
Parâ.
Poucas
nuvens
Roraima,
no
oeste
Pouca*
Par
Roralma.
e
nôvoa
e
centro-sul
do
nAvon
A.
Mayiidbi Propria
Tocantlns. Na Região
seca em Tocantins.
Regiio Nordeste,
Nordeate, céu
c6u nublado a parcialmenparcialmen¬
Grumari Propria
te nublado, com possibilidade de chuvas Isoladas entre o litoral
Htoral do
TAMBÉM VENDEMOS JAZIGOS. PERPETUOS
Norte
e
o
litoral
do
Bahia
Sol
com
Rio
Qronde
do
poucas nuvens
RecretO Propria
nas domais áreas, com névoa seca no sul do Maranhão, do Plaui e
(FACILITADOS BARATOS E BEM LOCALIZADOS
Barra Propria
oeste da Bahia Na Região Centro-Oeste. céu nublado com pançadas de chuva no norte e oeste do Mato Grosso, oeste o sui do Muto
Pepmo
improp'ia
MARIA ISABEL SANTIAGO
Grosso do Sul Presença de nèvoa seca
S3o Conrado ImprOpr ia
Temperaturas: de 06* a 32* no Sul; 12* a 3<P no Sudeste, 17* a 38" no
Centro-Oeste. 14* a 39o no Nordoste; e de 17* a 38* no Norte
Vidigal imprtpna
::
Fonta: Instituto Nacional de Motoorologia (Inmot)
CESÁRIO DE GUSMÃO CERQUEIRA
Lebion l?!!?r?I?.,a
DE MEDEIROS
Ipanema Imprópria | CAPITAIS
A família comunica, com pesar, seu falecimento e convida
Dvibo Imprópria CkWa
Condçta max mtn
ZartUfim mu min Cktod»
para a Missa da Ressurreição que será celebrada dia 20
Arpoador Porto Vefho nub/ebuvas 33 21 Maceto
par/nubiado 30 19
RUY
MÁRIO
DE
MEDEIROS
de setembro, quarta-feira, às 19 horas, na Igreja Sagrados
Copacahana Impropria R« Branco nub/cbuvas 32 20 Aracaju
par/nuWado 30 2D
Corações. Rua Conde de Bonfim. 474, Tijuca.
Leme
(MISSA DE 30 DIAS E DE 40 ANOS)
ImprOpna Manaus nubdwvw 34 23 Salvador par/nubiado 29 ?1
Boia?ogo
hnprbpna Boa Vista nub/cbuvas 35 23 Cmaba
par/nubiado 36 22
Filhos, genros, noras, netos e bisnetos, convidam para
FJamengo
BeKm
34
23
C^mpo
Grande
par-nubiado
28 14
par'
n
ubiado
a MISSA em memória de seus pais, sogros, avós e
Urea
Imprtprta
36 19
Gcxària
parmuWado
bisavós que será celebrada hoje, domingo, dia 17. às
Vermelha
Pafcnes
daro
38
28
hrcroprd
Brasilia
daro
31
K>
MARCO AURÉLIO ROSITO
19:30 horas, ria Igreja Santa Margarida Maria (Lagoa).
Piratmmga
Pr?Pna
Sto Luis par/nuttado 33 23 6«o Hortsjrto par/miWado 28 w
(ROSITO)
Araojama
Pr&pna
Teres ma daro 38 21 VilOna nup/diuvas 25 20
MISSA DE 7» DIA
Cabo Frio
Propria
Fortataza par/nuttodo 32 ?1 Sfc Paulo par'nublado 33 12
Eduardo
Cosia,
e
amigos
família
convidam para a Missa de 7o Dia
PLANT&O DIÁRIO
Bcaos
Propria
AVISOS
¦£_ do seu
Natal
par/nuttfado 3? 20 Cunfcba n^vctiuvas 26 14
985-4386 • 986-4940
querido amigo, a ser celebrada 2a-feira. dia 18. às 10 30
RELIGIOSOS E FÚNEBRES
R*o das Ostras
PrOpra
Jodo Pessoa par'nutfado 31 21 F1onanopo<is par.-rtubiado 25 15
589-9922 - 989-4320
„- horas, na Igreja Ordem 3" de N Senhora do Monte do Carmo
JORNAL DO 1
Font* Funda&o Estaduai de BngeRecrfe parTvjWado 32 22 Porlo Ategro rvtveftuvas 26 08
Rua 1° de Março, s/ n° (ao lado da antiga Catedral)
nfiana do Meio Ambtenb {Bo&im de
0SW88)
MUNDO
ESTRADAS
Ckteria
Cond^daa mnmin CWade Cond^dw mnnin
PrMktont* Dutra (BM 116)
TABELA DE PREÇOS PARA
Serviços de conservação dos
Amsterdl
nubtldo 18 11 Mtoico .-"jtnado
25 ts
kms 163 a 261,9. Nos kms 298.7
AVISOS RELIGIOSOS
Atoms
31 19 Miami nublado 30 28
daro ^
e 307.5. sentido SP-RJ. deslizamento de acatamento
Barcelona^ rubiado
Jft 18 Momevid»j daro 21 11
Rio-Santoe (BR 101)
nubiado
Bedim
21 10 Moscou nublado 11 02
No
km
15.5,
trânsito
desfocado
B
t9 12 Nova torque chuvas 25 14
Bruxetas
nubiado
nos dcx» sentidoe Do® kms 33 a
35. trecho em oOras com máElANTOfIO SENDAS
19 14 Pans nubiado 17 12
COAENDADOR MANOEL
Buenos A/rw^daro
EM
UjtGW A1TW DlASLflHS IXMNGOS
quinas na p«sta Dos kms 315 a
25 16 Rorra nubiado 25 18
CJ^cajo^ daro
36 p«sta interditada No Km 43.1,
5,1 cm 1cm 87,00 123,00
trânsito dosvtaòo No Km 445.
17 08 Sarftago daro 24 09
Frankfurt _ nubiado
acostamento interditado (sentxJo
5,1cm 4 cm 116,00 164,00
Johannesbutyxaubiado
24
07 SAoFrancaco nubiado 21 M
^
46
49.
kms
Santos^K5>
Dos
a
FUNDADOR DO GRUPO SENDAS
Una
nubiado
18 15 Sydney dyas
trecho em obras No Km 48. pas5 1cm 5 cm 145,00 205,00
16 14
sagem provttOna sobre a ponte
nubiado 24 16 TOqjo cftuvas 21 JB
Laboa
do Rio Furado No Km 52.5. acos10.7 cm ! cm 174,00 246,00
nubiado
17 T3 Toronto nubiado 15 to*;
Londres
tamento mterdrtado (Santo^Rio)
10,7 cm 4 cm 232,00 328,00
No Km 59. acotòjrnento interditalot Angetn_^ nubiado
34 21 Viena dans 21 12 »
(6° ANO DE SAUDADE)
do (Rn>6anto6l No Km 64 5. acosMad*i
daro
25 14 Wasf*ngton cnuvas 29 18 1
10,7 cm 5 cm 290.00 410,00
talento interditado por 15 metros,
no seot*)o Santoe-f^»o No Km
10.7 cm 6 cm 348,00 492.00
75,7. trânsito em meta p«sta. no
serodo Santos-R» No Km 136.
10.7 cm " cm 406,00 574,00
prsta inierdRada No Km 1505 cxv
manfti.
N»voa peia manhi.
Par/nubiado.
Par/nuNado. Nfrvoa
Gale So
A
família
duiaçáo em toda a p»sta por 20
Sondas,
acionistas,
membros
dos
Conselhos,
10.7 cm 8 cm 446.00 656,00
metros No Km 1742. destocaSantos Oumont__ Par/nublado Nevoa peia manfiJi.
menio de alerro rSamos-R»o) No
Diretoria e funcionários do Grupo Sendas, saudosos pela
Cumfi<a fSP)_ Par-'nubiado Nevoa peja manhl
16Jcm 4 cm 348.00 492.00
Km 175 p«sta com ondulações
perda
Conjonha* (SP)
íSa^tovRo) Nos Km 163 e 199.
Par/nubiado Nfevoa peia manftd
1<*3 cm 5 cm 435,00 615 00
de seu fundador, convidam seus amigos e admiradores
p»sta com deformações em toda a
Viracopos
(SP)
_ Tempo bom N4voa peia manhl
a
para
largura No Km 205.5 desloca16 3 cm 6 cm 522,00 738.00
1 >dade boa
Confrns (BHi
Par ¦'nubiado
mento de aterro e afundamento
missa do 6° ano de seu falecimento, que será celebrada no dia
Oe acos&mento (Rxyôantosi No
Brasilia^
Tempo bom, Viaibriidada boa.
16 3 cm 7 cm 609,00 861,00
Km 208.7 ta ta Rio-Santos «nterd»Manata
^ar nubiadc Poaa/veis trovoadas
18 de setembro, segunda-feira, às 08:00 horas, no Auditório da
tatía por ouada de barreira
DÍMAIS FORMATOS. CONSULTE-NOS
Fortaieza
Tempo bom. Vtsitxhdade boa.
Mo-Campo*
101)
(BN
585-4540/ 585-4326
Trânsito
normal
Vis^l»dade boa
Matriz
Ftoo*e
Par/nubiado
de
Casas
Sendas
Comércio
e
Indústria
S.A.,
na
Rodovia
585-4120/ 589-992"!
RIo-TcrvaApoa* (SR 116)
Va^xikiade boa
Saty&oor
Par/nubiado
DIA UT1L R$ 29,00 o cm
Do um 51 ao km 53. serviços oe
Presidente Dutra, 4674 - São João de Meriti - RJ.
Par/nub*ado Vttib*hdade boa
Cunitba
conservação ordmâria No km
DOMINGO: R$ 41,00 o cm
Tempo bom VmtxMri* boa
'01- txxnc&o taca-Ouraco
Porto Alagre
JORNA1. DO BRASIL
Fonte: DNERíD€R — U'09
Fonte: Tasa
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Juventude
totalmente decisivo para a escalação do
Flamengo, segundo Washington. Cauteloso, ele preferiu não anunciar o time
antecipadamente. "O Rodrigo é meu
curinga", definiu o treinador do Fiamengo, que pretende lançar o jogador,
embora ainda não saiba exatamente como. Ontem pela manhã, Washington
decidiu escalar o ex-júnior Leonardo na
lateral-esquerda, no lugar de Lira.
Márcio Costa reclamava de dores na
coluna e se não puder jogar será substituído por Marquinhos.

PORTO ALEGRE — Sem Edmundo e
Lira, ambos suspensos, o técnico Washington Rodrigues somente deve definir
hoje de manhã a equipe do Flamengo
para o jogo das 16h no estádio Alfredo
Jaconi, em Caxias do Sul (RS), contra o
Juventude, que estará estreando o treinador Emerson Leão. A previsão meteorológica para esta tarde é de tempo
bom, com temperatura em torno de 15
graus, mas em campo o clima deverá ser
completamente diferente entre as duas
equipes: o Flamengo entra
Juventude e Flamengo não
entra eufóricoe e
nao têm
tem mais
em alto astral após a vitória sobre o chances de vencer o
primeiro turno do
Velez Sarsfield (3 a 2), quinta-feira pas- Brasileiro. O time
gaúcho perdeu dois
sada em Buenos Aires, pela Supercopa
jogos (1x2 Paraná e 0 x 2 Paysandu),
Ida Libertadores, enquanto o Juventude, empatou trás
(0x0 Cruzeiro, 0x0
desesperado, tenta a sua primeira vitóe 1 x 1 Grêmio), e quer
Vitória-BA
ria no Grupo A do Campeonato Brasireabilitar-se.
leiro.
Os dois treinadores estarão estreando no Campeonato Brasileiro, competi¦ção em que seus respectivos clubes não
|Mpj
Afazem boas apresentações. Ao chegar a
' Porto Alegre na sexta-feira, o treinador
da equipe rubro-negra tinha também
JUVENTUDE FLAMENGO
"uma
série de dúvidas na escalação, a
MArcIo Paulo C6sar
começar por Romário. O atacante iria
Odak Agnaldo
Sarvdro Cl&udio
ontem pela manhã à Gávea, mas prefePaulo Marcelo Ronaldflo
Paulo Roberto Leonardo
do pauionXno
/iu evitar o treinamento, por causa do
Jfiu
Galeano Mdrcio Costa
•campo pesado. E decidiu viajar direto
Lauro Pingo
Cuca Ojair
para o Sul.
Jean Carlo
N6lio
Carlo
pB^^^Hfl
.,^^1
..
Fernando
RomArio
Já
Ja Leão
Leao quer
fiS^KJ'-..'<'/.<
m¦
qucr ver se conta com o
Adallton
SAvio
também recém-chegado zagueiro AnTknlco:
An- Ttcnlco: Tfenfeo:
;>
*drei,
Washington Rodrigues
que jogou pelo Flamengo em 1993,
Local:
i*e»i-- EstAdio
Estadio AKredo
AHrodo Jaconi, em Caxias do Sul
sui
" ^^^?sIBHp^
*'*<
reforcar a fraca defesa do Juventu<RS).
Juventupara reforçar
Horirio: 16h Arbttro:
ArbHro: Jos6
JosA Carlos
Carlos
AftJmm**
Marcondes. As As
rAdios
Globo (1.220khz),
de.
Nacional
(1.220khz),
(1.130khz),
Tamoio (900khz) e
(1.130khz),
"!:!>•'>^^
Tupl (1.20Okhz) transmitem a partlda.
Mesmo o treino de ontem não foi
Washington quer ajudar o Flamengo a resgatar a~.
-.—-.»-,
alegria, a vibrãçãõ^armt^u^ãr^ss^êr^aM tem a colaboração de Zico^
ircelo Theobald —1/9/95
»

iBaMtimar>«(ta

t"

4 ?•: • ;¦:••? .ví jí.:»'Sí
ifr*A-m4v*mw*i*
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¦

'palinha'
fSmj

/%
A

nRlitiMri
J^La^L a^L^V^^P*

:

'Apolinho'
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Técnico do Flamengo

^v,w1*<1«*A^>e^itwsf«e^^^^^'-:^'^??í?*®H0HllHi^HHiHliil^^B -ri / .'«> ?f?Í(P
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Juninho acredita nu reabilitação do Vaseo em Recife, contra o seu ex-clube

Vasco

vencer
precisa

manter
chances
para
Seis jogos, três vitórias, dois empates técnico comparou o Campeonato Brasie uma derrota. O Vasco tem hoje uma leiro a uma gangorra e usou uma metágrande chance de mostrar que está neste fora para exemplificar a situação do
Campeonato Brasileiro para disputar o time. "Levei uma baita rasteira e
precitítulo, e não para fazer figuração, como so me levantar logo. Nada de ficar caitem acontecido nos últimos anos. A do no chão", filosofou.
partir das I6h, a equipe enfrenta o
A dupla Juninho e Leonardo é a
Sport na Ilha do Retiro, em Recife, num
maior esperança de Jair. Contratados
jogo dos mais complicado, embora uma ao Sport há dois
meses, os dois enfrenvitória sirva para apagar a má imprestarão o ex-clube pela primeira vez. Junisão que ficou da derrota para o Internanho é o mais animado. "A torcida vai
cional (2 a 0), em São Januário, no meio
cobrar muito empenho deles. Se amarda semana. O Vasco tem 11 pontos e
rarmos o Sport até o segundo tempo,
divide a terceira colocação com o
eles vão se lançar, abrindo espaços para
Goiás. O lider do grupo B ainda é o
nossos contra-ataques", disse. LeonarFluminense.
do
lembrou que o adversário jogará
O técnico Jair Pereira confirmou a
desfalcado
de dois importantes jogadomanutenção do esquema com dois cares:
Roberto
Cavalo e Gilvan. "A torcibeças-de-área. Hostilizado pela torcida,
da
vascaina
pode ter paciência, porque
Nélson será preservado. Luisinho, que
cumpriu suspensão na última partida, aos poucos vou mostrar meu futebol",
volta ao time para jogar ao lado de garantiu o atacante.
Charles na proteção à zaga, que terá
Sidnei no lugar de Tinho, suspenso. "O
time fica mais ofensivo porque não podemos abrir mão da vitória, mesmo jogando fora. Se perdermos, nossas chan®ces diminuirão muito", admitiu o treiSPORT
VASCO
nador, ainda abatido com a derrota
"PerJéferson Carlos Germano
para os gaúchos na quarta-feira.
Gtvaldo Pi mente!
demos uma grande chance de nos firmar
Erion Stdnei
SarxJro R»cardo Rocha
na liderança", lamentou.
Gifvan Jèfferson
Jair anotou os erros cometidos pela
Aiaide Lutsinho
GerakJo Chartes
equipe na última partida e insistiu com
C^iquinho Juninho
Ale* Yan
seus jogadores nos treinos de finalizaMarcelo Valdir
"Senti
Jair
Joâojtriho Leonardo
ção.
o
quer mais capricho:
Técnico: Técnico:
Vasco com pouca vibração no último
GívanikJo Oliveira Jair Pe*e«ra
jogo. Já falei com eles que, hoje. só
Local: uiatíc Redro (Recite) Horário IOi Arbitro
vence quem tem pegada, quem chega
Márcio Reseioe de Fre.tas.
As rtojios Gkfco I i?I0>.híi e
Tupi (ireOkhrí darAo informações no decorrer
<Ja partida
junto". Afeito ao jogo de palavras, o

faz questão de que seu time seja aguerrido, alegre e lindo
feita de acordo com o time que a moça
MARCIA CARMO
sintam prazer em jogar pelo Flamengo, ejp
torcia.
Se fosse Fluminense, por exemplo,
vencer". A vitória contra o argentino Vélgz
BUENOS AIRES — Aos 59 anos de idade e
não tinha emprego. Washington planeja esSarsfield deu certeza a Washington de
quase 30 anos de latinha, como chama o
que
crever um livro para contar sua escolha e a
chegou ao fim o baixo astral no time, mas
microfone, o radialista Washington Rodri"Somos
"Eu
passagem pelo futebol. Perdeu cinco quilos e
ele nem pensa em relaxar.
uma.vvrsou um bad
gues, o Apolinho, confessa:
muitas horas de sono, nos três primeiros dias
dadeira swat", ressalta.
técnico". Acha muito bom que existam os
como técnico. E explica que só aceitou o
Atletas de Cristo, mas fora dos campos,
Carioca do Engenho Novo, casado há 20
convite para não contrariar o presidente do
anos com Maria Lúcia, Apolinho admitçqy/L'
porque ali não é lugar de rezar, mas de
clube, KJeber Leite, um amigo dos microfocorrer com garra, como diz, atrás do acerto,
futebol na pratica é bem diferente — no
nes, que concordou com sua condição de só
"Na
da bola e da vitória.
campo,
minha equipe só
sua experiência se limita a ter sido
ficar no Flamengo por três meses. "Sou um
ex-goleiro do Raio de Sol. de Vila Isabel,
quero os bads'\ avisa num elogio a Romário
comentarista feliz, quero voltar à Rádio
e Edmundo.
às peladas — a última, aliás, lhe rendeu uma
Globo", diz.
Em entrevista ao JORNAL DO BRASIL
distensão
na virilha. "Agora entendo maisb
Até lá, Washington planeja ganhar os
na capital argentina, antes de viajar para o
lado humano de cada um dos jogadores.
jogadores no papo, com a sua conhecida
Rio Grande do Sul, na sexta-feira, este ruMas quero que se sintam absolutos cortlo ò
E
espera
palinha.
que esta forma de comunibro-negro apaixonado contou, por exemplo,
Flamengo realmente é, o time mais bortito
cação se repita em campo. "Eles estão muito
que a seleção das babás de seus três filhos —
tensos e tendem a ficar mais egoístas, na
do país. O time que, assim como o Rio:. eu
Patrícia, Washington e Bruno — sempre foi
busca solitária do gol", analisa. "Quero que
desejo que volte a sorrir".
~
' '
¦
Mg#:
O AHTITECmCO
O susto — "O KJeber Leite me chamou
eterna. Pode acontecer de a gente discordar,
passar a demonstrar isso, que já sabe que é
para jantar e eu pensei que fosse para ajudáé normal. Mas não vou negar o que disse.
importante
para o grupo".
r <
lo na escolha do sucessor do Edinho. Ai,
Ficaria até feio".
— "0 Rio está igual
Hio
de
Janeiro
disse que tinha me escolhido. Eu levei um
fijp
Edmundo — "Ele é dócil. Era o meu
Flamengo. Precisa voltar a sorrir. O carioca
susto. Não consegui dormir. No dia seguincupincha, ficou mais cerimonioso com esta
precisa voltar a ter prazer de ir para a ruá,
te, estava no ar, na Rádio Globo, quando o
transferência.
Como
é
supcrstar,
também
ficomunicador me perguntou se eu sabia
para a praia. O Rio hoje está medroso. Isso
ca irritado. Por exemplo, não gostou de
não pode continuar assim".
quem era o técnico. Disse que sim, mas que
saber da informação sobre a possível contraainda não poderia revelar. Eu ainda estava
Flamengo — "A vaidade está ferida. Se
tação do Bebeto. Eu perguntei quando isso
assustado".
você é bonito e sofre com um arranhão, uma
seria, e ele me disse que na noticia informaespinha que seja, ficará com seu ponto alto
Um socorro — "Vou ser técnico por
vam que só no ano que vem. Então, eu
comprometido".
'Falta
três meses, porque só estou dando um socorrespondi:
muito tempo'. E rimos. Edro a um amigo. Neste período, vou tentar
Técnico — "Gosto muito do Vanderlei
mundo não tem estado bem, mas porque o
organizar o time. Não sou técnico, nunca
Luxemburgo, Parreira, Zagalo, Joel Santatime não vai bem".
sonhei em ser, sou comentarista de futebol.
na,
Jair Pereira, Antônio Lopes. O futèbol
Sávio — "Uma promessa, está terminanE quando acabar este prazo, volto a trabado Brasil é rico em qualquer atividade:
predo o projeto de supercraque. Mas ele ainda
lhar com o José Carlos Araújo, como cofísicos, treinadores, jogadores".
paradores
não tem idéia da dimensão, do potencial
mentarista na Rádio Globo. E se, depois
que
Time — "O melhor time do Brasil é o
ele tem como jogador. Ainda se imagina um
destes três meses, for campeão, vou pegar a
Grêmio, pela forma de jogar. O futebol gaúiniciante. Se joga com Romário e Edmundo,
faixa e entregar ao meu filho Bruno".
cho
é muito forte. Mas o melhor no conjujjnão se coloca no mesmo nivel".
Diferenças — "Agora vejo que há muito
é
o Flamengo. Só quero conseguir qyp
ídolo
Idolo — "Meu maior idolo ée o Zico, mas
ta coisa aqui dentro que como comentarista
eles tenham prazer em jogar. Treino IntÍETele não
nao está
esta jogando. Mas ele mesmo vai
eu não percebia: o lado social, humano, por
gral? Nem pensar. Quero que sintam satisfaexemplo. Estou aprendendo coisas aqui que
: a
ção em fazer o que sabem".
Marcelo Theobald'*• — 08/09/95
são da maior utilidade e depois estarei ainda
Confiança — "Seguranças? De jeito hemais capacitado para exercer minha função
nhum. Eu sou um bad técnico. Dá até para
de comentarista".
fazer um rap. Eu vou para a galera. Não
Bad boys — "É claro que as pessoas
preciso me esconder de ninguém, ao contrádóceis são mais fáceis. Deve ser difícil trabario. Deus está comigo".
lhar com a Madona, com o Michael JackBanheiros — "Até videogame eu jogava
son. Mas no meu time só quero bad boxs.
na banheira. Quando tinha tempo, perdik
¦ #&, ¦*. 1 :^^^M&-i' ' • %;.v
¦?¦ •
Respeito muito o Atleta de Cristo, mas tem
horas num banho de espuma".
de ser do campo para fora. A nossa tônica é
,-«•<—»
Mulheres — "Gosto muito da minha, a
MMBr
a de que só isso não resolve. Nós temos de
Maria Lúcia, grande paixão da minha vida
jogar, batalhar muito".
com quem estou casado há 20 anos. Ela é
"Não
Romário —
mudo tr :u ponto de
meus filhos: Patrícia, Washington e Bruno.
vista. Quando li a coletânea das minhas
Desde que estou trabalhando no Flamengo,
frases sobre ele no JORNAL DO BRASIL,
o Bruno me acorda às 5h da manhã gritando
peguei a matéria e mostrei ao Romário. Tá
que está na hora do treino".
vendo isso aqui? Disse isso tudo mesmo, mas
Privacidade — "Percebo que já
perdi.
no microfone. Eu não sei o que você fala de
E isso é chato. No outro dia, quase não
mim por ai. só que uma vez me chamou de
consegui jantar com minha mulher. Paravam
^^®5%
Jm.
palhaço. Vamos zerar nossas diferenças agoJHk^.
toda hora para dar autógrafo. Mas entendo.
ra? E ele concordou. Isso não significa a paz
São as pessoas torcendo, vibrando".
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Flamengo

contra

o

eufórico

Juventude

totalmente decisivo para a escalação do
Flamengo, segundo Washington. CauPORTO ALEGRE — Sem Edmundo e teloso,
*11
teloso, ele preferiu não
iAii
nao anunciar o time
«Lv"!
time
• Lira,
Lra, ambos suspensos, o técnico
tecnico Was- antecipadamente.
"O
'
antecipadamente. O Rodrigo é6 meu
meu
»I
hington Rodrigues somente deve definir
curinga", definiu o treinador do Fia|i«
hoje de manhã a equipe do Flamengo
jfsSj^^^'
mengo, que pretende lançar o jogador,
das ).6h no estádio Alfredo
para o jogo
^e'm'c'a'xi
<
embora ainda
a'n^a não
nao saiba exatamente coco"
Jaconi,
J a co r^i* em Caxias
a s^ddoo^u
SulV (RS),
co ntra^ o em^ora
(R S)° contra
mo. Ontem pela manhã, Washington
|
Juventude, que estará estreando o treiv.
gsggj
jl
decidiu escalar o ex-júnior Leonardo na
nador Emerson Leão.
Leao. A previsão
me- fateral
previsao
lateral-esquerda,
t^querdiiX no
no'^g^d^Lin'
lugar de Lira.
teorológica para esta tarde é de tempo
Márcio
Costa
reclamava
rec'amava
de
^e dores na
"a
.bom,
bom, com temperatura em torno de 15
15 —i!!^!,0.^.?!*coluna e se não
nao puder
será
sera substisubstijogar
l rwT^»^B^^^BrsTT^^^^^^iHifrir^Mi
puderjogar
nM..a
m„»m
™L,„a
«
colunaese
devera ser tuido
graus, mas em campo o clima deverá
tuído por Marquinhos
Marquinhos.
completamente diferente entre as duas
•equipes:
Juventude e Flamengo não
nao têm
tem mais
euforico e Juventude
; equipes: o Flamengo entra eufórico
em alto astral após
veneer o primeiro turno do
chances de vencer
apos a vitória sobre o chances
iiem
¦ Velez Sarsfield
.Velez
Sarsfleld (3 a 2), quinta-feira pas- Brasileiro.
Brasileiro. O time gaúcho
m
gaucho perdeu dois
ísada em Buenos Aires, pela Supercopa jogos (1x2 Paraná e 0 x 2 Paysandu)
;da Libertadores, enquanto o Juventude, empatou três (0x0 Cruzeiro, 0x0
'desesperado,
tenta a sua primeira vitó- Vitória-BA e 1 x 1 Grêmio), e
quer
¦ria no Grupo A do Campeonato Brasireabilitar-se.
:leiro.
Os dois treinadores estarão estrean-^
'do no Campeonato Brasileiro, competicompetiljiS|H
^
jdo
nao (l>5iM)
;ção
!gao em que seus respectivos clubes não
mmSBj
§IS8lll
-- r^rff£*J *
^mmw
apresentapoes. Ao chegar a
VlMBy
;fazem boas apresentações.
jfazem
|,
3^^^.
-^&~HP
Alegre na sexta-feira, o treinador
'
treinador
;Porto
jPorto
'¦da equipe rubro-negra
" '" ||g
rfa
tinha também
tambem JUVENTUDE
JUVENTUDE FLAMENGO
FLAMENGO
w
•uma série de
de
Jjp™
dúvidas na escalação, a
MArcio Paulo C6sar
Odair Agnaldo
jeomeçar
juma
por Romário. O atacante iria
Sandro Cldudio
pela manhã à Gávea, mas prefePaulo Marcelo Ronalddo
jontem
' ' ';^
•riu
Paulo Roberto
Roberlo Leonardo
evitar o treinamento, Paulo
Till
por causa do
Galeano MArcio Costa
direto
Lauro
campo pesado. E decidiu viajar direto
Lauro Pingo
Cuca Ojair
ípara o Sul.
Jean
Joan Carlo
Car,0 N6II0
N6II0
W*5SM -'
,.
Fernando
Romdrto
:
Já Leão quer ver se conta com o
IB
:||?^gpM^
Adallton SAvio
TAcnico: T4cnlco:
também recém-chegado zagueiro AnAnT*cnlco:
P^ - '
Emerson Leflo Washington Rodrigues
,drei, que jogou pelo Flamengo em 1993,
Local: Estadio Alfredo Jaconl, em Caxias do Sul (RS).
para reforçar a fraca defesa do Juventu- HorArio: 16h Arbitro: Josd Carlos Marcondes.
As radios
Globo (1.220kh2), Nacional (l.130khz),
de.
(1.130khz). Tamoio (900khz) e
Tupi (1.280khz) transmitem a partida.
Mesmo
Mesnio o0 treino de ontem não
nao foi
loi
Washington quer ajudar o0 Flamengo a resgatar a alegria, a vibração,
vibrafao, e garante que para isso terá
tera também
tambem a colaboração
colaborafao de Zico
Zica *?
* J*3
Adriana Caldas
JOSÉ MITCHELL

'palinha9
A

'Apolinlio'
0
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Técnico do Flamengo faz questão de qLie seu time seja
feita de acordo com o time que a moça
MARC1A CARMO
torcia. Se fosse Fluminense, por exemplo,
BUENOS AIRES — Aos 59 anos de idade e
não tinha emprego. Washington planeja esquase 30 anos de latinlia, como chama o
crever um livro para contar sua escolha e a
microfone, o radialista Washington Rodri"Eu sou
passagem pelo futebol. Perdeu cinco quilos e
um bad
gues, o Apolinlio, confessa:
muitas horas de sono, nos três primeiros dias
técnico". Acha muito bom que existam os
como técnico. E explica que só aceitou o
Atletas de Cristo, mas fora dos campos,
convite para não contrariar o presidente do
porque ali não é lugar de rezar, mas de
clube, Kleber Leite, um amigo dos microfocorrer com garra, como diz, atrás do acerto,
nes, que concordou com sua condição de só
da bola e da vitória. "Na minha equipe só
ficar no Flamengo por três meses. "Sou um
quero os bads'\ avisa num elogio a Romário
comentarista feliz, quero voltar â Rádio
e Edmundo.
Globo", diz.
Em entrevista ao JORNAL DO BRASIL
Até lá, Washington planeja ganhar os
na capital argentina, antes de viajar para o
jogadores no papo, com a sua conhecida
Rio Grande do Sul, na sexta-feira, este rude comunipalinlia. E espera que esta forma
bro-negro apaixonado contou, por exemplo,
cação se repita em campo. "Eles estão muito
tensos e tendem a ficar mais egoístas, na
que a seleção das babás de seus três filhos —
Patrícia, Washington e Bruno — sempre foi
busca solitária do gol", analisa. "Quero que
¦

1 enterro do ex-jogador teve a
presum a de aproximadamente 300 pessoas
Zico,

vão

Roberto

ao

enterro

» O corpo do ex-jogador Dirceu José
Guimarães foi enterrado ontem pela
manhã 110 Cemitério Jardim da Saúdade, em Sulacap. subúrbio do Rio. Dirceu, que defendeu a seleção brasileira
nas Copas de 74, 78 è 82. morreu na
madrugada de sexta-feira, quando o Puma que dirigia se chocou com um Monza no cruzamento da Avenida das Américas, altura do km 1,5.
Cerca de 300 pessoas estiveram presentes ao enterro, entre as quais alguns
ex-jogadores, como Zico. Roberto Dinamite, Luisinho Lemos, Zanata, Gil e
Pedrinho Viceiiçote, quê trabalha atualmente como empresário, mesma ativídade que Dirceu vinha exercendo.

Joel,

sem

fórmula

e

Luisinho

de

O corpo do ex-jogador foi levado à
sepultura pouco depois das lOh, após a
prece do pastor Rogério Hetmaneck.
ex-ponta do Botafogo e da seleção brasileira nos anos 60. e hoje ministro da
Igreja Messiânica de Copacabana. Para
Zico, a morte de Dirceu representou
uma perda irreparável. "Ele amava o
futebol", disse.
Outro ex-ponta, Gil. que jogou no
Fluminense e no Botafogo, disse que
esteve com o jogador pouco tempo antes dele morrer. Eles haviam participado de uma pelada no campo de uma
empresa, na Avenida Sernambetiba, na
Barra.

Renato,

para
Com a certeza de que ficará um bom
tempo sem Renato Gaúcho, o técnico
do Fluminense, Joel Santana, terá três
dias para descobrir uma fórmula para
que seu time consiga jogar, sem o camisa 10. o futebol que o levou à liderança
do grupo B. com 14 pontos. Isto porque
o próximo jogo do tricolor é nesta quarta, contra o Sport, nas Laranjeiras, e,
nos cinco dias que o time treinou em
Teresòpolis. só ontem Joel conseguiu
treinar Valdeir e Leonardo num coletivo — devido às dores no tornozelo do
último.
"Ainda
estamos na briga, temos 12
pontos a disputar e. por mais que Rena-

Dirceu

o

procura

Fluminense

to faça falta, não podemos ficar paralisados pela ausência dele", disse Joel. O
problema é que o técnico não tem apenas o desfalque de Renato. Otacilio,
suspenso, também não joga, além de
Rogerinho que está contundido. Joel
deve escalar Welerson. Ronald, Lima.
Sorlei e Cássio; Vampela. Norberto.
Ailton e Anderson (ou Darci); Valdeir e
Leonardo. A delegação retornou ontem
de Teresòpolis e se reapresenta amanhà.
O meia Luis Henrique, que operou o
joelho esquerdo há três meses, continua
sem prevklo de retorno.

O ANT1TECNICO
"O
Kleber Leite me chamou
O susto —
para jantar e eu pensei que fosse para ajudálo na escolha do sucessor do Edinho. Aí,
disse que tinha me escolhido. Eu levei um
susto. Não consegui dormir. No dia seguinte, estava no ar, na Rádio Globo, quando o
comunicador me perguntou se eu sabia
quem era o técnico. Disse que sim, mas que
ainda não poderia revelar. Eu ainda estava
assustado".
Um socorro — "Vou ser técnico por
três meses, porque só estou dando um socorro a um amigo. Neste período, vou tentar
organizar o time. Não sou técnico, nunca
sonhei em ser, sou comentarista de futebol.
E quando acabar este prazo, volto a trabalhar com o José Carlos Araújo, como comentarista na Rádio Globo. E se, depois
destes três meses, for campeão, vou pegar a
faixa e entregar ao meu filho Bruno".
Diferenças — "Agora vejo que há muita coisa aqui dentro que como comentarista
eu não percebia: o lado social, humano, por
exemplo. Estou aprendendo coisas aqui que
são da maior utilidade e depois estarei ainda
mais capacitado para exercer minha função
de comentarista".
Bad boys — "É claro que as pessoas
dóceis são mais fáceis. Deve ser difícil trabalhar com a Madona, com o Michael Jackson. Mas no meu time só quero bad boys.
Respeito muito o Atleta de Cristo, mas tem
de ser do campo para fora. A nossa tônica é
a de que só isso não resolve. Nós temos de
jogar, batalhar muito".
Romário — "Não mudo meu ponto de
\ista. Quando li a coletânea das minhas
frases sobre ele no JORNAL DO BRASIL,
peguei a matéria e mostrei ao Romário. Tâ
\endo isso aqui? Disse isso tudo mesmo, mas
no microfone. Eu não sei o que você fala de
mim por ai. só que uma vez me chamou de
palhaço. Vamos zerar nossas diferenças agora? E ele concordou. Isso não significa a paz

eterna. Pode acontecer de a gente discordar,
é normal. Mas não vou negar o que disse.
Ficaria até feio".
Edmundo — "Ele é dócil. Era o meu
cupincha, ficou mais cerimonioso com esta
transferência. Como é superstar, também fica irritado. Por exemplo, não gostou de
saber da informação sobre a possível contratação do Bebeto. Eu perguntei quando isso
seria, e ele me disse que na notícia informavam que só no ano que vem. Então, eu
'Falta
muito tempo". E rimos. Edrespondi:
mundo não tem estado bem, mas porque o
time não vai bem".
Sávio — "Uma promessa, está terminando o projeto de supereraque. Mas ele ainda
não tem idéia da dimensão, do potencial que
ele tem como jogador. Ainda se imagina um
iniciante. Se joga com Romário e Edmundo,
não se coloca no mesmo nível".
ídolo — "Meu maior idolo é o Zico. mas
ele não está jogando. Mas ele mesmo vai
Marcelo Theobald — 08/09/95

p
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. HL
Edmundo tem o apoio total do treinador

I

aguerrido,

alegre e lindo
r.n
sintam prazer em jogar pelo Flamengo, em
vencer". A vitória contra o argentino Vélçz
Sarsfield deu certeza a Washington de quç
chegou ao fim o baixo astral no time, mas
ele nem pensa em relaxar. "Somos uma Verdadeira .vira/", ressalta.
Carioca do Engenho Novo, casado há 20
anos com Maria Lúcia, Apolinlio admite qüé
futebol na pratica é bem diferente — no
campo, sua experiência se limita a ter sido
ex-goleiro do Raio de Sol, de Vila Isabelr$
ás peladas — a última, aliás, lhe rendeu uníá
distensão na virilha. "Agora entendo mais o
lado humano de cada um dos jogadoçgg.
Mas quero que se sintam absolutos como o
Flamengo realmente é, o time mais bonito
do país. O time que. assim como o Rio,.eú
desejo que volte a sorrir".
i Ui
passar a demonstrar isso, que já sabe qdtí ê
importante para o grupo".
Rio de Janeiro — "O Rio está igual,ap
Flamengo. Precisa voltar a sorrir. O caripç^
precisa voltar a ter prazer de ir para a rua,
para a praia. O Rio hoje está medroso. Isso
não pode continuar assim".
Flamengo — "A vaidade está ferida^ Se
você é bonito e sofre com um arranhão, uma
espinha que seja, ficará com seu ponto aúp
comprometido".
,. .
"Gosto
—
Técnico
muito do Vanderlel
Luxemburgo. Parreira, Zagalo, Joel Santana, Jair Pereira, Antônio Lopes. O futebol
do Brasil é rico em qualquer atividade: préparadores físicos, treinadores, jogadores"."1 !
Time — "O melhor time do Brasil é o
Grêmio, pela forma de jogar. O futebol gaúcho é muito forte. Mas o melhor no conjunto é o Flamengo. Só quero conseguir qntr
eles tenham prazer em jogar. Treino integral? Nem pensar. Quero que sintam satisfação em fazer o que sabem".
Confiança — "Seguranças? De jeito jje-,
nhum. Eu sou um bad técnico. Dá até para'
fazer um rap. Eu vou para a galera. Não
preciso me esconder de ninguém, ao contra-!
rio. Deus está comigo".
Banheiros — "Até videogame eu jogava
na banheira. Quando tinha tempo, perdia
horas num banho de espuma".
Mulheres — "Gosto muito da minha, a
Maria Lúcia, grande paixão da minha vida
com quem estou casado há 20 anos. Ela e :
meus filhos: Patrícia, Washington e Bruno.
Desde que estou trabalhando no Flamengo,
o Bruno me acorda ás 5h da manhã gritando
que está na hora do treino".
Privacidade — "Percebo que já perdi.
E isso é chato. No outro dia, quase não
consegui jantar com minhajuilher^Pafava a
toda hora para darautografo. Mas entencio.
Sãoaspessoas torcendo, vibrando".
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fA rota 85 liga Atlanta a Georos organizadores esperam
Jonde
:jp Brasil esteja, exibindo seu fu!^iv.

r*i

respira

Atlanta

a

Olimpiada
Olimpíada

de

96

ja
¦TtÍ| ano do centenário dos Jogos, cidade

Evento

não

ambiciona organizar uma grandiosa festa
dará prejuízo
participantes, poderão ser utilizaPAULO CÉSAR VASCONCELLOS
daqueles que tanto
Jornalista
dos apenas três jogadores com mais
A terra de Scarlet 0'Hara não
IffW i^fell
faz sábado, domingo, feriado ou
de 23 anos. Assim, o Brasil — caso
será mais conhecida apenas pelo
segunda-feira, Bob Brenann estaobtenha a vaga no Pré-Olímpico de
clássico filme E o vento levou, diriva na cozinha da sua casa se preTandil, na Argentina em fevereiro e
gido por Victor Fleming, e que se
—
parando para o café da manhã e
março do ano que vem
poderá
transformou num monumento do
mais um dia de trabalho exaustivo
ter na sua equipe os tetracampeões
cinema. De 19 de julho a 4 de agoslhe fez
quando um dos seus filhos"Pai
Dunga, Bebeto e Romário, por
to de 96, Atlanta, capital da Guerra
inesquecível:
íãz
um
pedido
exemplo. As vagas para esta verdaCivil e cenário de um épico da tela,
mim".
A
frase
um
omelete
para
deira Copa do Mundo olímpica que
vai respirar mais intensamente um
do menino mudou o rumo da vida
será o futebol dos Jogos estão disacontecimento que já domina o amdeste homem, que trocou o jornatribuídas da seguinte maneira: Esbiente nessa cidade sulista americalismo diário por uma atividade
tados Unidos (como país-sede), Euna — os 26° Jogos da Olimpíada da
em empresa privada, mas que horopa (5) África (3), Ásia (3), Amériem dia também está indo muito
[Efa Moderna. E os negros e branje
ca do Sul (2) e Concacaf (1). A
cos que convivem diplomaticamenpara casa. Diretor de copouco
última vaga será disputada entre o
í'e' nesta cidade caracterizada pela
municação dos Jogos de Atlanta,
segundo colocado da Concacaf e o
SUa origem segregacionista andarão
Brenann é o responsável pelo que
'ftólas
vencedor da chave da Oceania.
limpas ruas mais orgulhosos:
na organização da Olimacontece
¦Atlanta será a sede dos Jogos no
Torcida pelo Brasil — A
e sabe tudo que vai acontepiada
intenção dos americanos é ver a
ano em que eles completam um
cer durante a competição.
seleção
brasileira classificada e
século.
Apaixonado pelo seu trabalho,
atuando na primeira fase da Olim-- Os cem anos de Jogos Olímpicos
Brenann garante que os Jogos de
piada em Miami. Estudos do pró^•eirão comemorações à altura. O
Atlanta não darão prejuízo. E se'Comitê Olímpico Americano está
prio Comitê Organizador já mosrá uma competição sem nenhuma
"Podetraram que, depois dos japoneses, As mulheres negras capricham no penteado afro-american e se sentem respeitadas num ambiente cordial
caprichando para fazer destes Joajuda do governo federal.
são os brasileiros que mais visitam
visitam
_
renins remos até
ate ter USS
IISS 1I de lucro"
lucro",
gos a competição do século. Já foMiami.
iram feitos investimentos em torno
afirma ele, dono de humor inteliAs finais do futebol — semifi.de .USS 550 milhões para que todas
gente e que prefere sempre enxerCidade
esbanja
seu
orgulho
riais
e disputa das medalhas de ouComitê
condições impostas pelo
gar as questões, mesmo as mais
ro, prata e bronze — serão em
Olímpico Internacional (COI) sedelicadas, com otimismo. Mesmo
Stella
Barros
Turismo
visitados
lugares
de Atlanta.
mais
já preparou
¦ Coca-Cola e
Athens, pequena cidade a uma hora
jam cumpridas.
um pacote para o turista que prequando fala do possível desinteHá duas semanas, a figura intocáe dez minutos de Atlanta. O estádio Luther King são
resse dos americanos pelos Jogos,
u , Entre as atrações destes Jogos,
tende acompanhar as várias modavel do Dhalai Lama esteve lá.
da Universidade da Geórgia passa
além do dream tèam do basquete
Bob Brenann não perde a elegánlidades esportivas. Um dos passeios
O fato de Atlanta ser a cidade
"Aposto
bons exemplos
americano e dos esperados duelos
cia.
por reformas e terá sua capacidade
obrigatórios é o Museu da Cocaque quando começaonde o corpo de Martin Luther
reduzida de 87 mil para 85 mil pesna natação e no atletismo, estará o
os
Jogos
aqueles que não tirem
tlanta
não
é
só
Olimpíada.
Cola.
A história do refrigerante
King está enterrado se reflete nas
\
soas.
futebol. Na seleção dos 16 paises
verem
comprado
ingressos estaxjL Quem anda a pé, de carro ou
—
mais vendido no mundo é contada
durante séculos
ruas. Os negros
Uma das
rão
se
lamentando."
o
trens
no
metrô
MARTA
origem.
desde
Na
saída,
uma
a
sua
—
pega
numa posição de segundo plano
estudadas
mais
por Bresurpres para o brasileiro, em espequestões
(Metropolitan Atlanta Rapid Tranhoje andam pelas ruas orgulhosos
a
segurança.
Reticente
nann
foi
sit Authority) tem a oportunidade
ciai o carioca, em particular vascaíde sua condição. As mulheres usam
TABELA DO PRE-OLIMPICO
sobre o assunto, ele deixa escapar
de conhecer uma cidade limpa, com
no: a camisa do Vasco — campeão
muito os penteados afro-american e
ruas largas e engarrafamentos num
^nSHBH
do Brasileiro de futebol em 89, prique o esquema já começou a ser
os homens exibem com orgulho
montado. Não faz comparações
horário
os
inusitado
brasileiano
a
empresa
meiro
||
para
9 .Grupo
jdrupo A
que
patrocianéis e pulseiras. Atlanta já deixou
(Tandil)
—
com
o esquema organizado duros:
ás
6h
da
manhã.
A
cidade
equipes
na
competição
nou
as
19/02/96
Bolívia x* Uruguai e Brasil x Peru
19/02/96
Bolivia
Peru §
para trás o tempo da escravidão.
H 21/02/96
rante
a Copa de 94, também nos
acorda
marcam
cedo,
as
Brasil
21/02/96
Bramll
ornamenta
uma
das
vitrines.
x
Paraguai
e
Peru
x
Uruguai
Ifl
pessoas
H 33/02/96
é
a
rede
de
atração
Outra
Paraguai
grande
x
Bolívia
x
Brasil
Peru
Bolivia
Brasil
||
e
a
Unidos, mas deixa claro
Estados
as
8h
e
não
reuniões
|& -25/02/96
se apreMas nem só de Coca-Cola vive
para
Peru x Bolívia
Bolivia ea Uruguai x Paraguai j|§
televisão CNN. Propriedade de Ted
||* •25/02/96
é
um assunto que foi tão
este
cara
de
sono.
sentam
Da
mescom
que
Uruguai
27/02/96
Uruguai x Brasil e Paraguai x Bolívia
Atlanta. O turista mais engajado
Bolivia If
IS-| 2//02/96
Turner, marido de Jane Fonda, a
H
Orupo B
bem
cuidado
ma maneira que desperta antes de o
quanto a comercialipode visitar o Memorial Martin
dei
Plata)
del Plata)
is
emissora tem um guias para visitas
|| (Mar
do
evento.
Cada cota de
zação
vai
dormir
—
andia
clarear,
Atlanta
18/02/96
Venezuela
Luther King
x Colômbia
Colombia e Argentina x Equador f|
||
pastor americano
|;n; 20/02/96... Argentina
às suas instalações. Há intérpretes
Argentina x Chile e Equador x Colômbia
comercializada por
foi
Colombia §§
tes das 23h. Tentar uma reserva
patrocínio
$T 20/02/96...
||i
assassinado em 1968 e que pregava
—Chile x Equador e Venezuela x Argentina
Éj.
Argentina «
§j. 22/02/96.
para espanhol, francês, bósnio e
USS 40 milhões. Além disso, a
num restaurante após as 21h, pelo
Equador x Venezuela e Colômbia
M,
24/02/96.
Equador
ColOmbia x Chile
Chile p§
a igualdade das raças pela paz e
fe: . 24/02/96
não
croata.
Por
dentro,
a
CNN
marca
Sarah Lee Champions gá26/02/96
Colômbia
ColAmbia
K$
agora,
é
tarefa
x
Argentina
*
menos
e Chile x Venezuela
Venezuela si
«
praticamente
não pela violência. É impossível
Faso Final
deve em nada à Rede Globo. Mas a
M.
,3¦ ' l. Fase
nhou o direito de vender as rouimpossível.
1o Bx2"Ae1°Ax2°B
01/03/96.
_....1°
Bx2'Ae1°Ax2aB M
H 01/03/96
não se emocionar com as fotos do
emissora daqui não tem um markePara os brasileiros que pretenpas com as marcas do evento pôr
03/03/96
1°
03/03/96
1° B x 2o2° B e 1o1° A x 2° A
M -.05/03/96
2°
1°
A
x
1o
A
x
2»
B
1"
2"
B
e
menino Luther King. Suas roupas,
2°
ting tão bem trabalhado como a de
USS 20 milhões. Olimpíada é um
dem assistir aos Jogos e conhecer a
||£:: .05/03/96..
seus objetos e livros. Ê um dos
lá. (P.C.V.)
-U **
cidade, as atrações são muitas. A
grande negócio. (P.C. V.)
JEx-jogadores

cariocas

no

Direeu

enterro

- - O corpo do ex-jogador Dirceu
ikisè Guimarães foi enterrado ontem pela manhã no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, subúrbio do Rio. Dirceu, que defendou-a seleção brasileira nas Copas
de 74, 78 e 82, morreu na madrugada de sexta-feira, quando o Puriia que dirigia se chocou com um
fvlonza no cruzamento da Avenida das Américas, altura do km
1,5..
1 Cerca de 300 pessoas estiveram
presentes ao enterro, entre as
qüais alguns ex-jogadores, como
Zico. Roberto Dinamite, Luisinho Lemos, Zanata. Gil e Pedririho Vicençote, que trabalha
atualmente como empresário.

de

mesma atividade que Dirceu vinha exercendo.
O corpo do ex-jogador foi levado à sepultura pouco depois
das lOh. após a prece do pastor
Rogério Hetmaneck, ex-ponta do
Botafogo e da seleção brasileira
nos anos 60, e hoje ministro da
Igreja Messiânica de Copacabana. Para Zico, a morte de Dirceu
representou uma perda irreparável. "Ele amava o futebol", disse.
Outro ex-ponta. Gil. que jogou
no Fluminense e no Botafogo,
disse que esteve com o jogador
pouco tempo antes dele morrer.
Eles haviam participado de uma
pelada no campo de uma empresa,
na Avenida Sernambetiba. na
Barra.

ESPORTE
TVE
Stadium: variedades (14h30)
Debate esportivo (22h)
GLOBO
Vôlei de praia: Circuito Mundial, etapa de
Fortaleza, final (10ti)
Futebol: Campeonato Brasileiro, Corinthians *
Palmeiras, ao vivo
Placar eletrônico: resultados e melhores momentos do futebol (23h55)
MANCHETE
Mundo dos esportes: variedades (8h)
Boletim Olimpico (10MS)
Futebol: Campeonato Japonês, Verdy x Flugels, VT (12h)
Basquete: Mundial Irtterdubes feminino, final;
Campeonato Paulista masculino, Corinthians/
Amway x Dharma/Franca (14h)
Boletim olimpico (22h)
A grande togada: mesa-redonda (23hOS)
BANDEIRANTES
Olimpíadas 96: boletim (10h40)
Futebol: Campeonato Italiano, Sampdoria x
Parma, aovtvo(Hh)
Motociclismo: Mundial, Lucky Strtfce GP Rio,
aovivo(12h)
Gol: a grande jogada (14*50!
Basquete: Mundial Interdubes feminino, ao
vivo(1®h)

NA TV

Futebol: Supercopa da Libertadores, compactos («MO)
Vôlei: Grand Prix feminino, VT (18HSO)
Apito final: mesa-redonda (21H)
CNT
Mesa-redonda (Stt)
RECORD
No campo do Treze: debates (1H010)
Automobilismo: Sul-americano de Fórmula 3
(12h40)
Futebol: Campeonato Italiano, Roma x Milan.
aovivo(ISMO)
SBT
SBT esporte: variedades (1H30)
SPORTV
Futebol: Campeonato Brasileiro, Juventude x
Flamengo, ao vivo (1M)
Vôlei de praia: Circuito Mundial, etapa de
Fortaleza, final, VT (22h)
ESPN BRASIL
Surfe: Campeonato Mundial (11h)
Futebol: Campeonato Italiano, Roma x Milan
(15MO)
Futebol: Campeonato Brasileiro, Bragatâno x
Guarani (17*1«)
Futebol: Campeonato Alemão, ao vivo (9h25)
Futebol: Campeonato Brasileiro, Guarani x
Bragantino, VT (17MO)
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AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS E MOTOR 1.4.

' /TTK^k

PEUGEOT

Y%-^^M^^^^^^B^Kftfr',toaM^lSSiii: ||lirii

EUGEOT

205

Mais de 80 concessionárias em todo o país.
Consulte planos de financiamento.
Veiculo de acordo com o PROCONVE. Empresa filiada á ABEiVA. Use sempre cinto de segurança.

NAL DO BRASIL

ESPORTES

^^rm-r-'rir-iffr-f-Tr-i-iirrwm.tn , ¦•¦ un n ¦ ,- n , ¦

2*

Edição ?

DOMINGO. 17 DE SETEMBRO DE 1995 •

DiVUlgaCSO
Botafogo
joga

s

$1®

o

Grêmio

e

bem,

lidera

derrota

o

Grupo
A
—
PORTO ALEGRE
A
O técnico
dades. 0 problema, como já aconalvinegra. O. Grêmio se animou e
*^8^''
PORTO
Paulo Autuori estava certo ao afirtecera na derrota para o Palmeiras
começou a pressionar, explorando
mar na sexta-feira que a tensa reusemana passada, eram as concluas bolas altas para Jardel. Mesmo
nião realizada em Caio Martins um
sões. Beto teve duas chances de
no sufoco, a defesa do Botafogo
dia antes, quando ficou clara as
marcar, mas em ambas chutou mal.
segurou a pressão e, aos 46m, Nardesavenças entre alguns jogadores,
Mas o gol mais feito quem perdeu
cisio, que entrara no lugar do disnão afetaria o rendimento da equifoi Túlio. Ele recebeu uma bola
plicente Beto, marcou o terceiro em
limpa de Beto dentro da área e,
pe dentro de campo. Com uma
bela jogada individual. Com a vitóatuação muito boa, o Botafogo
depois de tirar Rivárola da jogada
ria garantida, o Botafogo relaxou e
derrotou ontem o Grêmio em Porto
com um drible seco, chutou para
aos 48m Jardel, de cabeça, diminui.
Alegre por 3 a 2 e assumiu, pelo
fora, com Danrlei já batido.
Não dava mais tempo para nada.
menos até hoje, a liderança isolada
O Grêmio, ainda de ressaca pela
Outros jogos — Portuguesa 0
do Grupo A, com 13 pontos. Túlio,
conquista da Libertadores, não foi
x 2 Santos e Bahia 1 x 0 São Paulo.
que contra o Palmeiras perdera gols
aquele time aguerrido, que sufoca
incríveis, desta fez marcou duas veos aversârios quando joga no Olímzes e se isolou na artilharia do camGRÊMIO
pico. Mesmo assim, teve duas chanpeonato com oito gols em sete joces para marcar, a melhor delas
Danrlei, Marco Antônio (Vàgner
Mancini), Luciano, Rivarola e Rogar
gos — o outro foi de Narcísio.
com Carlos Miguel.
(Jardel); Dinho, Luís Carlos Goiano,
Quarta-feira o time carioca enfrenNo segundo tempo, logo aos 10
Arllson e Carlos Miguel; Paulo Nuta o Juventude, em Caio Martins.
minutos, Túlio fez as pazes com o
nes e Nildo.Técnteo: Luís Felipe.
Mesmo no Olímpico, foi o time
Recebeu bola açucarada de
gol.
BOTAFOGO
carioca — que atuou com camisas
Gottardo, que estava no ataque, e
Q
— que tomou a iniciativa do
Wàgner, Wilson Goiano, Gottardo,
bateu de primeira, sem chances papretas
Gonçalves
e
Andrô
Silva;
Jamir,
ra Danrlei. A torcida pediu e o
jogo no primeiro tempo, apesar de
Leandro, Beto (Marcelo Alves) e
o Grêmio pela primeira vez no Bratécnico Luís Felipe colocou o artiSérgio Manoel; Donizete (Narcisio)
e Túlio.
sileiro contar com quase todos os
lheiro Jardel. Mas foi o Botafogo
Técnico: Paulo Autuori.
titulares. O Botafogo jogou com
quem marcou. Aos 25, Luciano faLocal: Estádio Olímpico, em Porto
lhou bisonhamente dentro da área e
personalidade, tocando a bola e esAlegre. Árbitros Oscar Roberto GoTúlio, com muita categoria, marperando a hora certa para atacar.
doy (SP). CartóM anwtaw RoCom Gonçalves e Gottardo impeger, Rivarola, Donizete, Wilson
cou depois de
de
deixar Danrlei noWilson
Goiano, Gottardo e Wâgnor. Cartão
cáveis atrás, Jamir e Leandro muito
chão.
vermalho: Rivarola.
Rivarola.
Gota no
no sebem no meio e Donizete se movigundo tempo, Túlio aos 10m e 25m,
Não deu nem para comemorar.
Paulo Nunes aos 26m, Narcisio aos
mentando bastante na frente,
frente,
o ti- Um
Um minuto depois, Paulo Nunes
Nunes
45m
4Sm
aos
e Jardel
aos 47m. Hmdw
nmiir R$
r$
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ntando
me carioca
canoca foi
fmestaaios de
ae Atlanta estão
101 criando
cnando as oportunioportuniestao preparados para a competição
106.318
iQ6.3i8 Público;
competifao </!/e
descontou, após
MbHco; 10.629
io.629 pagantes.
apos
marca
confusão
confusao
na
o
centenario
área
area
dos
Jogos
Olimpicos
me
que
^Estádios
Porto Alegre — Zero Hora
Htlanta

prepara

respira

Olimpíada

e

espetáculo
grandioso

¦ No centenário dos Jogos, cidade investiu U$$ 500 milhões
PAULO CÉSAR VASCONCELLOS
A terra de Scarlet 0'Hara não
será mais conhecida apenas pelo
clássico filme E o vento levou, dirigido por Victor Fleming, e que se
transformou num monumento do
cinema. De 19 de julho a 4 de agosto de 96, Atlanta, capital da Guerra
Civil e cenário de um épico da tela,
vai respirar mais intensamente um
acontecimento que já domina o amtij<inte nessa cidade sulista americana — os 26° Jogos da Olimpíada da
f?rü Moderna. E os negros e brantosque convivem diplomaticamente
ríésta cidade caracterizada pela sua
jpm segregacionista andarão pelimpas ruas mais orgulhosos:
Atlanta será a sede dos Jogos no
ançj em que eles completam um
século.

Já foram feitos investimentos em
tomo de US$ 550 milhões para que
talas condições impostas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI)
sejam cumpridas. Entre as atrações,
além do dream team do basquete
americano, dos esperados duelos na
natação e no atletismo, estará o
futebol. Na seleção dos 16 países
participantes, poderão ser utilizados
apenas três jogadores com mais de
23 anos. Assim, o Brasil — caso
obtenha a vaga no Pré-Olímpico de
Tandil, na" Argentina em fevereiro e
março do ano que vem — poderá
ter na sua equipe os tetracampeões
Dunga, Bebeto e Romário, por
exemplo. As vagas para esta verdadeira Copa do Mioido olímpica que
será o futebol dos Jogos estão distri-

buídas da seguinte maneira: Estados
Unidos (como país-sede), Europa
(5) África (3), Ásia (3), América do
Sul (2) e Concacaf (1). A última
vaga será disputada entre o segundo
colocado da Concacaf e o vencedor
da chave da Oceania.
A intenção dos americanos é ver
a seleção brasileira classificada e
atuando na primeira fase da Olimpiada em Miami. Estudos do próprio Comitê Organizador já mostraram que, depois dos japoneses, os
brasileiros são os que mais visitam
Miami. As finais do futebol — semifinais e disputas das medalhas de
ouro, prata e bronze — serão em
Athens, pequena cidade a uma hora
e dez minutos de Atlanta.

obíi
Cidade

é

orgulhosa

Coca-Cola e
Jíuther King são
bons exemplos
\ tlanta não é só Olimpíada.
•r\.
Quem anda a pé, de carro
ou pega o metrô tem a oportunidade de conhecer uma cidade limpa, com ruas largas e engarrafamentos num horário inusitado
pSra os brasileiros: às 6h da ma(lha. A cidade acorda cedo, as
{tói^oas marcam reuniões para as
sne não se apresentam com cara
de sono. Da mesma maneira que
desperta antes de o dia clarear,
Atlanta dorme antes das 23h.
Tòntar reserva num restaurante
após as 21h, pelo menos agora, é
tuftfa praticamente impossível.
'-'Para os brasileiros que preten(íôfli assistir aos Jogos e conhecer
á cídade, as atrações são muitas.
A Stella Barros Turismo já prepaAli'

suas

pretende acompanhar as várias
modalidades esportivas. Um dos
passeios obrigatórios é o Museu
da Coca-Cola. A história do refrigerante mais vendido no mundo é
contada desde a sua origem. Na
saída, uma surpresa para o brasileiro, em especial o carioca, em
particular o vascaíno: a camisa do
Vasco — campeão do Brasileiro
de futebol em 89, primeiro ano em
que a empresa patrocinou as equipes na competição — ornamenta
uma das vitrines.
Mas nem só de Coca-Cola vive
Atlanta. O turista mais engajado
pode visitar o Memorial Martin
Luther King — pastor americano
assassinado em 1968 e que pregava a igualdade das raças pela paz
e não pela violência. É impossível
não se emocionar com as fotos do
menino Luther King. Suas roupas, seus objetos e livros. É um
dos lugares mais visitados de
Atlanta. Há duas semanas, a figu-

ESPORTE
tve
Stadium: variedades (14H30)
'Debate esportivo (22h)
' globo
VCJei de praia: Circuito Mundial, etapa de Fortaleza, (inal (lOh)
Futebol: Campeonato Brasileiro. Co-ttnthians x Palmeiras, ao vivo (19h)
Placar eletrônico: resultados, gols da
rodada e melhores momentos do lutebol (23h55)
.MANCHETE
Mundo dos esportes: variedades (8h)
feòletim Olímpico (10HS5)
Futsal: GM x Palmeiras (11h)
.Fjufebol: Campeonato Japonês, Verdy
Kjflugels, VT (12h)
Automobilismo: Turismo Alemão,
sorteio de promoção (13h45)
Hãsquete. Mundial" iniefcTubes teminino. final; Campeonato Paulista
masculino, Corinthians/Amway x Dharma/Franca (14h)
Boletim olímpico (22h)

de

atrações

ra intocável do Dhalai Lama esteve lá.
O fato de Atlanta ser a cidade
onde o corpo de Martin Luther
King está enterrado se reflete nas
ruas. Os negros — durante séculos numa posição de segundo piano — hoje andam pelas ruas orgulhosos de sua condição. As mulheres usam muito os penteados
afro-american e os homens exibem com orgulho anéis e pulseiras. Atlanta já deixou para trás o
tempo da escravidão.
Outra grande atração ò a rede
de televisão CNN. Propriedade de
Ted Turner, marido de Jane Fonda, a emissora tem um guias para
visitas ás suas instalações. Há intérpretes para espanhol, francês,
bósnio e croata. Por dentro, a
CNN não deve em nada á Rede
Globo. Mas a emissora daqui não
tem um marketing tão bem trabalhado como a de lá. (P.C. V.)

BOTAFOGO
VVágncr — Atuação segura. Não
podia impedir os gols do Grêmio. 7
Wilson Goiano— Disperso na marcação, bem no apoio. 7
Gottardo — Além de fazer uma boa
partida pelo seu setor, ainda encontrou espaço para ir ao ataque e dar
o passe para o segundo gol de Túlio. 8
Gonçalves — Mostrou categoria,
anulando Nildo e transmitindo calma aos companheiros. 8

SBT
SBT esporte: variedades (1H30)
SPORTV
Futebol: Campeonato Brasileiro, Juventude x Flamengo, ao vivo (18h)
Vôlei de praia: Circuito Mundial, etapa de Fortaleza, final, VT (22h)
ESPN BRASIL
Automobilismo: Fórmula Toyota
Atlantic (9h e 12h30)
Automobilismo: Indy Lights (lOh)
Surfe: Campeonato Mundial (11h)
Atletismo: variedades (11H30)
Futebol: Campeonato Italiano, Roma
x Milan (15h30)
Futebol: Campeonato Brasileiro, Bragantino x Guarani (17H15)
Tênis: documentário sobre Martina
Navratilova (21H)
Futebol: Copa Européia, Borussíã"
Dortmund x Juventus (22h30)
Futebol: Campeonato Alemão, ao vivo
(9H25)
Futebol: Campeonato Brasileiro, Guarani x Bragantino, VT (17H30)

André Silva — Teve muito trabalho
com Paulo Nunes, e acabou sendo
timido no apoio. 6
Leandro — Bem na proteção à zaga, bem na distribuição das jogadas. 8
Jamir — No mesmo nível de Leandro. 8
Beto — Impôs seu ritmo, mas falhou nas conclusões. 6
Marcelo Alves — Substituiu Beto
no fim. Restou-lhe correr para garantir o resultado. 6

Sérgio Manoel — Muita disposição. mas pouca objetividade. 6
Donizete — Incansável, deu imenso
trabalho aos zagueiros gremistas. 7
Narcísio — Substituiu Donizete faltando menos de cinco minutos e
ainda encontrou tempo para marcar um gol de muito oportunismo.
7
Túlio — Voltou a cumprir seu papel, que é o de marcar gols. Destaque para o segundo deles. 8

segundo gol alvinegro. 3
Roger — A luta de sempre, mas
pouca objetividade. 5
Jardel — Substituiu Roger e cumpriu o objetivo, embora já fosse
tarde. 6
Dinho — Apenas regular. Faltou
mais pegada. 5
Goiano — Correu muito no primeiro tempo, e praticamente desapareceu no final. 5
Arílson — Tem habilidade, e pelo

menos tentou organizar o time.
Faltou um pouquinho de calma. 6
Carlos Miguel — Ainda não conseguiu recuperar o futebol que o levou á condição de titular. Em nenhum momento encontrou seu espaço. 4
Paulo Nunes — O melhor do time.
Levou sempre perigo ao adversário
e acabou premiado com um gol. 7
Nildo — Paradão, não justificou a
escalação. 3

GRÊMIO
Danrlei — Não teve culpa em nenhum dos três gols. 6
Marco Antônio — Um chute perigoso no começo. E mais nada. 5
Vágner Mancini — Substituiu Marco Antônio no final. Sem nota
Rivarola — Desatento pelo alto,
confuso nas bolas rasteiras. Ainda
arranjou jeito de ser expulso. 3
Luciano — No mesmo nível do
companheiro de zaga. praticamente
entregou a bola no pé de Túlio, no

Vôlei

NA TV

A grande jogada: mesa-redonda
(23H08)
BANDEIRANTES
Pesca e companhia (8h)
Show do esporte: abertura (10h30)
Olimpíadas 96: boletim (10H40)
Futebol: Campeonato Italiano, Sampdoria x Parma, ao vivo (t 1h)
Motociclismo: Mundial de Velocidade,
Lucky Strike GP Rio, ao vivo (12h)
Gol: a grande jogada (14H50)
Basquete: Mundial Interclubes feminino. ao vivo (16h)
Vôlei: Grand Prix feminino, VT
(18H50)
Apito final: mesa-redonda (21h)
CNT
Mesa-redonda (22h)
RECORD
No campo <1o Tm*o: risbaiss
(1H010)
Automobilismo: Sul-americano de
Fórmula 3 (12H40)
Futebol: Campeonato Italiano. Roma
x Milan. ao vivo (15h30)

Paulo Nunes (D) esteve bem, mas o Botafogo de André Süvãtevetmisdetermitiaç^^J^aven^r^^^icla

Cuba
Grand

vence

0 QUE VOCÊ QUER U 2Q5 TEM:
AR CQNUICIUNMU, VIDROS ELÉTRICOS E MOTOR 1 .4.

pelo
Prix

A seleção brasileira de vôlei
feminino derrotou ontem a de
Cuba por 3 a 1, com parciais de
16/14. 15/2, 15/11 e 15/13. emjogo realizado no Shangai Stadium.
na China, e válido pela segunda
rodada do quadrangular final do
Grand Prix 95. Com a vitória, a
seleção cubana, atual campeã
olímpica e mundial, ficou sem
chances de conquistar o torneio,
-togamos uma partida perfeita",
disse o técnico brasileiro BêrnãF"
dinho. Na preliminar, os Estados
Unidos venceram a China por 3 a
0, com parciais de 16/14, 15 11 e
15/12.
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Mais de 80 concessionárias enLtocto o
país.
Consulte planos de financiamento.
Veículo de acordo com o PROCQNVE. Empresa filada à ABEIVA. Us< sempre cinto de segurança.
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ESPORTES

milionário
que
Salário dos pilotos,
ppnon PAES
danc LEME
i ckitc E
JOÃOo PEDRO
VICENTE DATTOLI
; Hora de acelerar, acelerar; hora
ide falar em dinheiro, silêncio... Mecânicos, pilotos e chefes de equipe
até se mostram acessíveis para revelar alguns detalhes técnicos sobre
seus equipamentos, mas quando a
pergunta se refere aos gastos e ganhos de cada um dos integrantes do
fome, o sigilo é a lei. "Os valores de
salários são totalmente confidenciais. Você pode até perguntar a
eles, mas duvido que falem", diz,
sem hesitar, Gary Taylor, manager
da equipe Lucky Strike Suzuki,
Uma das que mais investem em toda
a temporada.
! Os salários dos pilotos, estrelas
maiores do circo das motos, são
comparáveis aos da Fórmula 1. Especula-se que, para tirar o australiano Michael Doohan, atual campeão mundial e líder da temporada,
da Honda, a Yamaha receberia, só
da Marlboro (seu principal patrocinador) US$ 5 milhões — que deveriam ser repassados ao piloto. "Repito, os valores são confidenciais",
esquiva-se Taylor.
Sempre sem revelar valores,
Taylor só faz questão de deixar cia-

Adu

Celso

e chefes

ro que os mecânicos de sua equipe
são muito bem pagos. "Já que querem uma comparação com a Fórmula 1, posso dizer que meus mecânicos ganham mais do que os de
lá". O motivo? "Eles são melhores,
mais especializados. Lidam com
equipamentos mais delicados e de
maior precisão".
Entre os patrocinadores, a politica do silêncio também é seguida.
Jonathan Ward, coordenador de
marketing da área esportiva da
Castrol, não revela os valores investidos pela empresa de lubrificantes. "Posso dizer apenas que possui
sete algarismos significativos",
brinca, abrindo um leque de US$ 1
milhão a US$ 9,9 milhões. Parceira
do time Marlboro Roberts, do extricampeão Kenny Roberts, a Castrol tem seus produtos indicados
"E isso
não tem prepela Yamaha.
ço", ensina Ward.
Mas sabe-se que para a realização do GP Rio, a Lucky Strike
investiu US$ 1 milhão, a prefeitura
do Rio gastou US$ 25 milhões e a
Vadam (empresa organizadora da
prova), mais US$ 30 milhões.

de equipe

do motociclismo
j.

ainda é

um assunto

proibido, que

ninguém

I

ousa comentar
.. Marcelo Theobald'

El

>.---¦ Blag

¦

O australiano Michael Doohan, ao lado da namorada e uma amiga, tenumuk^iaiores saláriosdcn^

foi

pioneiro
duas rodas há pelo menos dois
anos: "Vendi minha moto", co"Mas
menta.
esta badalação toda
me reanimou, porque a velocidade
está no sangue. Sabe que já estou
pensando em comprar outra Kawasaki Ninja l.OOOcc?"
Considerado um piloto técnico,
Adu foi um verdadeiro desbravador. Para chegar ao circuito mundial, teve de se filiar à Fedèração
Holandesa de Motociclismo, já que
a Confederação Brasileira estava
suspensa por ter organizado pessimamente um GP no Brasil em
1954, em Interlagos. "Acabei campeão holandês", lembra. O ápice de
sua carreira aconteceu em 1973,
quando venceu o GP de Jarama, na
Espanha. Em 1980, Adu trocou as
motos pelos carros. Até que, em
1985, abandonou de vez as pistas
para se dedicar aos filhos.

O túnel do tempo não fechou
para Eduardo Celso Santos, o Adu
Celso, primeiro brasileiro a disputar um Mundial de Motociclismo,
em 1970. Vivendo com seus três
filhos e a mulher numa confortável
cobertura em Santos, o paulista que
ajudou a consolidar o motociclismo
de competição no Brasil optou por
ver o GP pela televisão. Melancolia? Adu garante que não. Na sua
vida de hoje as motos já não são
tão importantes. Dos tempos em
que pilotava Yamahas nas categorias 250cc, 350cc e 500cc, restam
apenas lembranças — e fotos nas
"Sou sócio
de uma
paredes de casa.
imobiliária e tenho que trabalhar
hoje. Mas verei o GP pela TV".
De idade ignorada — "um bom
piloto não revela nunca quantos
anos tem" — Adu vive entre Santos
e São Vicente, cidade onde trabalha. O trajeto, ele não faz sobre

Joel

mecânicos

busca

Espanha

teve

(Senninha'

o

público recorde
O recorde de público na atual temporada de
motociclismo pertence ao GP da Espanha, realizado em Jerez de Ia Frontera, no dia 7 de maio.
Nos três dias de atividades, compareceram ao
circuito mais de 159 mil pessoas, sendo 103 mil
delas no dia da prova. O maior público em dia
de corrida coube ao GP da Holanda, realizado
em Assen, no dia 24 de junho: 140 mil fãs das
motos estavam lá.

dá dicas em
adesivos
A Shell aproveita o GP Rio de
motociclismo e lança a partir
de hoje, em seus postos, a
promoção Acelere com
Senninha, o personagem
lançado pelo ex-tricampeão de
F l. que dará dicas em oito
adesivos. E mais: a promoção
sorteará 100 minifórmulas.

Cagiva vai voltar
ao circo no Japão
Muitas novidades para o GP programado para
Sugo (Japão), dia 22 de outubro, em
homenagem a Kevin Schwantz. Além da estréia
de Tetsuya Harada nas 500cc (luta com o
italiano Max Biaggi pelo título das 250cc), a
prova terá a volta da Cagiva (fábrica italiana)
ao circo da categoria mais importante.

Previsão ou
horóscopo?
No press book distribuído pela
organização do Mundial de
Motos há o telefone 132, para
os que querem saber a previsão
do tempo. Mas quem faz a
ligação acaba ouvindo mesmo
o horóscopo.

Dicas para quem vai
assistir no autódromo
Estacionamento — Não será permitido estacionar
carros próximo ao autódromo. Haverá
estacionamentos no BarraShopping, Via Parque
e Riocentro, de onde sairão ônibus para o
autódromo (a passagem custa RS 0,45). Motos
estacionarão atrás das arquibancadas.
Atendimento médico— Haverá ambulância para
atendimento do público. O centro médico dò
autódromo atenderá os casos graves.
Alimentação — Trailers do Bob's fórum
instalados próximo às arquibancadas.
Trânsito — Estão interditadas a Av. Embaixador
Abelardo Bueno (cm frente ao autódromo).
Estrada Cel. Pedro e Estrada Arroio Pavuna.
ônibus — Com destino ao Riocentro: 268 (Praça
15), 757 (Cascadura), 760 (Madureira); com
destino ao terminal Alvorada, 703 (Recreio), 524
(Botafogo), 786 (Mal. Hermes), 854 (Campo
Grande), 175,179 e 184 (Central). 701. 76! e 764
(Madureira), 910 (Bananal), 233,234, 606
(Rodoviária), 688 (Mcier). 778 (Cascadura). 942
(Penha)

fórmula

Os recurso#
das equipes-*-*mais simples
O grande charme do mundo
motociclismo está na diferenç#*'
de estrutura das equipes. Uioá;..
prova do espirito romântico de
algumas delas estava para l'CJü
quem quisesse ver nas portas,
' '¦
dos boxes do Autódromo
Nelson Piquet, sexta-feira.''! AO
Depois de circularem por •'<
várias voltas na pista molluidn,'.!
pelo temporal, os pilotos , \iuol
voltavam encharcados. Sem,'wn
macacão reserva, que lhes ,' s
permitisse retornar à pisui. '
usavam uin artificio bem
simples para solucionar o M" <
problema: penduravam a ¦
roupa usada em um cabide #>'>!.
colocavam ventiladores para • :
acelerar a secagem. Vale tuda'':'
na vontade de correr ura GP." ;
li ut:ir
i íé M
-o
• a:

NA GRANDE AREA
escalar

para
Com a certeza de que ficará um
bom tempo sem Renato Gaúcho, o
técnico do Fluminense, Joel Santana, terá três dias para descobrir
uma fórmula para que seu time
consiga jogar, sem o camisa 10, o
futebol que o levou à liderança do
grupo B, com 14 pontos. Isto porque o próximo jogo do tricolor é
nesta quarta, contra o Sport, nas
Laranjeiras e, nos cinco dias que o
time treinou em Tercsópolis, só ontem Joel conseguiu treinar Valdeir e
Leonardo num coletivo — devido
às dores no tornozelo do último.
"Ainda
estamos na briga, temos
12 pontos a disputar e, por mais
que Renato faça falta, não pode-

o

Onefortheroad

continuar
Onefortheroad, criação e propriedade do Haras Doce Vale, coloca em
risco a invencibilidade de três apresentaçòes hoje à tarde na Gávea, no
Grande Prêmio Carlos Telles e Carlos
Gilberto da Rocha Faria, em 2.000
metros, na grama. Montaria do líder
da estatística, Jorge Ricardo, a castanha filha de Ghadeer e Court Lady,
tem mostrado superioridade na turma
e até o reaparecimento da líder Eternitá. deve seguir invicta nas pistas.
One For Me, da Fazenda Mondesir. aparece como forte adversária. A
filha de Ghadeer e Inertia Star estreou

¦ ARMANDO NOGUEIRA

Flu

mos ficar paralisados pela ausência
dele", disse Joel. O problema é que
o técnico não tem apenas o desfalque de Renato. Otacilio, suspenso,
também não joga, além de Rogerinho que está contundido. Joel deve
escalar Welerson, Ronald, Lima,
Sorlei e Cássio; Vampeto, Norberto, Ailton e Ànderson (ou Darci);
Valdeir e Leonardo. A delegação
retornou ontem de Teresópolis e se
reapresenta amanhã.
O meia Luis Henrique, que operou o joelho esquerdo há três meses, continua sem previsão de retorno. Segundo os médicos do clube, é
possível que esta semana o jogador
comece a dar trotes em torno do
gramado.

tenta

invicta
nas pistas no mesmo páreo de Onefortheroad e só derrotada por diferença
de menos de um corpo. É portanto,
adversária natural da favorita.
Eccezione, do Haras Ànderson,
não para de evoluir e pode impedir a
dupla das duas éguas treinadas por
Cosme Morgado Neto. A pensionista
de Joelson Pessanha está em período
de evolução e vem de ótimo segundo
para a própria Onefortheroad.
Cry, da Coudelaria Anjo Azul,
atravessa boa fase, sempre figura com
destaque nos clássicos e mais uma vez
poderá subir no placar.

1* Mraot Ernampferreira ¦ Les Orseaux ¦ Quomoon PAULO GAMA
f Ptnot Fasl Roason ¦ France Prix ¦ Vaga&onò Lar*
?*1( Onefortneroad). 10*5( Taimyr) e 11*3<
3* Pftrvoi Extra Satety ¦ Tortuga ¦ Stand By Ma
Ne ver Alone)
4* Pàrwx Daisy Miller ¦ Xataflai ¦ Okl SurxJay
lt»rti.rt«i 7*1( Onetorthe8* Kdyrawan ¦ Rock Bird ¦ Specialty For You
road)
#• Pér*ot Prima-Odíla ¦ Scarpia ¦ Ironto
Duptat 9*13 Be My Oueen e
T Pinos Onefortheroad ¦ One For Me ¦ Ecceiione
More Love)
8- PArvoi Flamingo Road ¦ Laqueado ¦ larabat
Trttotaa 7*( Onefortheroad.
»* Páreo: Be My Quoen ¦ More Love ¦ Blew Col
Or>e For Me e Eccezione)
10* Páreo: Taimyr ¦ Timoneiro a Tesous
OiiaüiINUi 7-(
11* P*TMM Sever A tone ¦ Operacional ¦ Mastm Negro
road. One For Me. OnetorifieEccez»one
12* P*r«o: Acofdeoo ¦ Danadmho Bird ¦ Last Lotus
eCry)
Mil/
.1
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O

jardim

dos

desavisados
jornais recorrem á psicanálise pra tenOs tar entender o inferno existencial em que
está mergulhada, há algum tempo, a alma de
Romário. As opiniões coincidem no diagnóstico: Romário vive um doloroso conflito de
personalidades, consumido entre a alienação
da glória e a sua humana condição. Não deve
ser nada fácil levar a vida, ora, canonizado,
ora. execrado. Desfrutar a fama e a fortuna
sem descambar no delírio é um atroz desafio
que tem martirizado muita gente boa neste
mundo. O estrelismo é uma praga. Quando
não mata. maltrata. Se a barra é sofrida em
tantas vertentes do devaneio humano, imagine,
então, caro leitor, o peso da carga emocional
que a paixão despeja sobre a alma incauta de
um jovem herói do futebol.
Diz o psicoterapeuta Lúcio Correia de Melo que "Romário deve procurar seu limite,
fugir dessa guerra que querem criar entre ele e
o mundo". A visão do médico põe na berlinda,
claramente, a chamada midia, acusada de
crueldade na cobrança em cima de Romário.
As mesmas vozes que o divinizam hoje, o
crucificam amanhã. Ele faz um golaço, a midia
celebra com rojões. Ele some do treino, a midia
o censura, com flechadas. Haverá outro modo
de lidar com o destino do ídolo? Minimizar um
gol magistral de um craque não será desrespeitar
um gesto de criação artística? Silenciar uma falta
disciplinar de um profissional, só porque ele é
herói, não será ofender a ética jornalística?
Admito que. no fim das contas, todos temos
culpa no processo de alienação do ídolo esportivo. Mas não seria injusto atribuir a cota
maior de culpa ao próprio clube. Particularmente, aos treinadores que. há anos. resistem á
idéia de incluir na comissão técnica do futebol
um especialista em Psicologia Esportiva. Técnicos e dirigentes só se preocupam com o
corpo do seu atleta. Como se não estivessem
tratando com a criatura humana.

Um craque não é apenas um feixe de músculos a serviço de uma obsessão. Tomemos o
exemplo de Sávio. Um guri que outro dia
ainda estava de fraldas, e que, da noite pro
dia. está ai. de mãos dadas com a glória
popular. Sávio, vè-se claramente, é um menino de berço. Os pais lhe ensinaram saudáveis
lições de vida. Ainda assim, quando o vejo,
em campo, desanimado por um gol perdido,
me ocorre que ele talvez esteja precisando de
um apoio psicológico. Não para salvá-lo como jogador, mas, principalmente, pra preservá-lo como ser humano.
A pregação da vitória, a qualquer custo, é
uma maldade do esporte profissional. O
"Homo Ludeus"
está morto. Foi assassinado, no final do século 20, pelo dinheiro insano do esporte-negóciç. O esporte deixou de
ser um passatempo. É uma guerra sombria.
Nada mais cruel que a ideologia do futebol de
resultados. A derrota, no futebol comercial
de nossos dias, deixou de ser uma alternativa
do esporte pra se converter em desespero e
humilhação. Como se a vida — da qual o
esporte é uma alegoria —, como se a vida,
repito, não fosse uma alternação de ganhos e
de perdas. O que mais importa é saber que
nesse vale de lágrimas não há vitórias nem
derrotas dcfinitvas.
Concordo com os psicanalistas: é preciso
humanizar um pouco mais a vida dos nossos
heróis esportivos. Está na hora de alertar esses
indefesos rapazes do futebol. Mostrar a eles
que o dinheiro e a glória são duas serpentes
escondidas no jardim dos desavisados.
Alexandre, de ultraleve
Alexandre Barros me faz muitas perguntas
sobre o vôo de ultraleve. No começo da semana passada, ele fez um passeio, levado por
Marco Antonio Pessoa (21 anos), que é o
mais jovem piloto do Clube Esportivo de
Ultraleve, do Rio. Alexandre sobrevoou, bem
baixinho, a pista onde, logo mais, estará correndo com sua Honda 500cc. Não deixa de
ser um reconhecimento.
Pelo papo, Alexandre Barros está muito

inclinado a fazer o curso de ultraleve e começar'
a voar na represa de Guarapiranga, onde existe-,
um clube aeroesportivo. Alexandre ficou mais
seduzido, ainda, quando eu lhe disse que u a
Emerson Fittipaldi, sempre que vem ao Brasil;'
' reencontra
o prazer do ultraleve, sobrevoandoa fazenda que tem no interior de São Paulo. i>u
Hoje, dia da corrida de motos no Rio, sn<
i ry
Alexandre Barros é hóspede do Clube Esporti-'' i,
vo de Ultraleve, em cuja pista pousará o heli-"VI
'
cóptero que vai levá-lo pro autódromo. Ale- A
xandre ficou contente de saber, por mim, qué . TI
uma esquadrilha de Ultraleves do CEU vai'1
homenagear os ases do motociclismo mundial,'
fazendo uma revoada sobre o Autódromo Nelson Piquet, por volta das 11 h30 da manhã.-'
pouco antes do começo da prova principal. A •
revoada é, também, um aceno de agradecimen- ' M
to ao prefeito César Maia que, esta semana,1
concedeu o alvará de instalação do Clube Es-1portivo de Ultraleve. Há pelo menos dez anos,
o CEU pedia a legalização e sempre esbarrava
no mamute da burocracia municipal.
Vida que segue...
Mal acabo de ouvir, no radio, que o Brasil
mantém, implacável e friamente, o título de
campeão mundial de acidentes de carro, meu ,
filho me telefona:
— Sabe quem morreu?
— O Dirceu. Num acidente de automóvel,, . J
nr
na Barra da Tijuca.
O Dirceu estava voltando do México, onde
encerrou a carreira, jogando em Guadalajara. -ín
Ele jogou pelo Brasil três mundiais: 74, 78 e 82.
Poucos jogadores defenderam tantas camisas
como Dirceu. E raros conseguiram ficar tanto
tempo em atividade como ele. Passou dos 40
anos. jogando e sempre em forma física exemplar. Morreu aos 42 anos. Era um determinado
o Dirceuzinho. Sempre que o futebol lhe ,0,1
aprontava uma. ele reagia com uma frase de . 1
sabia tirar de letra um lance de dissabor:
quem
"Vida
que segue..."
Agora, diremos por ti. Dirceuzinho: vida
que segue, mas com uma certa saudade...
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Salário dos pilotos,
onnoA nPAES
a cc LEME
i mr E
|' JOÃOr\ PEDRO
VICENTE DATTOLI
•
Hora de acelerar, acelerar; hora
i de falar em dinheiro, silêncio... Me; cânicos, pilotos e chefes de equipe
; até se mostram acessíveis para reveI lar alguns detalhes técnicos sobre
| seus equipamentos, mas quando a
; pergunta se refere aos gastos e ga> nhos de cada um dos integrantes do
"Os valores
[ time, o sigilo é a lei.
de
salários
são
totalmente
confidenI
) ciais. Você pode até perguntar a
eles, mas duvido que falem", diz,
j
. sem hesitar, Gary Taylor, manager
í' da equipe Lucky Strike Suzuki,
uma das que mais investem em toda
|,a temporada.
Os salários dos pilotos, estrelas
J:'maiores
do circo das motos, são
;'
comparáveis aos da Fórmula 1. Es'
pecula-se que, para tirar o austra::liano Michael Doohan, atual cam| peão mundial e líder da temporada,
da Honda, a Yamaha receberia, só
; da Marlboro (seu principal patroci; nador) USS 5 milhões — que deve"Re( riam ser repassados ao piloto.
¦ pito, os valores são confidenciais",
< esquiva-se Taylor.
Sempre sem revelar valores,
|
Taylor
só faz questão de deixar cia;

mecânicos

e chefes de equipe
«
«
ro que os mecânicos de sua equipe
são muito bem pagos. "Já que querem uma comparação com a Fórmula 1, posso dizer que meus mecânicos ganham mais do que os de
lá". O motivo? "Eles são melhores,
mais especializados. Lidam com
equipamentos mais delicados e de
maior precisão".
Entre os patrocinadores, a politica do silêncio também é seguida.
Jonathan Ward, coordenador de
marketing da área esportiva da
Castrol, não revela os valores investidos pela empresa de lubrificantes.

do motociclismo

ainda é

um assunto

proibido, que

vai

ninguém

ousa
'í
.

'

comentar
Marcelo Theobakl
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¦' Jtv :
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O australiano Michael Doohan obteve o melhor tempo nos treinos de ontem^omarcãnnt55s97TeTrgam^fmGP
Brasil de Motocidí
l^p^pj^pp—

OS 12 MELHORES DE ONTEM
í5]MichMl Doohan
!—1 Repsol Honda Team
Honda-Austrálla
1m55s972
m] Luoa Cadalora
=J Marlboro Roberts
Yamaha - Itália
1m56s285
O

Nortfumi Abo
©
3°
oo
o
'• A ¦ Marlboro Roberts
ffj/%. .
Yamaha-Japão
1m56s651
f/j^m /jf§v/||a|
QyoAri:-. Aloxandr*
Banos
[Mil
i wAi Barras Kanemolovjf«« flsni
\ wig n®niL
V5ri« vBw
Honda-BRASIL
Im56s736
O
« «' * * * V >
« St J
Ale* Crivillo
Scott Russoll
o
©
Repsol-Honda Team
© O Lucky Strike Suzuki I
Honda- Espanha
EUA
1m56s760
<£)
Ím57s082
(£)
Nell Hodgson
Loris Capirosti
6o World
Champ. MoloSp.
Marboro Team Pileri
Roc Yamaha-Espanha
Honda-ltélla
1m56s930
Im57s228
0
©
*« + «««*» « « 9 9 « « * « « * * *
Itoh
Daryl Boattia
^rv
9o Shlnlchl
oo
Repsol Honda Teamo
B Lucky Strike Suzuki 0?
Honda - Japão
Jy.
I Suzuki- Austrália
1m57S248
Q flfwI 1m57s634
O
Mw
TS) Carlos Choca
ffimt «Ik§ ifetfll
JuanBorja
a
Forluna-Honda-Pons
J Team Roc N.R.J.
Honda-Espanha
M w ® MlYamaha-Espanha
S
(:f;
1m57s534
O it
w
w
wl 1m57s656

Espanha

teve

'Senninha'

o

O recorde de público na atual temporada de
motociclismo pertence ao GP da Espanha, realizado em Jerez de la Frontera, no dia 7 de maio.
Nos três dias de atividades, compareceram ao
circuito mais de 159 mil pessoas, sendo 103 mil
delas no dia da prova. O maior público em dia
de corrida coube ao GP da Holanda, realizado
em Assen, no dia 24 de junho: 140 mil fãs das
motos estavam lá.

dá dicas em
adesivos
A Shell aproveita o GP Rio de
motociclismo e lança a partir
de hoje, em seus postos, a
promoção Acelere com
Senninlm, o personagem
lançado pelo ex-tricampeào de
F 1, que dará dicas em oito
adesivos. E mais: a promoção
sorteará 100 minifórmulas.

Cagiva vai voltar
ao circo no Japão
Muitas novidades para o GP programado para
Sugo (Japão), dia 22 de outubro, em
homenagem a Kevin Schwantz. Além da estréia
de Tetsuya Harada nas 500cc (luta com o
italiano Max Biaggi pelo título das 250cc), a
prova terá a volta da Cagiva (fábrica italiana)
ao circo da categoria mais importante.

Previsão ou
horóscopo?
No press book distribuído pela
organização do Mundial de
Motos há o telefone 132. para
os que querem saber a previsão
do tempo. Mas quem faz a
ligação acaba ouvindo mesmo
o horóscopo.

recorde

m

Dicas para quem vai
assistir no autódromo
Estacionamento — Não será permitido estacionar
carros próximo ao autódromo. Haverá
estacionamentos no BarraShopping, Via Parque
e Riocentro, de onde sairão ônibus para o
autódromo (a passagem custa RS 0,45). Motos
estacionarão atrás das arquibancadas.
Atendimento médico— Haverá ambulância para
atendimento do público. O centro médico do
autódromo atenderá os casos graves.
Alimentação — Trailers do Bob's foram
instalados próximo às arquibancadas.
Trânsito— Estão interditadas a Av. Embaixador
Abelardo Bueno (em frente ao autódromo),
Estrada Cel. Pedro e Estrada Arroio Pavuna.
Ônibus — Com destino ao Riocentro: 268 (Praça
15), 757 (Cascadura), 760 (Madureira): com
destino ao terminal Alvorada, 703 (Recreio), 524
(Botafogo), 786 (Mal. Hermes), 854 (Campo
Grande), 175. 179 e 184 (Central), 701, 761 e 764
(Madureira), 910 (Bananal), 233,234,606
(Rodoviária), 688 (Méier), 778 (Cascadura). 942
(Penha)

Os recursos»?»
das equipesr*-mais simples
O grande charme do mund«ip
motociclismo está na difea-ilçD
de estrutura das equipes. U(n^
prova do espírito romântico de
algumas delas estava para S
{
quem quisesse ver nas portas
"v'
dos boxes do Autódromo
Nelson Piquet, sexta-feira. T\
Depois de circularem por
várias voltas na pista molhada'
pelo temporal, os pilotos
voltavam encharcados. Sem
macacão reserva, que lhes v '
'l'
permitisse retornará pista, ' /
usavam um artificio bem
simples para solucionar o
¦'
problema: penduravam a :£»«
roupa usada em um cabide M1colocavam ventiladores para /
acelerar a secagem. Vale tinia/
na vontade de correr um GiV !
J i\l
-ri-

Vasco

vencer

precisa

NA GRANDE AREA
manter
para
¦ Seis
jogos, três vitórias, dois
empates e uma derrota. O Vasco tem hoje uma grande chance
de mostrar que está neste Campeonato Brasileiro para disputar o título, e não para fazer
figuração, como tem acontecido nos últimos anos. Às 16h, a
equipe enfrenta o Sport na Ilha
do Retiro, em Recife, num jogo
cios mais complicados, embora
uma vitória sirva para apagar
a má impressão que ficou da
derrota para o Internacional (2 a
0), em São Januário, no meio da
semana. O Vasco tem 11 pontos e
divide a terceira colocação com o
Goiás. O lider do Grupo B ainda
é o Fluminense.
O técnico Jair Pereira confirmou a manutenção do esquejna com dois cabeças-de-área.
lHostilizado pela torcida, Nélson
jserá preservado. Luisinho, que
Jcumpriu suspensão na última
partida, volta ao time para jogar
]ao lado de Charles na proteção à

chances
zaga, que terá Sídnei no lugar de
Tinho,suspenso.
A dupla Juninho e Leonardo é a maior esperança de Jair.
Contratados ao Sport há dois
meses, os dois enfrentarão pela
primeira vez o ex-clube, que
está desfalcado de dois importantes jogadores: Roberto Cavalo e Gilvan.

jspoRi VA^
Jdferson Carlos Gormano
Givaldo Pimontel
Erlon Sldnei
Sandro Ricardo Rocha
Gllvan J6fferson
Ataide Luisinho
Geraldo Charlos
Chiquinho Juninho
Alex Yan
Marcolo Valdir
JoAoxinho Leonardo
T*cnico: Ttcnico:
Glvanildo Olivoira Jair Poroira
Local: Mha do Retiro (Recife). Horirfo: 16b
Arbltro MArclo Resende do Frettaa As radios
Globo (122<fchz) e Tupi (1280khz) darAo
tnforma^Oes no docorrer da partida.

Oneforlheroad

manter

¦ ARMANDO NOGUEIRA

tenta

invencibilidade

Onefortheroad, criação e proJiriedade do Haras Doce Vale. coloca em risco a invencibilidade de
três apresentações hoje à tarde na
Gávea, no Grande Prêmio Carlos
•Telles e Carlos Gilberto da Rocha
fciria. em 2.000 metros, na ara-

ma. Montaria do líder da estatística, Jorge Ricardo, a castanha
filha de Ghadeer e Court Lady
tem mostrado superioridade na
turma e até o reaparecimento da
lider Eternitá deve seguir invicta
nas pistas.

1* PÉfaoi crnampierTeira ¦ it» utsvao* m Ouemoon
2* Ptrwo: Fast Reason ¦ France Prix ¦ Vaijabond Lark
3> Párvoi Extra Sately ¦ Tortuga ¦ Stand By Ma
4• Ptnrn Daisy Miller ¦ Xalagal ¦ Old Sunday
8- P*r#c: Kayrawan ¦ Rock B.rd ¦ Spocially For Vou
•- Pirm Prtma-Odila ¦ Scarpia ¦ Ironte
7* Pino: Onetortfieroad ¦ One For Me ¦ Ecceitone
8* Páreo: Fiamingo Road ¦ Laqueado ¦ laraba!
Q* Páreoi Be My Queen ¦ More Love ¦ B'ew Col
10* Páreos Taimyr ¦ Timoneiro ¦ Teseus
11* Pinot Never Alone ¦ Operacional ¦ Mashn Negro
12* P*r«o! Acordeon ¦ Danadinfio Bird ¦ Lasl Lotus

Acumutadat r*1« One»ufineroad). t0*5( Taimyr) e 11°3(
Never Alone)
Barbadai 7*1( Onetortfieroad)
Oupla 9°12( Be My Oueen e
More Love)
Trtfetw 7°( Onefortheroad,
One For Me e Eccezione»
road. One For r*(Me, OnefottieEcceüone
eCry)

O

jardim

dos

desavisados
s jornais recorrem à psicanálise pra tenV_/ tar entender o inferno existencial em que
está mergulhada, há algum tempo, a alma de
Romário. As opiniões coincidem no diagnóstico: Romário vive um doloroso conflito de
personalidades, consumido entre a alienação
da glória e a sua humana condição. Não deve
ser nada fácil levar a vida, ora, canonizado,
ora, execrado. Desfrutar a fama e a fortuna
sem descambar no delírio é um atroz desafio
que tem martirizado muita gente boa neste
mundo. O estrelismo é uma praga. Quando
não mata, maltrata. Se a barra é sofrida em
tantas vertentes do devaneio humano, imagine,
então, caro leitor, o peso da carga emocional
que a paixão despeja sobre a alma incauta de
um jovem herói do futebol.
Diz o psicoterapeuta Lúcio Correia de MeIo que "Romário deve procurar seu limite,
fugir dessa guerra que querem criar entre ele e
o mundo". A visão do médico põe na berlinda,
claramente, a chamada mídia, acusada de
crueldade na cobrança em cima de Romário.
As mesmas vozes que o divinizam hoje. o
crucificam amanhã. Ele faz um golaço, a mídia
celebra com rojões. Ele some do treino, a midia
o censura, com flechadas. Haverá outro modo
de lidar com o destino do ídolo? Minimizar um
gol magistral de um craque não será desrespeitar
um gesto de criação artística? Silenciar uma falta
disciplinar de um profissional, só porque ele é
herói, não será ofender a ética jornalística?
Admito que, no fim das contas, todos temos
culpa no processo de alienação do idolo esportivo. Mas não seria injusto atribuir a cota
maior de culpa ao próprio clube. Particularmente, aos treinadores que, há anos. resistem á
idéia de incluir na comissão técnica do futebol
um especialista em Psicologia Esportiva. Técnicos e dirigentes só se preocupam com o
corpo do seu atleta. Como se não estivessem
tratando com a criatura humana

Um craque não é apenas um feixe de músculos a serviço de uma obsessão. Tomemos o
exemplo de Sávio. Um guri que outro dia
ainda estava de fraldas, e que, da noite pro
dia. está aí, de mãos dadas com a glória
popular. Sávio, vê-se claramente, é um menino de berço. Os pais lhe ensinaram saudáveis
lições de vida. Ainda assim, quando o vejo,
em campo, desanimado por um gol perdido,
me ocorre que ele talvez esteja precisando de
um apoio psicológico. Não para salvá-lo como jogador, mas, principalmente, pra preservá-lo como ser humano.
A pregação da vitória, a qualquer custo, é
uma maldade do esporte profissional. O
"Homo
Ludeus" está morto. Foi assassinado, no final do século 20, pelo dinheiro insano do esporte-negócici. O esporte deixou de
ser um passatempo. É uma guerra sombria.
Nada mais cruel que a ideologia do futebol de
resultados. A derrota, no futebol comercial
de nossos dias, deixou de ser uma alternativa
do esporte pra se converter em desespero e
humilhação. Como se a vida — da qual o
esporte é uma alegoria —, como se a vida,
repito, não fosse uma alternação de ganhos e
de perdas. O que mais importa é saber que
nesse vale de lágrimas não há vitórias nem
derrotas definitvas.
Concordo com os psicanalistas: é preciso
humanizar um pouco mais a vida dos nossos
heróis esportivos. Está na hora de alertar esses
indefesos rapazes do futebol. Mostrar a eles
que o dinheiro e a glória são duas serpentes
escondidas no jardim dos desavisados.
Alexandre, de ultraleve
Alexandre Barros me faz muitas perguntas
sobre o vôo de ultraleve. No começo da semana passada, ele fez um passeio, levado
por
Marco Antonio Pessoa (21 anos), que é o
mais jovem piloto do Clube Esportivo de
Ultraleve, do Rio. Alexandre sobrevoou, bem
baixinho, a pista onde, logo mais. estará correndo com sua Honda 500cc. Não deixa de
ser um reconhecimento.
Pelo papo. Alexandre Barros está .nuit)

inclinado a fazer o curso de ultraleve e começar <¦ m
a voar na represa de Guarapiranga, onde existe >
um clube aeroesportivo. Alexandre ficou mais
seduzido, ainda, quando eu lhe disse que
Emerson Fittipaldi, sempre que vem ao Brasil,
reencontra o prazer do ultraleve, sobrevoando
s
a fazenda que tem no interior de São Paulo.
Hoje, dia da corrida de motos no Rio.
Alexandre Barros é hóspede do Clube Esporti- m
vo de Ultraleve, em cuja pista pousará o heli- Í'T.
cóptero que vai levá-lo pro autódromo. Alexandre ficou contente de saber, por mim, que
uma esquadrilha de Ultraleves do CEU vai
homenagear os ases do motociclismo mundial,
fazendo uma revoada sobre o Autódromo Nelson Piquet, por volta das llh30 da manhã, i i)L
pouco antes do começo da prova principal. A
revoada é, também, um aceno de agradecimen- .'v-l
to ao prefeito César Maia que, esta semana,
concedeu o alvará de instalação do Clube Es- t
portivo de Ultraleve. Há pelo menos dez anos.
o CEU pedia a legalização e sempre esbarrava
no mamute da burocracia municipal.
%
Vida que segue...
Mal acabo de ouvir, no radio, que o Brasil
mantém, implacável e friamente, o título de
campeão mundial de acidentes de carro, meu
filho me telefona:
Sabe quem morreu?
O
O Dirceu. Num acidente de automóvel.
na Barra da Tijuca.
sMilf
O Dirceu estava voltando do México, onde
encerrou a carreira, jogando em Guadalajara.
Ele jogou pelo Brasil três mundiais: 74,78 e 82.
Poucos jogadores defenderam tantas camisas Z'
como Dirceu. E raros conseguiram ficar tanto
tempo em atividade como ele. Passou dos 40 T'
anos. jogando e sempre em forma física exemplar. Morreu aos 42 anos. Era um determinado
o Dirceuzinho. Sempre que o futebol lhe ""
aprontava uma. ele reagia com uma frase de J,
sabia tirar de letra um lance de dissabor:
quem
"Vida
que segue..."
Agora, diremos por ti, Dirceuzinho: vida
^ue segue mas com uma certa saudade...
i

íi
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são grandes amigos,
apesar da rivalidade
JOÀO PEDRO PAES LEME E VICENTE
DATTOLI
De um lado, Alexandre Barros,
brasileiro, 24 anos, casado, dois filhos
(outro vindo por ai), da equipe Barros/Kanemoto/Honda; de outro, Luca
Cadalora, italiano, 31 anos, solteiro,
da equipe Marlboro Roberts/Castrol.
Entre os dois, uma grande amizade,
admitida, entre sorrisos, por ambos. O
JORNAL DO BRASIL decidiu juntalos e atribuir-lhes uma nova tarefa às
vésperas do GP Rio de motos: elaborarem cinco perguntas cada um para
serem respondidas pelo parceiro de fora das pistas e adversário dentro delas.
0 resultado acabou sendo divertido,
com Alexandre levando uma pequena
vantagem: Luca estava com problemas
físicos e aliviou na hora da réplica, mas
"Da
vez..."
prometeu:
próxima
"Quais
suas perspecí Alexandre —
tjvas para as três últimas provas?"
Cadalora — "O campeonato ainda
está aberto. Dois circuitos são novos e
muita coisa pode acontecer".
Alexandre — "Você definiu que
frneus vai usar em sua moto?"
Cadalora — (risos) "Depois da vitória em Brno. onde os Dunlop tiverarn bom rendimento, decidi utilizá-los
também no Rio".
"Vè
chances de che; Alexandre —
gar ao titulo apesar dos 55 pontos de
desvantagem para Michael Doohan?"
! Cadalora — "Está mais fácil ser
vice de novo (já foi segundo colocado
dp Mundial em 94), mas vou lutar".
Alexandre — "E verdade que você
recebeu proposta de USS 10 milhões
renovar contrato?" (risos)
pára
'
Cadalora — (risos) "Infelizmente,
n$o..."
Alexandre — "Para acabar... Solteiro, com mais de 30 anos, você gosta
mesmo de sua noiva?" (mais risos)
Cadalora — (rindo, com a noiva
Analisa à sua frente) "É claro, talvez
esteja apenas esperando ser campeão
das 500cc para me casar".
Depois de pensar alguns momentojs. foi a vez de Luca Cadalora contrii-atacar.
"Você
< Cadalora —
que já conhece
tão bem a pista poderia me ajudar com
algumas indicações?"
"Não
tenho todo este
i Alexandre —
conhecimento que você está pensando,
nrus se quiser uma 'colinha'..."
"E
para ser campeão?
; Cadalora —
Posso contar com sua ajuda?"
Alexandre — "Depende. Se eu estiver lutando pela vitória ou por um
pódio..." (risos) "Agora
Cadalora —
que a temporada está acabando, vou poder dar
uma voltinha na tua moto?"
Alexandre — "Depende. Se a Honda Brasil permitir... Por mim. tudo
bem" (o brasileiro afirma que Luca "é
doido" para guiar uma Honda)
"Qual
será o nome do
Cadalora —
seu próximo filho?"
Alexandre — (perguntando á mu"Lucas
lher. Patrícia)
ou Pedro".
"Uma
Cadalora —
homenagem?"
Alexandre — "Não vale. Eu já tinha faíado sobre isso e você já tinha
feito esta mesma pergunta..."

divertem

A

briga

pelo prestígio
Ao contrário da Fórmula I. onmioficial, ou seja, não é a da fábrica
de existem vários campeonatos dis(Honda Racing Corporation).
tintos cm disputa — um entre WilMesmo assim, recebo todos os
avanços tecnológicos que os oficiais
liam® Benettoh, McLaren e Ferrari. as ricas: um que reúne Jordan,
(como Michael Doohan) têm, só
Ligier e Sauber, as remediadas: e as
que um pouco depois", comenta
outras—, o Mundial de MotociclisAlexandre Barros. A diferença de
mo é um pouco mais democrático.
tratamento, apesar de não ser radiA divisão, aqui, é entre equipes ofical, é importante, afinal, pode eus-,
ciais, semioficiais e independentes. A
lar preciosos segundos em todas as
voltas em vários GPs.
Aprilia, por exemplo, fábrica italiana, tem pilotos oficiais nas três caNo burburinho que se formou
em Jacarepaguá após o anúncio leitegorias: 125cc, 250cc e 500cc, ocuto pelo jornal italiano Tuttosport,
pando, respectivamente, a segunda
sobre uma provável
sexta-feira,
posição (atrás da Honda), a primei"Mas
cadeiras
de
dança
para a próxima
temos apenas
ra e a quinta.
—
Doohan deixaria a
temporada
um piloto nas 500cc", faz questão
Honda em direção á Yamaha, mais
de justificar o manager Cario Pernat.
precisamente para o time de Kenny
Roberts —. Luca Cadalora, atual
Fazer parte de uma equipe ofititular daquele time era enfático:
ciai é o sonho de todo piloto. As
"Ele vindo, eu vou". Para onde?
vantagens financeiras podem até
"Não sei, mas certamente será
não ser muito grandes, mas as técpara
"Minha
nicas são enormes.
equipe 'uma equipe que tem chances de ser
campeã", afirma. (V.D.)
(Barros/Honda/Kanemoto) é seDois
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Rainey voa durante treino em 92 e escapa ileso. Um ano depois ficaria paraplégico em acidente

A
¦

arte

Piloto ensina

como minimizar
efeito da queda
de moto não é tão
simples como se imagina.
Gair
Os tombos espetaculares merecem um cuidado especial do
"A
piloto. Caso contrário...
técnica correta e manter o corpo solto. mole. Se você endurecer. a possibilidade de fratura e
muito maior. Não há treinamento especial", explica o piloto brasileiro Alexandre Barros. ainda com a mão direita
ralada, conseqüência de um
acidente nos treinos em Barcelona. na Espanha, há um mês.

de

saber

Alexandre perdeu a conta
do número de fraturas sofridas
na carreira. "Nenhuma muito
séria", afirma. Menos sorte tiveram outros pilotos, como o
australiano Wayne Rainey,
que ficou paraplégico após um
grave acidente em setembro de
93. quando partia para a conquista do tetracampeonato
mundial das 500cc. Em 95. foi
a vez do americano Kevin Schwantz — campeão naquele ano
com a saida de Rainey —
abandonar a carreira, com a
mobilidade do punho comprometida.
O australiano Michael
Doohan. atual campeão e líder
da temporada 95. e a prova de

títulos

O torcedor carioca que gosta de
motociçlisnío deu sorte. Dos três
títulos da temporada, dois podem
ser definidos hoje. Um pode ir parar na Itália, com Massimiliano
Biaggi. nas 250cc; outro, está entre
os japoneses Haruchika Aoki e Kazuto Sakata (com ampla vantagem
para o primeiro). Biaggi tem 44
pontos de vantagem sobre o japonês Tetsuya Harada e. com uma
vitória aliada a um terceiro lugar
do rival, será o campeão.
Biaggi tem outras opções para
ser campeão: chegando em segundo. precisa que Harada não complete o GP Rio acima da quarta
colocação; se for terceiro, torce para o japonês terminar a corrida
além da sexta posição. O italiano
será campeão se marcar pelo menos
seis pontos (10° lugar) e Tetsuya
não pontuar.

em

jogo
Nas 125cc. a situação do jovem
Haruchika Aoki (19 anos) é mais
cômoda. A distância que o separa
do compatriota Kazuto Sakata é de
54 pontos. Sendo assim, se os dois
não pontuarem hoje, o titulo será
de Aoki. (V.D)
JORNAL DO BRASIL

|k

CAPITAL HUMDML
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cair
que a teoria de Alexandre às
vezes não dá resultados. Doohan implantou platina em várias partes do corpo e desfila
pelos boxes do Autódromo
Nelson Piquet com duas enormes cicatrizes nas panturrilhas.
Nem sempre as superproteções
nos macacões evitam piores
conseqüências.
Os equipamentos — revestidos de couro reforçado, metal,
espuma, plástico inquebrável e
carbono — têm limites para
suportar uma queda. O vice-lider da temporada. Daryl Beattie. também australiano, amputou os dedos do pé esquerdo
em virtude de um acidente sofrido na França, em julho do
ano passado. (J.P.P.L I
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500cc e 250cc, respectivamente, eles
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Shah
de
plástico
Alam
,
"iideabrii
Suzuka
Joelheiras
a
Joelheiras
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internas
internas
protegao
espuma
de
Kevlar
Kevlar
eespuma
Kevlar
e
Kevlar
e
carbono
ecarbono
para
proteção
proteção
23 de abril JapSo Suzuka
de de plástico
coluna cervical em
em na
na palma da mão
absorvente de
mao e absorvente
de pesando
plastico coluna
pesando 1,2 Kg.
07
Espanha J.J. de La Frontera
de maio Espanha
Frontera inquebravel
inquebrável e pl&stico
inquebravel rfa
rta parte de cima
impacto.
Interior de isopor ee **
cima impacto.
Interior
,
plástico inquebrável
dos dedos dosdedos
e espuma. eespuma.
espuma absorvente
absorvente
espuma
21 de maio
Alemanha
maio
espuma absorvente
Alemanha Nurburgring
Nurburgring espuma
de impacto.
de impacto.
11 de junho Italia Mugello
~~
24 de junho
Hoianda Assen
junho Hoianda
09 de julho Franpa Le Mans
0223 de julho Inglaterra Donington
Botas especiais de
couro
20 de agosto Rep. Tcheca Brno
com reforço de
17desetembro BRASIL Rio de Janeiro
couro mais duro no
calcanhar, dedos e
24 de setembro Argentina Buenos Aires
tornozelo. Solado
08 de outubro Espanha Barcelona
antiderrapante.
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Arquibancada
Honda
¦¦ O
Arqulbancada especial da Honda
o circuito do GP de motociclismo foi adaptado
adaptado
da
da antiga pista de Fórmula
Formula 1, ficando com
com
sV>;
^
5.1
destes, 1.630m foram modificados.
OOm --destes,
5.100m
modlficados. As
<0
„nDTirt
PORTÃO 99
PORTAO
,
arquibancadas têm
t§m capacidade para 60 mil
iHjj fpii i|«11
torcedores
A pista de Fórmula 1
....
será usada para a
Torre de controle
prova de motociclismo

PORTAO 8
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Estacionamento
Estacionamento
de carros
carros
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Padocte
i

Pista de Fórmula Indy
Hospiltality
Center

PORTÃO 5

1P

PORTÃO 10
PORTÃO 1

PORTÃO 2
Estacionamento
de motos

PORTÃO 3

DA NOVA PISTA

Substituídos
'JMF Defensas:
'lUsf
montantes e suportes e adaptada
"*
Arquibancadasdescobertas
Arquibancadas
descobertas
:
mais uma lâmina às duas já
g|JW***
iffidf:.
7^
^Hp'
existentes.
existentes
•
Pneus: Utilizados 45 mil como
como •
bL-Pneus:
complementação
complementa^o das defensas.
defensas. '
^mjjgjw
Áreas
Areas de escape: Mais de 100 mil m?
m? •

'iiflOslIliSBBlIls
PORTÃO
PORTAO 4

Barros
Barros

A SEGURANÇA

Arquibancadas cobertas

so
só

I

espera

Caixas de brita:
«*foS,2™,m3pa,a
Utilizados 12 mil m3 para
amortecimento
amortecimentodechoques.
de choques.
Zebras: Construídas
Construldas
2.200m de concreto,
branco
pintadas de azul e branco
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champanhe

pela
¦

Brasileiro larga na primeira fila com

JOÃO PHDRO PAES LEME E VICENTE DATTOLI
"Acho
que está na hora de beber
Um pouco de champanhe". Não è
estratégia de marketing ou simples
desejo. A frase de Alexandre Barros, dita ontem à tarde no autódromo de Jacarepaguá, reflete todo o
Seu entusiasmo e a certeza de que,
afinal, poderá ficar entre os três
primeiros colocados em um GP na
temporada. Único piloto brasileiro
que compete no Mundial das 500cc,
Barros. que completa sua centésima
corrida na categoria, largará na
quarta posição no GP Lucky Strike
Rio. o que. na prática, significa
estar ao lado do 'po!e\ o australiano Michael Doohan. atual campeão e lider do campeonato — no
motociclismo, cada fila tem quatro
pilotos. O tempo de Barros
(Im56s736) é menos do que um
segundo superior ao de Doohan
(Im55s972), o que demonstra o
equilíbrio existente entre os dois
equipamentos. A prova começará

esperança
mga de

às 13hl5, com transmissão da TV
Bandeirantes.
"Sabia
que seria difícil continuar
sendo o pole, mas atingi meu objetivo, que era largar na primeira fila",
exultava Alexandre. A quarta colocação para o GP carioca é o melhor
resultado obtido por Barros em
treinos este ano. enquanto Doohan
marcou sua nona pole. E Alexandre
esteve bem próximo do primeiro
lugar: seguindo estratégia comum
às feras do motociclismo. deixou
para dar tudo no final... Pena ter
encontrado um retardatàrio pelo
caminho e um pneu dianteiro excessivamente desgastado. "Até aqui
vinha tendo problemas com o traseiro. Hoje, dava nove voltas e o
dianteiro estava acabado", lamentou. Cadalora. que ficou com o segundo tempo (Im56s285). assumiu
a ponta por instantes no último
minuto do treino, perdendo-a segundos depois para Doohan.
Sobre a possibilidade de não ha\er a corrida. Alexandre foi enfáti-

colocados no Grande Prêmio Luckv Strike Rio
primeiros
Alanr colocados
Pilhn
"
co. "Não existe essa coisa de boicoachando que se chover não deve
te. Isso era estratégia do Doohan e
acontecer a corrida", desconverxido Biaggi (Massimiliano Biaggi,
va quando pressionado pelos patriitaliano das 250cc). Eles lideram e
cios, animados com a possibilidade
seria ótimo para eles que não aconde verem seu piloto deixar o Rio
tecesse a corrida. Vai lá perguntar
como campeão do mundo — a laraos adversários do Doohan, o
gada da prova da categoria é às
Beattie (Daryl Beattie, australiano
12h. Nas 125cc, que corre às 14h30,
a primeira colocação do grid é de
que está em segundo lugar no Mundial) e o Cadalora, para ver se eles
outro italiano: Stefano Perugini
não dizem que vão correr de qual(2m02s704).
quer jeito", desdenhou. De qualBarros espera que não
quer forma.
"Para
JORNAL DO BRAS1L
chova.
que possamos dar um
bom espetáculo para o público. O
que ficou estabelecido na reunião
(alguns pilotos participaram de
' ""'
uma reunião com os organizadores,
'
após os treinos livres da manhã) foi
que o diretor da prova poderá suspender a corrida se houver uma
tempestade tropical e houver riscos
para os pilotos, mais nada", esclareceu Cadalora.
Um dos lideres grevistas. Biaggi
acabou ficando com a pole das
CAPtTAl MUMDUL DO MOTOCfCUSttO
(a /rente)
Alexandre (à
esta sonhando com o pódio,
frente) está
250cc (Im58s702). "Mas continuo
podio. no GP da sua vida
V
terminar entre

tres
os três

Nâo pode ser vendido separadamente
JORNAL DO BRASIL
Rio de Janeiro — Domingo. 17 de setembro de 1995
JEW

M
/(Kr/

Negocios
O

>trangeiros
estrangeiros

Os

Brasil atrai as
grandes redes de
varejo do mundo

———
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&

F
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ANC

estao
estão

Associações—"Há um nítido interesse dos grupos internacionais em associar-se às redes locais de supermercados", diz o
consultor Marcos Gouvêa de
Souza. Segundo ele, a fusão com
concorrentes estrangeiros significaria um salto para os supermer"Quem
cados locais.
quiser crescer terá de se profissionalizar e
associar-se", diz Gouvêa.
A queda no consumo, nos últimos dez anos, deixou as redes de
supermercados muito frágeis para
enfrentar a competição em padrões internacionais que começa a
ser colocada pela globalização do
varejo. "Elas precisam de capital,
tecnologia e recursos humanos",
diz Gouvêa. "Uma associação pode proporcionar-lhes tudo isso e
mais a perspectiva de abasteci-

chegando

Rotifto Faujtjno
Fnwino
Caetano — Roberto
s,oSâo c,.i.no

SANDRA BALBl E
LUCINDA PINTO
SÃO PAULO — Está em marcha no país um movimento que os
consultores de empresas do varejo
"seguir
o líder". Nas
chamam de
pegadas da Wal-Mart, a maior
rede de supermercados americana, pelo menos 12 grupos internacionais, a maioria do setor de supermercados, preparam-se para
entrar no país. A Wal-Mart desembarcou em março com a inauguração do primeiro Sam's Club
— um clube de compras — em
São Caetano do Sul, no ABC
paulista.
A Wal-Mart, como as demais
redes de supermercados americanas e européias, via-se espremida
no seu país de origem. A perspectiva de um crescimento econômico baixo nos mercados mais competitivos e o excesso de regulamentações vêm limitando a expansão dos supermercados nos
Estados Unidos e na Europa.
"Por
isso, muitas redes estão procurando o mercado brasileiro",
diz João Carlos Lazzarini, diretor
comercial da Nielsen. Nos últimos
dias, executivos do grupo francês
Promodes, dono da maior rede de
supermercados da França, a Continent, estiveram analisando
oportunidades de negócios no
Brasil.
Desde fins de 1994, as empresas de consultoria especializadas
na área de varejo têm recebido,
toda semana, representantes, de
redes estrangeiras de supermercados. Depois de conhecer o potenciai do mercado local, uma das
três maiores redes de varejo da
França decidiu alterar seu projeto
inicial de investimentos na América Latina. O México, primeiro
candidato a receber suas lojas, foi
trocado pelo Extra Econômico,
uma cadeia de supermercados do
Rio Grande do Sul. Especula-se
no mercado que na próxima semana a associação entre os gaúchos e franceses será anunciada
oficialmente.

AS

^administrafSo

's
um novo
novo^concehoem
conceito em administração que
O Sam
Brasilurn
Sam's Club traz para o Brasil
reduz os custos
os preços
aisios ecptfprefos
quereddi.os

Imagem
Imagem

nao mudou
não
—
SÃO PAULO
Um estudo sobre
lojas do Pão de Açúcar têm pouca
satisfação do consumidor com as
variedade de produtos.
redes de supermercados, feito pela
Nos últimos anos, o Pão de
Companhia Brasileira de Pesquisa e
Açúcar reestruturou-se, enxugou
Análise (CBPA), mostra que a imacustos e entrou na disputa de pregem das empresas brasileiras não
ços no varejo. Entretanto, sua imamudou muito nos últimos anos. O
gem ainda está muito ligada ao pasCarrefour ainda é considerado o
sado da marca." Na verdade, a musupermercado que oferece os medança na política de preços nem
lhores preços. A novidade é que,
sempre é percebida pelo consumibem próximo da rede de origem
dor", diz Litvac.
francesa, os consumidores situam
A pesquisa da CBPA foi feita
os hipermercados Extra, do grupo
entre fevereiro e março deste ano
Pão de Açúcar."0 preço ainda é o
junto a 1.500 domicílios na cidade
fator determinante na escolha de
de São Paulo. Ela mostra que 59%
uma rede pelo consumidor para fados entrevistados passaram a preozer suas compras", diz Sérgio Litcupar-se mais com qualidade do
vac, gerente de projeto da CBPA.
com preço após o Plano Real.
que
"Os
supermercados precisam ter
Segundo ele, algumas empresas
preço, variedade de produtos e serprocuram atrair compradores arguviços para atrair o consumidor",
mentando com a localização prividiz
Litvac.
legiada de suas lojas, pois têm defiCom
a estabilização da econociência na área de preços. É o caso
mia e a onda de ofertas que varreu
do Pão de Açúcar. Apesar da boa
os supermercados, as empresas têm
imagem do Extra, a marca da famíde buscar vantagens em relação ao
lia Diniz ainda é vista pelos consuconcorrente. "A rapidez no atendimidores como uma das que oferemento e a limpeza da loja são fatocem os preços mais altos do mercares que hoje preocupam mais o
do.
do. Além
Alem disso, eles dizem que as
consumidor",
comumido^\
°
diz Litvac.

mais de dois anos numa disputa
A CHEGADA DOS GRINGOS
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banqueiros
privados
privados
Adriana Caldas

Terceirização

poderá render entre
R$ 3 milhões e R$ 5 milhões ao mercado

Modelo

trabalho de saneamento do Baneij
CRISTINA ALVES
vai ter um ganho institucional", diz
Banqueiros do setor privado se
Renê Garcia, diretor do Banco Arbi.
prepararam para disputar, em ouOu
seja, um bom trabalho no Baneij
tubro, o comando de um dos
é passaporte carimbado para futuros
maiores bancos públicos do país —
negócios com privatizações. "A van- ^^^^^^^Bbanqueiros
o Banerj — pelo prazo de um ano.
tagem da terceirização é que o merMas, afinal, por que o Banerj,
cado
não vai comprar o banco de
sempre criticado peio mercado por
olhos
fechados", diz Murillo Braga,
ser uma instituição mal adminisdo Banco Graphus, que
presidente
trada, se transformou num filão de
venceu a concorrência para preparar
negócios para o setor privado?
a venda do Meridional.
A primeira e mais evidente razão
Uma das vantagens para quem
é que, mesmo quebrado — o banco
vencer
a licitação é a possibilidade de
perde R$ l milhão por dia apesar
um lote de ações do banco
ganhar
Bandecretada
da intervenção
pelo
como parte da remuneração pelos
co Central —, o Banerj deverá perserviços. "É a forma de comprometer
mitir aos banqueiros privados emos administradores com o futuro da
bolsar entre R$ 3 milhões e RS 5
instituição. Quanto melhor for o remilhões em pagamento por uma adsultado
do seu trabalho, mais ele terá
temporária.
O objetivo
ministração
valorizado o seu patrimônio", diz
é sanear o banco em um ano e
Luiz Antônio Gonçalves, presidente
prepará-lo para a venda, em 1997.
do Banco Cindam.
A missão acaba quando houver a
A idéia de ser sócio do Banerj
privatização. Se tiverem sucesso, os
administadores temporários ganhapode ser boa, mas não é o único
rão uma fatia do capital do banco.
atrativo. Uma coisa que preocupa
os banqueiros, momento, é que se
A empreitada, conhecida como
houver uma pulverização das ações
terceirização, é novidade no pais.
com
a venda do banco, o Estado
Pela primeira vez, executivos do
continuará
mantendo o controle sosetor privado estarão do outro labre o Banerj, já que tem a opção de
do do balcão mergulhados nas
ficar com até 25% do seu capital
contas do segundo maior estadual
(hoje, o estado tem 80,33% do capibrasileiro. Entre os candidatos à
tal total). Neste caso, será mais difitarefa estão pesos-pesados do mercil encontrar compradores.
cado financeiro, como os bancos
Vantagens — Entrar no BaPactuai, Arbi, Patrimônio, Garannerj é ter a chance de revirar contas
tia, ING Bank. Há ainda outros
pelo avesso e ainda movimentar
bancos ,de porte menor, mas que
uma receita de R$ 750 milhões deficaram conhecidos pela participapositada mensalmente nas contas do
banco, entre pagamento de funcioção no pro cesso de privatização
do gover no fenalismo públideral — como
co e arreca daé o caso do
OS NÚMEROS
ção de impôsbanco Cindam
tos. Além disso,
Funcionários; 12.000
e do Graphus.
banco comeo
Agências: 21»
O edital de
çará a receber
Patrimônio: R$ 101 milhões*
licitação para
verba de quase
Poupança: 1 milhão
terceirizar a
USS 3 bilhões
Clientes:
em programas
gestão do ban1 milhão do
co está sendo
de investimenpessoas físicas
tos, incluindo
preparado pelo
cinqenta
o
mil
empresas, entre elas
governo do esquase USS 2 bi•;¦"-•¦'•
tado do Rio e
•: g
lhões do Banco
40.000 sào micro e
será publicado
Mundial e do
pequenas empresas.
no próximo dia
* Em relação a
Banco Interajunho de 1994
4, informa o
^mfMI
mericano de
Fonte: Balanço
secretário de
Des<au,y,9lviimmm
Planejamento
ígencia Central do Bcmerj: bancos disputam aebninistraçâo tempõrâS^^
mento.
do estado, Marco Aurélio Alencar.
Os novos administradores terão
O valor a ser desembolsado pelo
carta branca para negociar os crédiserviço só não está definido porque
CQUia&ESTA DEFINIDO
tos do banco e conhecer como a
cada instituição interessada deverá
instituição opera no dia-a-dia do
serviço prestado pelos banO servi?o
Depois de publicado o edital, oo
1 O
¦ Depois
bancontinuara sendo oo
¦ OO Baneij continuará
apresentar seu preço e suas condimercado financeiro. "Fazer uso inserá
banco
com
dinheiro
ou
o
sera
consórcio
vencedor
consorcio
dedebanco
do Governo do Esqueiros
Fspupago
púprincipal
devido dessas informações será crições para fazer o trabalho. Quem
blico.
verá estar trabalhando na instituitado.
O
de
funcionalisdecidirá e o governo estadual. O
pagamento
me", lembra Renê Garcia.
Ao fim do processo, o grupo
ção entre 30 e 45 dias.
mo, a arrecadação de impostos e os
Banco Central não estará na coUm banqueiro que tem conversadeverá
receber um lote de ações do
missão de licitação, mas sancionará
recursos de programas de investiO trabalho de terceirização dedo com o Governo do Estado para a
Baneij, além do pagamento pela
ou não a escolha.
de
12
verá
ser
concluído
no
mentos
no Rio serão depositados
do
Baneij,
no
entanto,
prazo
privatização
prestação dos serviços. O percen- em suas contas.
Os novos donos do Baneij terão
meses.
desmistifica o frisson dos bancos intual no capital ainda será fixado.
um ano para arrumar a casa com o
teressados em administrar o Baneij.
O Governo do Estado é que vai
Não será permitido que os novos
"Muita
O primeiro passo será transferir
objetivo de melhorar o preço do
gente vai lá, conversa, mas
bater o martelo na escolha da ema
administração do Banerj dos
gestores promovam cortes indiscribanco. Marco Aurélio Alencar, no
dificilmente todos esses bancos despresa que vai administrar têmpora- atuais interventores
o grupo
minados no banco. Por exemplo,
entanto, avisa que os administradopara
locariam alguns dos seus melhores
riamente o Banerj
vencedor.
res deverão respeitar as vocações da
técnicos para trabalhar no Baneij",
programas de demissão de funcioA preferência é a de que os
O novo administrador será eninstituição, como, por exemplo, o
diz ele. "O interesse mesmo são emnários e de eliminação de agências
administradores estejam reunidos carregado de auditar toda a situaatendimento a micro e pequenas
estaduais
como
a
Light
e
a
terão
presas
que respeitar a vocação atual
"Não
em consórcio
é o caso de transempresas.
ção patrimonial e financeira do
Cerj", resume o banqueiro. Ele aposdo
banco.
banco.
O Banco Central não participará
formar o Baneij num Icatu ou num
ta que alguns dos seus concorrentes
A administração terceirizada dedo processo de licitação, mas terá
Garantia", afirma Marco Aurélio.
Os funcionários do Baneij ficavão a Laranjeiras apenas para "fazer
"O
aprovar
verá
o
nome
escolhido
rão com uma fatia do capital do
que
preparar o modelo de venda
pelo
Interesses —
banco que gapresença", credenciando-se à privatiGoverno estadual
banco depois da venda.
do Baneij. No momento, a prefezaçâo de outras empresas do estado.
nhar a concorrência para fazer este

Grandes
FERNANDO THOMPSON
As grandes empresas estão descobrindo que o futuro é hoje mesmo. Nestes tempos de inflação baixa e competição com o exterior,
muitas companhias estão ampliando seu raio de atuação para faturar
"O
mais.
mercado está cada vez
mais competitivo e temos que oferecer melhores serviços aos nossos
clientes", diz Carlos Salles, presidente da Xerox do Brasil, um dos
muitos exemplos dessa mudança.
Apesar de ter cerca de 70% do
mercado de copiadoras, a Xerox
,éstá deixando de ser conhecida apenas pela sua atividade mais tradicional. "Nosso futuro é o de oferecer soluções para os problemas de
nossos clientes", afirma Salles, citando como exemplo a parceria fechada com o Banco Nacional, para
o qual a Xerox desenvolveu um
extrato bancário, que além de uma
nova apresentação traz novidades
como dicas sobre investimentos.
Um projeto parecido está sendo desen volvido agora para o Citibank.
Custos — Para garatir lugar no
futuro, algumas empresas entram
em outras áreas para reduzir seus
custos. É o caso da Du Loren, a
maior fabricante de lingerie do

empresas
pais, que em 1990, por causa dos
altos preços cobrados pelos vendedores, montou sua própria fábrica
de tecidos. No começo eram três
toneladas mensais. Este mês a produção chegará a 140 toneladas, sendo que metade será vendida. A Du
Loren espera fechar o ano com
10% do seu faturamento proveniente da venda de tecidos. "Ganhamos em dois lados", diz Roni
Argalji, vice-presidente da Du Loren.
Serviços — A IBM foi outra
que percebeu que tinha que oferecer mais a seus clientes. Marcos
Batista, diretor de serviços da empresa, diz que as vendas de computadores ainda representam a maior
parte do faturamento, que foi de
USS 1,7 bilhão no ano passado. A
IBM fez uma opção pela área de
serviços, que além da venda de
computadores inclui soluções para
problemas dos clientes.
O presidente da IBM, Rudolf
Hõhn. dá um exemplo: "Estamos
fechando contratos com empresas
estaduais de telefonia que não dispõem de máquinas para prestar serviços de caixa postal para telefones
celulares. Nós temos as máquinas e
vamos oferecer o serviço e dividir o

apostam

na
Ane JB

OS NOVOS CAMINHOS
Impma Athrtdada Principal P»reantu*l
Nova AtlvMada
Pereantual
Xerox mAqutnas de c6pi*s 65% servifos 35N
informAtica 75%
75% cart&es
serv^os de iolormMica
EDS * serviijos
EDS'
cart&es de crftdito
cr6drto 25%
2SS
lingerie 90%
10%
Du Loren
tecidos
Coca-ColaO
refngerantes 98%
outras bebidas 2% ;
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faturamento". Outra área na qual a
IBM está investindo é a de transmissão de dados, através de uma de
suas empresas, a GSI.
Uma das maiores concorrentes
nesta nova fase da IBM é a EDS,
empresa de informática da General
Motors. A EDS estava tão acostumada a vender serviços para bancos
que acabou percebendo o potencial
da área. Resultado: investiu RS 6
milhões numa divisão para admi-

nistrar cartões de crédito "O setor
de cartões vai crescer muito no Brasil", explica Luiz Martins, presidente da EDS, que faturou RS 108
milhões no ano passado. Agora a
empresa em vez de vender os serviços de informática, vende um pacote aos bancos, que inclui o próprio
cartão.
Bebidas — A Coca-Cola, que
detém mais de 50%» das vendas de
refrigerantes do pais. também se

não

tem

precedente
A terceirização do Baneij não
tem precedente no Brasil, mas
dois exemplos recentes de preparação para a venda de bancos oíiciais podem dar uma boa medida
dessa tarefa. O Credireal, de Minas Gerais está sendo avaliado e
preparado para a venda pelo Banco Patrimônio, de São Paulo, associado à Salomon Brothers. O
convênio foi assinado há duas semanas. O outro é o banco Meridional, cujo consórcio vencedor
foi liderado pelo Banco Graphus,
do Rio.
Os preparativos para a privatizaçâo do Banco Meridional vão
custar aos cofres públicos RS 1,5
milhão e o prazo previsto para o
trabalho é de 180 dias. Junto com
o Graphus estão o Banco CCFCrédit Commercial de France, os
escritórios de advocacia Castro
Barros & Sobral; Luiz Nelson de
Carvalho e Paulo Vieira; a Arthur
Andersen Auditores, a Jonhson &
Higgins (auditoria de seguros);
Towers Perrin (auditores especializados em fundos de pensão) e a
Planconsult Planejamento e Consultoria.
O diretor do Graphus, Mareei
Brotzen, diz que o trabalho de
avaliação e auditoria do Meridional deverá envolver mais de 100
técnicos e consumir 12.310 horas
de trabalho. O Meridional tem
256 agências, 11.091 funcionários
e um patrimônio de R$ 416 milhões. Os ativos totais do banco
somam R$ 2,2 bilhões e as operações de crédito de curto prazo (até
360 dias) atingem R$ 683 milhões.
O banco é originário da liquidação do banco Sulbrasileiro, em
1985 e hoje 100% das ações ordinárias — com direito a voto —
pertencem à União.
O Credireal é um banco em
que 98% das ações pertencem ao
governo de Minas Gerais. O Patrimônio, que está alinhavando a
privatização, terá até o fim do
primeiro trimestre de 1996 para
preparar o Credireal para a venda. O banco tem 86 agências,
2.670 funcionários e patrimônio
líquido de RS 105 milhões e atua
nas principais cidades mineiras.

rência
rencia do Estado ée pela pulverizapulverizaJ
ção das ações.
Será estimulada a formação de
consórcios incluindo bancos nacionais, estrangeiros, distribuidoras de
valores, escritórios de advocacia e
de consultoria
O Governo do Estado não pretende entregar a gestão do Baneij a
um consórcio liderado por um
grande banco de varejo. O líder da
operação deverá ser um banco múltiplo, com exigência de capital minimo.
Os interessados deverão apresentar o currículo dos executivos
que pretendem indicar para trabaè
!
lhar no processo.

diversificação
10
prepara para entar em novas áreas.
dos Estados Unidos com mais de 2
Na definição do diretor de Relamil lojas espalhadas pelo mundo,
ções Externas, Paulo Corrêa, a Coque faturam USS 67 bilhões por
ca-Cola está se transformando nuano. Com a associação a rede amema empresa de bebidas. Este mês
ricana chega ao pais com apo.o da
será lançado o Frutopia, uma colemaior rede de varejo brasileira.
ção de bebidas de frutas. No ano
José Paulo Amaral, presidente
que vem serão as bebidas energétida
Lojas Americanas, diz que a
cas e a água mineral, entre outras.
"O
associação
não beneficia direta*
consumidor quer novos produmente a rede brasileira porque as
tos e vamos atendê-lo", diz Corrêa.
empresas vão atuar em área distin"A Wal-Mart
A Pepsi não fica atrás. Também
vai disputar com
tas.
prepara lançamentos fora da área • o Carrefour", explica. Mas a chede refrigerantes. O primeiro foi o gada da Wal-Mart — que em abril
Lipton Tea, uma bebida a base de
inaugurou seu primeiro Sam's
chá. Em 1996 outros sabores serão
Club, clube de descontos, em São
lançados.
Caetano, São Paulo — fez as deHá até quem prefira se unir ao
mais redes de varejo do Brasil açorconcorrente. É o caso da Antarctidarem para o perigo que vem do
ca, que formou uma joint-venture
Norte.
(associação) com a Budweiser, a
Um exemplo foi o grupo Sendas,
maior fabricante de cervejas dos
resolveu lutar no campo do
que
Estados Unidos. Da união das duas
inimigo. Em 1996 será inaugurado
surgiu a maior companhia cervejeiem São João de Meriti (RJ) o
ra da América Latina. A Kaiser
Send's Club, o clube de desconto da
quer seguir o mesmo caminho e há
rede brasileira, que vai substituir o
um ano tenta uma associação com
antigo
Estoque, lançado para cona Miller, a segunda marca americacorrer
com a rede holandesa Makna.
ro. Segundo Sendas, o Estoque está
Varejo — O caso mais famoso
sendo substituído porque não tem a
de concorrentes que juntaram as
forças é o da Lojas Americanas e a
agilidade para competir com os
Wal-Mart. a maior rede de varejo
Sam's Clubs.
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Tanque cheio
O consumo de gasolina, em agosto, bateu
s govemadora estao se mobilizando pa
l
t b
t Al'
d'
*
0
o recorde, ultrapassando o crescimento do
V-/ ra tentar, no Senado. um novo reescalo- ARO, existem outras como a de antecipapao Piano
Plano Cruzado ee^odo
todo o ano do Real. No mês
mes
namento das dividas dos estados, mas nem por
de repasses dos fundos de participapao dos passado,
o
consumo
foi
de
253
mil
barris/dia,
barris/dia
passado,
isso deixam de usar artificios para fazer —com estados e municipios, provenientes do Im- superando
superando os 201 mil de agosto de 1994 e os
—
insutiu(^es bancanas
opera?oes garantidas posto de Renda e do IPTU inscrito na divida 236
236 mil barris/dia de julho deste ano. O
0
por Antecipapoes de Receitas Orpamentarias ativa dos municipios: essa ultima e ainda vice-presidente
vice-presidente da Petrobràs
Petrobras Distribuidora,
(ARO), que sao legais mas canssimas. mais cara, TR mais 42% ao ano. Todas Djalma
Djalma Moraes, acha que, com o baixo prepo
As operapoes, com juros escorchantes, co- essas operapoes tem uma certa conivencia do da
da gasolina, a tendência
tendencia ée de aumento do
mo diz o presidente Fernando Henrique Car- Banco do Brasil, que atua como agente re- consumo.
consumo.
doso, precisam de aprovapao das assembleias passador dos recursos das prefeituras e estalegislativas e das camaras de vereadores quan- dos aos bancos.
CONSUMO/ COMBUSTÍVEIS
emprestimos". De acordo com um banqueiro, tecipapao de receita estao sendo negociadas:
barris/ dia) ' *1994
(mil
(milbarris/dia)
»
1995
seis estados estao sempre nessas negociapdes: uma de USS 120 milhoes do governo de Ron-|f
1
I
— • 1
Rio de Janeiro JRioGrande do Sul, Rondonia, donia eoutra de USS 40 milhoes de Alagoas. ji jaoãiro Í
|
j^re"
j
.274Í
1.3«Õ
"i^3»6 Ü498
Ifiwerrtro]
Os juros cobrados pelos bancos para an- As antecipapoK |Edem ser feitas em cima 1 Marco"" ^ *" *
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I' " £401' Ü4S5
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I
1.362
i 405 I
§
1 Abril
"*'1^372
12,5% a 18% ao mes. Mais ou menos na res destinados a folha de pagamentos. | Maio
faixa dos cobrados nos cheques especiais e
Tem banco por ai se especializando nessas 1 junho
Juriho
1.351 iÜ87Í
571 li
...1.381
I
cartoes de credito. So que essa fatura e paga
operapoes.
I :V<; julho
1.1MÍ
1320
julho
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coiriversa
MillistrO sai
S3.1 da
d3.
¦ Ministro
Perigo
com a imprensa. Pedro Parente
Parente
relapao
ao mesmo periodo de 1994. As ex&
diz que não
comparar
nao ée possível
divida interna preocupa o0
retranca e parte
possivel comparar
brasileiras atingiram USS 3,1 bi- OO aumento da dívida
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Malan ainda
amda se irrita
irnta quando
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Boa performance
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sabe que os parlamentares estão
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empresariado pauiista,
insis- sate
paulista, que insis§
reclamando de sua ausência
A Organização
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no
.
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J
mis em recesnm. reclamando
cm mostrar o pais
te em
Congresso. "Recebo dezenas de
Vila Romana promete boa briga de pre?os OSA
de
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OSA — investiu USS 24 milhões
milhoes em uma
são.
sao. Malan está
Nao Congresso.
esta diferente.
cHfercntc Não
confábrica em Betim, ao lado da Fiat. Espccialillp^; UPlRHHMi
parlamentares. Sempre que conEspecialicom a Renner-Vicunha que, pela primeira fabrica
diny'iforo* para
nam casa
rn«» c parlamentares.
leva mais desaforos
vocado °V convidado, irei. O
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FERNANDO THOMPSON E SÍLVIA MUGNATTO
Se você é daqueles que o salário não dá para
completar o mês, não se desespere. Existe uma forma
de conseguir um dinheirinho extra para garantir o
pagamento de suas contas. Experimente ver se você
tem algumas ações da Telebrás para vender, algum
dinheiro esquecido no Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) ou no PIS/Pasep. Vale também
lembrar daquela antiga aplicação no Fundo 157 ou nos
Depósitos Especiais Remunerados (DERs). Esses tesouros somados superam a casa dos R$ 15 bilhões.
Um desses tesouros esquecidos são as ações da
Telebrás que os donos de telefones adquirem quando
compram uma linha telefônica. Hoje a Telebrás tem
cerca de 6,5 milhões de sócios, a maioria formada por
pessoas que não sabem que possuem ações da estatal.
Um exemplo: quem comprou um telefone em 1993 tem
direito a 18.300 ações da empresa, que valem mais de
RS 844. O número de ações a que cada um tem direito
varia de acordo com o ano em que a linha foi comprada. Segundo a Telebrás, em média, cada proprietário
tem a receber cerca de sete mil ações, que valem RS
322.
Para retirar as ações há apenas duas condições: ter
comprado a linha diretamente de uma tele estadual e
isso num prazo acima de um ano. Preenchido estes
pré-requisitos, é só comparecer a um posto da Telerj
com a carteira de indentidade e o CPF para pedir a
emissão da cautela, documento que garante a propriedade das ações. Em 20 dias o documento será entrege
em casa. A cautela pode ser negociada livremente, mas
é preciso estar atento à cotação das ações da Telebrás,
que variam diariamente nas Bolsas do Rio (BVRJ) e de
São Paulo (Bovespa). Outro detalhe a que se deve
prestar atenção é o ano em que a linha foi comprada.
Se a compra acontecer antes de 1975, o proprietário
tem direito a receber ações da Telerj, que valem mais
do que as da Telebrás.
Cuidado na hora de vender suas ações. Há várias
empresas que compram as cautelas, mas só pagam
50% do valor. Elas se aproveitam do fato de que os
donos de telefones não podem vender as ações diretamente nas bolsas. A saída é procurar uma corretora de
valores ou o Banco Real, que compram as ações pelas
cotações da BVRJ e da Bovespa.
FGTS — Se você pediu demissão antes de 1990
tem outro tesouro esquecido. São as contas do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Em màio
de 1993, o governo autorizou a retirada do dinheiro
das contas do FGTS que há três anos não recebiam
depósitos, as chamadas inativas. Isso foi uma ajuda
para muitas pessoas, já que a retirada do fundo só é
permitida em caso de demissão sem justa causa, morte,
aposentadoria e para os portadores da HIV, o vírus da
Aids. Segundo informou a Caixa Econômica Federal
(CEF), ainda existem 11,8 milhões de contas inativas,
num total de RS 265,1 milhões. No Rio. a média de
pagamentos de cada conta é de RS 50.
Para receber o dinheiro das contas inativas é preciso
ter pedido demissão antes de 13 de julho de 1990. Basta
ir a uma das 160 agências da CEF no Rio e preencher
um formulário solicitando o pagamento. A resposta é
enviada para a sua residência em cinco dias, com o
endereço da agência onde será feito o pagamento. Na
hora de ir receber não se esqueça de levar as Carteira
de Trabalho e de identidade, junto com um comprovante de residência.
Fundo 157 — Outro dinheirinho que pode salvar
a pátria é o do esquecido Fundo 157, aquele criado em
1967 para financiar empresas e programas de investimentos nas regiões Norte e Nordeste. O Fundo durou
até 1987 e era formado por aplicações de 2% do
Imposto de Renda devido (IR), que eram feitas na
hora de preencher a declaração do IR. A Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) é a encarregada de controlar o Fundo 157, mas diz que não existem dados
estatísticos sobre o assunto e por isso não pode informar quantas pessoas ainda têm dinheiro aplicado lá.
Para receber esse dinheiro de volta basta ir até a
uma agência do banco no qual fez a aplicação, levando
o CPF e a carteira de indentidade. Caso você não
lembre mais o nome do banco a solução é escrever para
cada uma das 39 instituições bancárias que restaram
das 212 que existiam naquela época, solicitando informações a respeito.
Seguros — Outro lugar onde se pode buscar um
dinheiro são as seguradoras. Famosas por aumentar os
preços, desta vez elas estão devolvendo dinheiro por
causa da queda dos preços dos carros. Isso porque os
seguros são feitos pelo valor de mercado, o preço que
se paga por um veiculo do mesmo ano e marca. Como
os preços despencaram, por causa da queda das vendas, as seguradoras têm que acompanhar esse movimento.
Os novos valores dos seguros são mais baixos e, por
isso, quem fez uma apólice antes da queda tem direito
a receber a diferença de volta. Um exemplo: um Kadett
93 valia no começo do ano cerca de RS 13.500, o
seguro saia por RS 1.350. Hoje. o mesmo carro vale RS
11.500 e o seguro caiu para RS 1.150. Quem fez o
seguro pelo valor antigo tem direito a receber a diferença. RS 200. de volta
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BRASÍLIA — Em pleno Plano
Cruzado, há nove anos, os consumidores começaram a pagar uma conta, conhecida como empréstimo compulsório,
que engordou os cofres do governo em
cerca de RS 6 bilhões em mais de dois
anos. A maior parte desse dinheiro, que
o governo demora a devolver, pertence
á classe média. O Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor (Idec), sediado
em São Paulo, calcula que o governo

recolheu, em média, RS 1.000 por veícuIo a título do empréstimo compulsório
sobre combustíveis tobrado entre julho
de 1986 e outubro de 1988. Naquela
época, cada cidadão teve que pagar para o governo 28% sobre cada litro de
combustível consumido.
O governo também garfou, até 1987,
30% na aquisição de carros novos e
outro tanto na compra de passagens
aéreas. Em outubro de 1990, o Supremo
Tribunal Federal (STF) considerou inconstitucional a cobrança do compulsório, mas, de lá para cá, o governo vinha
recorrendo de todas as ações que pediam a devolução. Há duas semanas,
finalmente, o governo desistiu de recorrer, mas não avisou quando vai pagar.

No Congresso, um projeto de lei promete devolver, finalmente, do dinheiro,
mas só a partir de 1999. E em 24 prestações.
A diretora de Atendimento do Idec,
Cacilda Ferrante, explicou que o pagamento ainda deve demorar "alguns
anos", pois, o dinheiro tem que constar
do orçamento da União. Ferrante lembra, porém, que as ações pela devolução
do compulsório sobre combustíveis e a
compra de carros só podem ser encaminhadas á Justiça até o fim de 95. O
compulsório sobre passagens aéreas não
pode ser devolvido.
Para requerer seu dinheiro de volta,
o consumidor vai ter que apresentar
cópias autenticadas do Imposto sobre

Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA) ou outro documento que comprove a posse do carro no período do
compulsório. Quem já o vendeu pode
comprovar a compra apresentandq o
documento da Receita Federal que
comprova o pagamento do empréstimo.
O último funcionário do governo a
vetar a devolução imediata do compulsorio trabalha no Palácio do Planalto e
chama-se Fernando Henrique Cardoso.
Preocupado com o impacto da devolução sobre a inflação, quando assumiu o
Ministério da Fazenda, em maio de
1993, seu primeiro ato foi impedir a
restituição programada por seu antecessor no cargo.
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BRASÍLIA — A classe média tem cerca de RS 1,6 bilhão de seu Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) preso nas chamadas contas inativas. Apesar de o FGTS ser formado a
partir de contribuições das empresas
(8% sobre o salário), o dinheiro é patrimônio do trabalhador.
Em agosto, a Caixa Econômica Federal (CEF) incorporou ao patrimônio
do FGTS as contas inativas que não
foram sacadas no prazo previsto pelo
governo, ou seja. até 31 de julho de
1995. Mesmo assim, os trabalhadores
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BRASÍLIA — Quando poucos esperavam por medida tão truculenta, o governo Collor tomou posse, confiscando
cerca de RS 80 bilhões da população. O
dinheiro dos mais ricos foi devolvido
rapidamente por meio de mil e um artifidos. Mais uma vez, porém, a classe
4
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As contas inativas do FGTS são |fjH total:
15831.431
total:15.831.431
15.831.431 contas
CEF
CEF
aquelas que ficaram sem receber depósiw|
f; Fontai CEF
mmmm
to após 13 de julho de 1990. Elas começaram a ser sacadas em maio de 1993.
Depois disso, o conceito de conta inativa mudou. Agora, quando o trabalhaBAN00 CRNTÍIAi-DO B*A51
dor fica fora do regime do FGTS por l 'ANC0(^p!l^^^^Q
mais de três anos, ele pode sacar os
j
depósitos antigos.
A conta também ficou inativa para
os funcionários públicos que passaram
do regime legal, regulado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), dos

média e os mais pobres pagaram a conta, esperando 17 meses, entre março de
1991 e agosto de 1992, para começarem
a retirar o dinheiro.
A única vantagem desse caso para os
outros é que. hoje. o dinheiro confiscado pode ser retirado por livre e espontânea vontade de cada um. Passada a
raiva do confisco da poupança em 1990,
vários brasileiros perceberam que era
um grande negócio manter o dinheiro
na aplicação criada pelo go\erno. 17
meses depois do confisco, para acolher
esse dinheiro: os Depósitos Especiais
Remunerados (DER).

Até a semana passada, ainda havia
RS 2.583 bilhões nos DERs. Basicamente, isto acontece porque o rendimento da aplicação é diário e corrigido
pela Taxa Referencial (TR) mais 6% ao
ano. ou seja. a mesma correção da poupança.
Quando o governo criou o DER, em
agosto de 1991, estipulou uma taxa de
juros ainda maior, de 8% ao ano. porque não interessava uma corrida ao saque dos depósitos. E^a taxa caiu 0.5%
de seis em seis meses até chegar aos 6%
em agosto do ano passado. Com a que-

trabalhadores da iniciativa privada para
o chamado Regime Jurídico Único
(RJU).
Outras possibilidades de saque das
contas inativas são a utilização parà a
compra da casa própria ou por morte
ou aposentadoria do trabalhador. Também podem retirar o saldo do FGTS os
trabalhadores portadores do vírus da
Aids ou de doença maligna como o
câncer.
Para encontrar a conta inativa, o
trabalhador tem que preencher o formulário de Solicitação de Saque em
Contas Inativas distribuído pelas agèncias da CEF. No momento do saque^ é
preciso apresentar a carteira de trabalho, que contenha o registro do contrato referente à conta, e o comprovante de
inscrição no PIS/Pasep.

da da taxa e a estabilização da moeda
— que praticamente acabaram com a
vantagem do rendimento diário — os
saques aumentaram.
Os técnicos do Banco Central afirmam que não sabem quantas pessoas
ainda têm conta no DER. Eles acreditam, porém, que o governo deve limitar
a vida útil da aplicação, estipulando um
prazo para a retirada total do dinheiro.
Desde o início do ano, o governo vem
desestimulando as aplicações de rendimento diário em favor das de longo
pra/o.
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"Quer

"Quando

tudo isso? Então amanhã mesmo

FGTS, não imaginava que o saldo
seria esse. Esqueci de contabilizar

dizer que as minhas ações
da Telerj estão valendo mesmo
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ficiar pelo menos 100 mil faSas
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tia minha foi
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ações.
ra dos financiamentos habitacionais pio, deverá pagar antecipadamente à 12,75% ao ano, ou seja, mais do
dobro do que renderá a poupança .—
Alexandre Durão
com dinheiro do Fundo de Garantia Caixa pelo menos RS 1.800.
—
estão assustando os mutuários. LanDesTempo
de
Serviço
vinPoupança
A
(FGTS).
por
poupança
de 1992, essa modalidade de emprés- culada ê, contudo, a grande novidade çada na quinta-feira passada, apenas
timo estava fechada. Numa primeira dos novos empréstimos. Na prática, 1.325 pessoas abriram contas da nova
fase, a Caixa só emprestará RS 717 ela é uma aplicação financeira de lon- aplicação.
milhões, beneficiando cerca de 100 go prazo que não assegura dinheiro
Até agora, só a Caixa lançou.a
mil famílias com renda mensal entre imediato
comprar poupança vinculada, arrecadando
para
quem
quer
RS 300 e RS 1.200. Nos três primei- um imóvel. Nesse caso, valem
as re- nos dois primeiros dias apenas RS
ros dias do programa, lançado na
de
uma
economia
estável:
gras
782.750,00. Os técnicos da CEF acrequanterça-feira passada, a CEF já havia
deixar
seu
to
mais
tempo
o
poupador
ditam
recebera 29.812 propostas.
que os juros só estão elevados
maior
será
o
fidinheiro
aplicado,
agora
devido
á conjuntura de aperto
O número de interessados é, porém, bem superior pois já foram reti- nanciamento que receberá e menores no crédito adotada pelo governo. Por
rados na Caixa 761 mil formulários os juros que pagará
isso, avisam, os juros deverão cair no
sobre o programa. Quem ainda tem
A nova modalidade de financia- futuro, beneficiando inclusive aqueles
interesse em obter um financiamento mento incentiva a
poupança e o pia- que estão abrindo as cadernetas ago
pelo Pró-Cred deve correr. As pro- nejamento. Num ambiente de infla- ra. A idéia é
permitir que os contratos
postas só serão recebidas até o próxida
baixa,
a
tendência
ser
rcfinanciados
de modo a
ção
população
possam
mo dia 30. Além disso, se os formularios já enviados forem aprovados, é poupar, economizar pensando no reduzir os juros acertados inicialmenmais de R$ 560 milhões do programa futuro. É por isto que, além da pou- te.
estarão comprometidos.
Além de garantir financiamento
IMÓVEIS RESIDENCIAIS
imediato para as propostas aprovadas, o Pró-Cred tem outra vantagem:
D«p6aHo Prasod* Flnanciamvnto Taxa da Proatefiio
os juros, bem inferiores aos cobrados
mansal* poupan^a Juros **
pelos bancos privados e também pela
R$ 694 36meses R$25mil 12,75% RS 272.40
vai coCaixavai
poupan?a
brar, poupança vinculada. A Caixa
R$ 852 48meses R$50mil 12,5% R$ 460,58
brar, nesses empréstimos,
emprestimos, a Taxa ReRS 985 60 meses R$80mil 12,25% R$ 643,61
ferencíal (TR) mais
mais juros entre 3% e
ferencial
9% ao ano.
RS 1.111 72 meses R$ 120 mil
12% R$ 862.73
A desvantagem são
sao os limites do
RS 2 045 48 meses RS 120 mil 12,5% R$ 1.381,73
financiamento: apenas RS 16 mil pa* em R$
" ao ano
ra reformas e RS 29 mil para a aquisiFonta:
Caixa Econômica Federal
ção de um imóvel novo ou usado. O
telebrás valem quase RS 300 no mercado
ações da Telebras
Leila
Leilci Barros de Carvalho: um ano sem saber que suas agoes
programa só empresta dinheiro tam¦

Características
PIS/ PASEP
diferenciadas
Aposentado
e

aidético

sacam

PIS

BRASÍLIA — O Fundo PIS/Pasep não recebe depósitos desde
1988, quando a Constituição acabou com os dois programas. Quem
conseguiu casar antes da promulgaçào da Constituição ainda teve a
oportunidade de receber o dinheiro antes de se aposentar.
Naquela época, o governo permitia o saque para quem estava se
casando. Depois, o fundo parou
de receber depósitos, mas ainda
tem cerca de RS 12 bilhões e paga
anualmente os rendimentos de
RS 43 milhões às contas.
quase
"Cerca de metade
dos saldos é
de valor irrisório", comentou um
técnico do governo. Recentemente, a legislação permitiu que os
portadores do HIV, o virus da
• Aids, passassem a ter acesso ao
dinheiro. "Mas é só para este caso.

no ano passado. Este abono, poexem- no
cancer, por exemQuem está com câncer,
rém, nada tem a ver
vercom
com o PIS/PaPlS/Pasacar
não
ao
seu
saldo",
saldo",
rem,
pode
pio,
explicou.
)u.
sep,sep, pois ée pago com dinheiro do
Fundo de Amparo ao TrabalhaNa última
ultima sexta-feira, o MinisMinis- Fundo
dor(FAT).
tério da| Fazenda aprovou o calencalen- dor
(FAT).
Os rendimentos do Pasep (o
dário de pagamento dos rendimenPIS dos funcionários públicos e de
tos do fundo, que foi corrigido em
35,44% em julho. Junto com os estatais) são pagos de acordo com
o último dígito do número de insrendimentos, o Ministério do Trabalho costuma pagar um abono no crição. Os cadastrados no PIS recebem de acordo com a data de
valor de um salário minimo.
seu aniversário. Quando os rendiO abono é pago aos trabalhamentos não são sacados no prazo
dores que ganharam, em média,
até dois salários minimos mensais
previsto, eles são incorporados.
COMO SACAR AS COTAS DO PIS/PASEP
PRAZO: a partir de 4 de outubro e até o dia 30 de abril dc 1996.
QUEM PODE: aposentados, militares reformados, dependentes de
cotistas falecidos ou portadores do HIV.
PIS: nas agências da Caixa Econômica Federal. A aposentadoria deve ser
comprovada por um documento do INSS.
PASEP: nas agências do Banco do Brasil. A aposentadoria deve ser
confirmada pelo Diário Oficial.
RENDIMENTOS: embora já tenha definido o pagamento das cotas,
o conselho do PIS/PASEP ainda não acertou o calendário de pagamento dos
rendimentos por causa do atraso na definição da distribuição do abono, que
depende do Ministério do Trabalho. O problema também aconteceu em
1994 c os rendimentos e o abono só começaram a ser pagos em dezembro.

0 MAP A DO TESOURO
BP
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Ainda existem 11,8 miFGTS
Ihões de contas inativas. Para receber basta procurar uma das 160
agências da CEF e preencher um
formulário. Em cinco dias a CEF
enviará uma carta com o endereço
onde receber o dinheiro. Não esqueça de levar a Carteira de Trabalho, a carteira de identidade e
comprovante de residência.
Ações Telebrás — Procurar
uma agência da Telerj levando
carteira de identidade e CPF. Em
20 dias chegará à sua casa a cauteIa. documento de propriedade das
ações. Na hora de vender as ações
procurar o Banco Real ou uma
corretora de valores. Em média guro de carro, procure sua seguracada proprietário de linha tem di- dora para saber se o valor de mercado de seu veiculo caiu. Caso isso
reito a sete mil ações da Telebrás.
Fundo 157— Quem aplicou tenha acontecido, você pode pedir
valor pago em
2°o do Imposto de Renda no e.\- de volta parte do
sua
apólice.
tinto fundo tem direito a receber o
dinheiro de volta. Basta procurar Compulsório — Vigorou enuma agência do banco no qual fez tre julho de 1987 e outubro de
a aplicação. Caso não lembre o 1988 sobre venda de carros, comnome do banco, a solução ê enviar bustiveis e passagens aéreas. O
uma carta a cada uma das 39 insti- prazo para entrar com ações na
tuições que restaram das 212 da- Justiça para reaver o dinheiro termina este ano. No caso de carros,
quele periodo.
é preciso apresentar o 1PVA ou
Seguros— Se você fez um se- documento da Receita Federal que

comprove a propriedade do veicuIo naquela época.
DER — Criado em agosto de
1991 para abrigar o dinheiro resultande do confisco de 1990. Ainda
existem cerca de RS 2,5 bilhões
depositados.
PIS/Pasep — Quem ganha até
dois salários minimos tem direito a
receber o beneficio, que é de um
salário minimo por ano. Basta ficar atento ao calendário de pagamento, que é divulgado pela Caixa
Econômica. Os portadores do virus HIV podem retirar todo o dinheiro.

Os dois novos produtos de
habitação lançados pela Caixa
são destinados a públicos especificos e têm vantagens e desvantagens! O Poupança Azul é
para classe média e a correção
das prestações do financiamento será feita com juros anuais
de até 12,75%. Já no Pró-Cred.
também conhecido como carta
de crédito, os juros são mais
amenos: de 3% a 9% ao ano.
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OS PRODUTOS^"
POUPANÇA AZUL
IMOBILIÁRIA
Objetivo: compra de imóveis e terrenos novos ou usados, residenciais ou comerciais; reforma e ampliação de
imóveis próprios.
Prazo da poupança: entre três
e dez anos.
Correção dos depósitos: TR
mais 6% ao ano.
Prazo do financiamento: entre
nove e 15 anos.
Correção das prestações: TR
mais 12% ou 12,75% ao ano
(residencial) ou 16% (comerciai).
Poupança mínima: entre 40%
e 50% do valor do imóvel.
Documentos exigidos: CPF e
identidade.
CARTA DE CRÉDITO
Objetivo: compra de imóveis novos ou usados para
famílias com renda mensal
entre RS 300 e RS 1.200;
construção, reforma e ampliação.
Limites máximo: imóvel (RS
36 mil); financiamento para
compra (RS 29 mil) e reforma
(RS 16 mil).
Correção do financiamento:
TR mais 3% a 9% ao ano.
Prazo: o financiamento è de.
no máximo, 30 anos.
Critérios de seleção: têm mais
chances de obter o crédito os
candidatos que têm maior
saldo de FGTS. renda menor
e maior saldo médio em caderneta de poupança.
Documentos: comprovante de
rendimentos, extrato de
FGTS e comprovante de
poupança.
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RS RS 69,86
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OPORTUNIDADES

Alexandre Durão
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V Mercado de reciclagem de papéis e latas
,de alumínio pode dar retorno de até 50%
Apenas 1 % do papel de escrita e
SONIAJOIA
impressão é reciclado no país. Em
Do lixo podem sair matériasmetais ferrosos, uma empresa, a
primas valiosas e uma boa oportuCompanhia Siderúrgica da Guananidade para quem sonha montar
bara (Cosigua), do Grupo Gerdau,
suaprópria empresa. Além da satisconcentra 80% de toda a reciclagem
façào de fazer um trabalho essencial
realizada no país. Em garrafas piáspara a preservação do meio amticas de refrigerantes, um dos matebiente e da qualidade de vida nas
riais mais valiosos do mercado — o
grandes cidades, a reciclagem é um
PET —, são três as grandes reciclanegócio que dá muito dinheiro. No
doras (Recipet, do Grupo Rhodya,
caso do papel artesanal, por exemArteplas e Fibrasca) e surge agora
pio, o retorno estimado é de 50%.
uma quarta, a Ecofabril, em local
Todas as grandes empresas estão
privilegiado, entre as fábricas da
interessadas não só em reduzir eusCoca-Cola e da Pepsi em Jundiai,
tos como em garantir uma imagem
São Paulo.
ecologicamente correia e têm elevaNa hora de comprar papéis recido, ano a ano, suas compras de
ciados com qualidade de impressão
pfbdutos reciclados. O mercado de
equivalente aos importados, as muiprodutos ecológicos gira, anualtinacionais só têm uma opção no
mente, cerca de US$ 200 bilhões
mercado: a Filiperson Indústria de
nos Estados Unidos e USS 100 bi¦Ihões ha Europa. No Brasil, ele está
Papéis Especiais. A empresa produz
apenas emergindo e, por isso mesapenas 10% de reciclados. Os ou'mo, é um
grande filão de negócios.
tros 90% são papéis especiais alcali'
As maiores chances para o penos.
empresário
estão
no
ramo
de
O diretor de importação e exqueno
papel, no qual se pode começar com
portação da Filiperson, Henrique
ápenas RS 5 mil. Hoje, o país está
Bastos, aconselha os interessados
importando papel reciclado, porque
em especializar-se nos reciclados a
praticamente não há produção nafugirem da "máfia dos aparistas"
cional.
(intermediários que compram dos
"Estão chegando
agora da Alecaladores e vendem na quantidade
Waiiha cinco toneladas de papel, só
necessária á produção das indúspara começar a fazer barulho", diz
trias).
Márcio Amazonas, gerente de Meio
"Eles
ganham 900% sobre o
Ambiente da Coca-Cola e presidenpreço dos catadores. Compram a
te do Compromisso Empresarial
tonelada de jornal velho a RS 15 e
4)íU2 Reciclagem (Cempre), uma asvendem a RS 150. A apara branca,
Sfééiaçâp patrocinada por 13 granpara o papel de melhor qualidade, é
des companhias, a maior parte muivendida
a RS 400 a tonelada. Quem
tinacionais, como Coca-Cola,
fizer
a
coleta,
vai gastar no máximo
Lever,
Nestlé e Brahma.
Çessy
RS 100. Para a produção em maior
Apenas cm programas educatiescala, só compensa se a empresa
vos de reciclagem, onde se inclui o
montar uma equipe de catadores",
marketing ecológico, a Coca-Cola
aconselha.
"Há
investe USS 120 mil este ano.
Uma boa idéia de empresa na
um enorme campo aberto para
área
de reciclagem é também essa,
quem quiser entrar no ramo da recimontar
equipes para catar, separar
clagem. As grandes empresas estão
e limpar os diversos tipos de matehoje preocupadas com sua imagem
interessadas em reduzir custos pariais. O processo de reciclagem exiV&tornareni-se mais competitivas",
ge que não haja nenhum tipo de
diz Amazonas.
impureza no meio do material.
Evandro• - Teixeira
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I A arquiteta
Heloísa Maial
começou no
negócio por
acaso. Hoje já
é dona de uma
microempresa,
cujos produtos
são um sucesso
nos Estados •
"O
Unidos.
mercado ê
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Arquiteta
dá

a

do

lucro

receita

A arquiteta Heloísa Maial, 33
anos, é uma pioneira. Mas começou no ramo quase por acaso. Há
quatro anos montou uma oficina de
encadernação para fabricar álbuns
de fotografia artesanais. Em seu
trabalho, gerava uma quantidade
enorme de aparas de papel, que
eram jogadas no lixo. Um dia resolveu fazer uma capa diferente e usou
uma técnica que já havia usara em
seu trabalho de graduação na faculdade: a reciclagem de papel. Estava
começando a fazer contatos para
exportar seu produto e o sucesso
nos EUA foi inesperado.

Sebrae
cursos
os

oferece
para

iniciantes

Para quem não sabe nada do ramo e quer se iniciar, o primeiro passo
é freqüentar os cursos de reciclagem
do Serviço de Apoio á Pequena e
Média e Empresa (Sebrae). Além do
^
a
reciclagem
a
coíêtcTe
a
Para at)rir uma Pecluena emde papel, wna fábrica de bons lucros
Entre
e sobre a legislação brasileira de
presa
me'° 3m^'ente'
CUrSOS de fabricade papel e de introduONDE CONSEGUIR MAIS INFORMACOES
artesanal
ü
ção à reciclagem
de plástico.
Cempre — Compromi.so Empresarial para a Reciclagem Quase todas as informações
para
_ RJ
3,mon,a8e|" de uma empresa de reciTe?:'to21 )553Í?30 — Fax: v(021 ')553-5760ne,r°
clagem podem ser obtidas no Cem^a^os c°m
Sebrae — Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa Prc" c'uc tem um ',anco
Rua Santa Luzia, 685/7°andar — Rio de Janeiro — RJ
informações técnicas, financeiras e de
T0T: 0800-782020
mercado. Isso inclui lista com vasta
¦
rede
de cadastrados, desde captadoBra#,telra do R®clc,a9em <*« res de materiais até os
principais
MateHaiíf^sticosOC,aÇÃO
Rua Guanabara, 98 — CEP: 04310-050 — São Paulo — SP compradores de matéria-prima reciUm cadastro que pode ser usaTel: (011)577-2877- Fax: (011)577-2807
cladacomo
uma primeira fonte de condo
Abipiast — Associação Brasileira da Indústria do Plástico tat0 P^os iniciantes. Essa deve ser.
Avenida Paulista, 2.439, conjunto 8182 — CEP: 01311-300
aliás, a etapa n"l de montasem da
"^-^:,011|2,2-809;
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uma encomenda que
não tinha como cumprir com minha estrutura e fui forçada a invéstir", diz. No inicio, Heloísa trabalhava em casa e fazia seu trabalho
em um liqüidificador caseiro. Hoje
tem uma pequena empresa, com
quatro funcionários, um iiquidificador industrial, dois tanques e vários moldes. Tem um retorno de
50% sobre o que fatura, boa parte
exportando tanto o papel, como
cartões de visita, envelopes e objetos forrados com o material, tais
como abajures e caixinhas.
Já investiu na estrutura cerca de
USS 15 mil, mas diz que se pode
começar, em casa, com apenas USS
1.500. "Aqui, já cresce a procura,
mas muitas pessoas ainda acham
esquisito", lamenta. Para distribuir
os produtos, a empresária conta
com alguns representantes tanto no
Rio como em São Paulo, que traba-

lham como free-lancers. Um mercado em franco crescimento são as
encomendas de empresas: pastas
para congressos, crachás, envelopes, cartões de visitas.
Uma das coisas que mais a atrai
na atividade é a possibilidade de
criar. "Dá para inventar o tempo
todo, misturando fibras naturais à
massa, como de bananeira, macela,
cascas de alho, cebola, etc", sugere. Fazer uma folha de papel artesanai é simples, segundo Heloisa,
que dá a receita: Para começar, o
melhor é não comprar, mas sair
pedindo papel a todo mundo. Se ele
for branco, fica um dia de molho.
Se for escuro, dois dias. Bate-se
tudo no liqüidificador. A quantidade é 10% de fibra para 90% de
água. Quanto mais fino se quiser o
papel, mais água e vice e versa.
Depois se passa tudo em uma tela
própria, a água escorre e quando

seca, a folha de 56 por 76 centíme-1
tros está pronta. Quem quiser uma
aula prática c só procurar o curso
do Sebrae, onde ela é a professora. ,
"Para
cada tonelada de papel
reciclado produzida, estamos eco-'
nomizando de 17 a 20 eucaliptos de1
sete anos de idade", explica a simpatizante do movimento liippic, que
trouxe o símbolo para o nome de
sua empresa, a Yu Papeis e Presentes. também inspirado no apelido
que ganhou por ter quase nascido
no Japão. Yu-mika quer dizer;
criança em japonês e quando pe-'
quena era chamada pelos pais de
yu-yu. Heloisa estimula os novatos;
com um exemplo oriental:"Na Chi- ¦
na, há mais de sete mil micro-empresas recicladoras de papel. No
Brasil, são no máximo 15 a 20. É'
um mercado extremamente novo e;
há espaço para muita gente".

do material, tanto na ponta da compra como da venda do produto reciciado.
O Cempre também está publicando a série Reciclagem <£• Negócios,
com cada número dedicado a um ramo de negócio. Os livretos explicam
detalhadamente a técnica exigida, listam os equipamentos necessários e
fornecem até exemplo de estrutura de
custos para cada tipo de empresa. Já
está pronto o que decifra os mistérios
da produção de plástico e, em fase
final, um sobre oportunidades de
aproveitamento de papel e de fibras
de còco.
Novos Materiais — Um bom
exemplo são as bandejas de polpa
moldada — de uso comum em caixas
de ovos e naquelas folhas roxas para
acomodar maçãs. Elas ganham hoje
nova utilidade. Em alimentos, a legislação brasileira não permite o uso de
papel reciclado. Mas as bandejas começam a ser testadas como substitutas do isopor, que não é reciclável.
para acondicionamento de produtos
eletrônicos.
A fibra de còco começa a ser usada para fabricar pincéis, capaxos e.
na forma de um revestimento chamado crina-látex. para estofamentos de

ônibus e caminhões. Outra novidade
é a madeira plástica, usada na construção civil, em estacas, mourões de
cerca e bancos de jardim. A CocaCola já começou a substituir pelo
novo material os estrados de madeira
usados no empilhamento das caixas
de bebidas.
Para montar uma empresa de reciclagem de plástico, o investimento
inicial não é coisa para micro-empresário. Não dá para fazer em casa ou
no fundo do quintal, como no caso
do papel. Só para começo de conversa, é preciso ter em caixa cerca de
USS 160 mil, sem contar o terreno,
para a produção de 634 toneladas de
polietileno reciclado ao ano. o minimo economicamente viável, segundo
o livreto produzido pelo Cempre. Entre os custos envolvidos, os maiores
são a compra de equipamentos (USS
60 mil), a construção da fábrica (USS
35 mil), a instalação elétrica (USS 24
mil) e a compra de um caminhão
usado para transportar o material
(USS 15 mil).
O terreno pode não ser um problema para quem se dispõe a sair das
grandes cidades. Algumas prefeituras. como a de Araruama. incluem a

doação do terreno entre seus incenti-•
vos. Mas não é bom se iludir. Além |
do investimento fixo. são necessários
mais USS 265 mil para iniciar a pro- •
dução. O tempo de retorno do invés-'
timento inicial é de três anos e a«
lucratividade de 16.5% do faturamento estimado (USS 316 mil), ou
seja, USS 52 mil anuais para um investimento desse porte.
Uma forma de obter o dinheiro
necessário ao empreendimento é recorrer aos empréstimos do Banco
Nacional de Desenvolvimento Eco- ¦
nómico e Social (BNDES), que tem
uma linha de crédito especifica para
"Financiamos1
programas ambientais.
desde a simples produção artesanal '
de papel até projetos de porte, como
a reciclagem de lixo quimico", diz o
chefe do Departamento de Meio Am- ¦
biente do banco. Paulo Sérgio da
Fonseca. Os juros são os mais baixos
da economia: 4,5% mais a Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP), de
21,94%, ao ano. Os empréstimos de
até USS 3 milhões são feitos através
da linha BNDES automático, diretamente em qualquer banco comercial
que atue como um dos 170 agentes do
BNDES no pais.
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Todos os domingos, o JORNAL DO
BRASIL publica os promos
preços de 60 produtos
em supermercados pesquisados pela
Sunab ao longo da semana.

Barra da Tijuca (433)
3.400,00 3,800,00
Barra da Tijuca (439)
3,400,00 1800,00
consumo
Bar rada T ijuca (493/494)
6,000,00 6,500,00
Barra dáróucal32S326H311
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3.800,00
Barra da Tijuca (438)
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6.500,00
77.00MQ
000,00
250..
j#j
,| ••<*""• . RmeioJ437)
Sâo Çon r ado 1322}
3,000.00 .3,500,00
£200.00
1
¦•• mccentfo
• -1»
&$$&*¦•
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prC(;OS estão
(230/260/270/280/590/290/560)
(2M/26O/27p/2B0/59Çy29^560)3400.00
3,400,00 3.700,00
3,700,00 140
'
Carnos/laticinlos
"la'S
mais
baratos
está
o
frango
°
frang°
barUt0S
congelado,
COngelad°F I
^
_..Sâo Cristóvão (^/585/587/589| _ 2.200,00 2,500,00 100
Filé m.i.g.non .(kg),
9,85 ""4,56"
8 90 "*4,78
7 20
10 90
9 90 " 5"4 80
59 70 ""49 90 "4
"i'l
Madureira/Mal.Hermes/Oswaldo
Madureira/Mal.Hermes/Oswaldo Alc'at'ra
média,
1,30,
custa,
em
custai
media,
RS
l
nias
em
mas
Alçatra.jkg)
,30,
que
62"
6o"
aa"
a"
95
1""
(kg)
5,98"
•«.«!
m.
5g"i%~
Cruz/Turiaçu (350/359/390/357/369J. 4.300.00
j4.800.pQ 180
Patinho.(kg(
alguns supermercados está
aiguns
esta em
i;i
rcm proiggPro".j'M".
Rocha Miranda/Colégio/
Frango congelado Avjpal (kg)
moção
até
RS
moQao
1,15.
Nas
feiras
1.15.
ate
Zi.Sp;
J.América
4,800,00
180
por
(371/372/361) 4.300,00
.
ISSSSS
1300,00
4.800,00
180
ZiZ!
Requeijão (250 g)
livres, os
liVTCS,
OS preços
ViladaPenha/VicenledeCarvalho
...l.tarnbd
1,94 ..1,18
l.tambô
Vila
da Penha/Vicente de Carvalho
COUVC comum,
COITlUm,
- 7,72
2,30
1.99
2,70 1(18
1 72
pTC^OS da couvc
2 40
/vaz Lobo/Parada de Lucas/
A/az
Lucas/
...QHSiis.irsnsiis.Pss.'.os.jl'js)
...8,80.. ..i,i?q.
Queijo Lanche Regina, (kg)
io. i2
7,80
espinafre,
cspinafrc, melão,
melao, vagem
vaeem e mamão
mamao es4.400,00
180
Queijo Minas Boa Nata (kg)
5,80 590
4,000,00 180
,1000,00 .4400,00
...9HSii8.MlD98.BS9.ftlfttll.itoi
St22
7,80.
5^90
t-infm
h-iixn
tão
em baixa.
Manteiga J.tamb6
Itambé (200g)
1,28
1,30
4,300,00 4,700,00 180 Mantelga
1,57
1,36 i'es
1,15 'l 571
(20.0g) 1,33
1 OS
!
Margarina.
DorlanajépOg)
Valdueire
Valoueire 14581
180 ..Margarlna Dorlana.jsqqgj |482>
4,500,00
4500,005,000,00
5 000 00 180
1,72
85" 1 53
i
Iogurte Danone ç/polpa
Po Miguel/Realengo/Bangu/
Pe
Miguel/Realengo/Bangu/ ..J.?.9.y.C!9..P.9.r?.?.r?.9..9/P.?.1
2,18
(6).
2,18
P.9.i?).
2,55 .1,00. ...2,50
2,61 /~yT\
Sobremesas
A '
Santíssimo/Senador
Sanlissimo/Senador Camaiá
Camara
Sobramesai
f
Sorvete
21)
Klbon.
T*y
©I©
(
(331/3320391
200
200.
...?.9.t.y®!S.K.i.t?.9.0
5,59
_
(331/332/339) 5,300,00
5,300.00 5,800,00
5.800,00
I*
Ge l at i na, e m pó Roy a.l.,(85g)
0,38".
...9,38..
..0,43.
CawpoGrande(394016M131
5,500,00
000.00
230
230
...^S.'SJi.OS.S.IJ.RS.P.WS.'.iqSS)
9.3?..
6
...0,34.
...0,39..
...0,39
...9,39. ...0,36..
....Çam^Grande .(304/3)6/41,3).
5,500,00 6,000,00
OFERTA DA SEMANA
;
Matinais
....^)?J3.C.ru?.1395)
1000,004,600,00
4.60000
?;86. 3,28
180 180 ...9fite;R!!fl8.(§S<Srt
Santa Cruz (395) 4.000.00
Çalé Pilão, (500g).
2 98
2 98
2 99
2.74
"Jm. '."M£
2 98 2 74
^
.
Jacarepanuá (342/343W5)3400,00
3,400,00 ,3,800,00
180 i8o.. Nescatt
3,800,00
T r a d j ç ã o (10Og)
N es çaf.ó Trad!Saq.(ioo^
"
...fc»4.(.3M4«|
¦ Promoções
3M'. ZZ'.'.tZ Z&*" ;!?/{*
"o,o'o"
"si/io"
""i,18
Promocoes válidas
validf s até
ate amanha
amanhã
"1
"no
3,800,00
4,100,00
180, 180.. .. Maizena .(.SOOg)
(,3^/42^.327)
3,800.00
.4.100.00
Jaca repaguá (392/425/327)
_.JaP.are^.g.ua
(50pg)
1,15
1,10 ijis"
1,27 1,25. ... 1,1.5
.
J ,v
.^T
p
,
Freeway:
Loca-Loia (2
KJi 1,05;
Nescau ,(500g)
Jacarepanuá
(447) 4.600,00
200
(„ I) a RS
JacarepanuiM47).
4,600,005,000,00
5 000,00
200
..Nescauj(5,oog)
i,89 ...2,14
i,76
i,9?" i,3o rrceway. Coca-Cola
i,98.....1,99 ...i,49
.Ue.i.t.e IntegraI.Par.m.al.at (I) ..
alemao a RS 3,99 o0 quilo e
l|fei.lft.i.ftlft9.C9!.Rsr.c|?.ft|.ft,..iu
0,74. ...0,88
180
180
Jacafepaguwaguara(423) 4,300.00
o,72. ...0,88
4300.00 4,800,00
4JOO.QO
o,72.
queijo prato alemão
_JaM,f^a^uá/Twuara(423).
Z.QifjZ.
queijo
•Ilha do Govwnador I393093H63M62) 4200,00
'' Pão do Forma Plus Vitn
^'(f!
...1
4,500,00 180,
180. {
430000 4,600,00
..•)>»doGowniatiofi383q83W63M6a
Hi?.®. ....1,29. ....1,18. pa/acem/pcito
pá/acém/pcito a RS 2,20 o0 quilo.
Limpeza
umpoza''mS's•
Ilha do Goveinadoi (396)Im.oo.....i-600.50
4,600,00
200
Sabão em pó Omo (kg)
4.300,00
1,99
.200.. 1
2,49
2,85
amanha nas lojas Sendas:
AA partir de amanhã
2,45
2,49
..sabao.om.p6Onio.Pg)
239
i,87
¦
233
Niterót — Icaral/Sta Rosa/
Sabão de coco Ruth (kg)
...2.50
z:
leite
condensado
ZZlZ
z*j£
holandês
condcnsado
holandes Polly (397 g)
3M:
ZZZ.
Zl?l
ZZZZ
c«Z'SoRosa/
Charitas/S.Francisco
Cnanlas/S.Francisco
;
Detergente. ODD
ODD..?.««
500 ml).
ml) 0,39
- 116
0,32
0,48
0,42 ,"o»
Ot32
..petergento
(500
La I
42 Dcnoc
0 40 10,32
""ijVg" "jjie"
0 "J"
c . Rosa
n
. • Santa
a
RS
0,85;
manteiga
0*85>
,,(71,1/710/714/61.1)
2,600,00
110
Pinho Soi.(500
mI)
soi.(500..m.i).
";
moo 2.400.00
2600,00
1.10..
(200 g)
...Pinho
29
i
|
—
Niterói Centio/lngá
Niterbi—c«ntro/infl4
j
Migiono
Higiene
Eleee a
por RS 0,85 e leite longa vida Elege
(717/71^,19^1^
ve ,(90g)
Sabonete .Lu*
Lux Sua
Suaye
(717/7ia719f7^22) 3,700,00
3,700,00 1^900.00
3.900,0q.._
RS!
0,29
0,29
(90g) 0,28. .0,2.7.. ...0,29
0,39
120 120 Sabonete
'.~0,32
2,19"
Xr
v
0
fiS
n
I
t
RS
0,68
o
litro.
Absory.S.LIyre.S,,Suaye(ío)
—
Nilertl—Fonseca
Nilerdl Fonseca 1627)
130
130
..Al?sor.v..S.Livro S,Suaye(10) 2,15. "^,38 ZZZZZ. Z.
1627) 2,900,00
2,900,00 3,100,00
!
3.100.00
:• s
'^1^78^ ""2,07^ B
válidas
validas
Ofcrtas
de
a
amanhã
—
amanha
Ofertas
.P,.Higjônico.Neye
...?.-..ti!9i§n!s8.Ms.y9.(P9sW)
i,89
i,97
i,98
2,1.7
(pac/4)
Niterói
Nnerdi—iiaipu/cambomhas/
i
Ilaipu/Cambomhas/
partir
!
...2,07.. ]..i,98 .
Cremo Dental Kolynos
PlraMnlnga
HtaMninaa(709|
4.000.00
..P.r.<?/7?.9.P.e.c1.'.?.!
4.300.00
(709)
4000,00
4,300,00
170
170
(90g)
D°?..(P.9.9J.
o,89. ...o,69.. ...o,98 7 o,69
0,69 o,ea
no Três
Tres Poderes: açúcar
5
aQucar União
Uniao (kg) a
.
r
Bebidas
|160
Niterói-PendõUba (616) 4^,00
4.500,00
RS
0,49;
carne
seca
a
RS
2,49
Cerveja
Antaretiça. (600 ml)
CaiHC
o0 quilo eC
SCC3
3
Ce^'.A.nta.rctica..(600
mI)
0,00
0.93 "^35
o OQ
I
i"i4" "ijoo
i)*34 i^'o "i'joo i'/m"
5,000,00
5200,00....
i7o..
Niterói — Sâo
Gonçalo (712/605)
5.000,00 5200,00
170
coca-coia j]?.
Coca-Cola.
i,oo"
{
(2
))
j
"i.V^;
margarina
m3rg3rina
1,18.
/
XQualy3 (500 g) a RS 1,18.
</
— AncAntara (701/601)
N.lerOi —Ancántara
Niterói
4.100.00
160
4.100,00
160
(701/601) 3.800.00
3800.00
Font®*
Fontes Corretoras
do
Corrotorns
R»o
do
Janoiro
o
do
Niterói.
Janeiro
Nrterdi.
f
--/ZZ':Zyr
J
Ob»
«...
Proqos môdios
Obs: Preços
mAdios de
do telefonos
lolofonos comorcinis eo rosidonciais apurados na
na
sexta-feira
sogunda-foira (18 09)
soxta-loira (15.09) para sogunda-toira
Fontei ServiQO
Serviço Aruanda — Serpro/Sunab
09)
Fonto:
i t
SerproISunab
0
;..

BOLSO
SEU BOLSO
SEU

INPICADORES
B! INDICADORES
jjgj

¦
TBF
Básica
BAtlca Financeira)
Flnancslra)
BOLSAS DE VALORES
VALORES
1BOLSAS
CONTRIBUIÇÕES AO INSS
[TBF (Taxa
Agosto
Fochomonto Variação VariaçAo
Banco do Brasil on St.
E^rwwo.
21 3,6468 2?...3l26?.'?..
"SET
35
,««IHI,
¦.«¦>
na 6* fairn ••mana! no mèa
ll{»HIII», -HMfailMI. Autônomos,
Empresário* e F.cUlu,l>o<
Facultativos
Petrobràs
PelrobfAl pn
22
2? 3,6300
3.6300 2626MOO
3,2602
3,2602
30
3^5796
11
03
3.1401
07
pn
108.S0
15.43
..
3,1448
3.2B66
.18,3.2868
'Pwhotirftaoii
>~2«""
Ci.«.
*.•"
BVHJ ~2S
23 3,6856 27. 3,4260
i™
"°3.—
Pwtrotirás
on
-;••••;;
20 3.4661
Salário
Alíquotas
AUquoU.
A p»««r
Ibovttsp» 48 018
24 3.4566 28 3.5896
Ibovetpa
11,40
3.5896
01 3.1626
5.96 Sk1
06 3.1923
09 2.9743
I ™
....13 3.0001 !*!•••• de Parmanlncia
Baso
Rt
S»d Nactonal
Nacton.jl on
on
26 02
10.25
Em
cad«
Claass
R»
ISenn
iSonn
14
21402
8.01
02
"
Banco
Banco do Brasil
Brastl pn
17.00
9 68 r"*~"
io.'oo
10.00""
12
i'ob^oo
10
CllndtCT
dtvWIdopof
por 10
O Indico dividido
Dosomponho
Maiores baixas
baixas
1MPOSTOS, TAXAS
Desempenho das ações
aqdes Maioros
AS E ÍNDICES
INDICES
""f
^
, 1QJ0
Noma
34,0a,.
o«c. IMPOSTOS, TAX
12
24fl,flO
naMninro='=i»»^
semana (IBV)
66,61"'
(IBV)
Nom«
Pr«co
15/09
20.00
333,0#
A?
Maiores
aitas "ewMewT
„..MS.'S.V. Afirft
M«!s. &g*&
i«8» Julho
JafiB^SSSKBlSX
„„5
Maio
Junho
^.89.?.Í9 ^tembro
wiaiores altas
416,33
.
»» _ _ J Vs/sT
Chap«cO pn
'HoM
Praço
I
ij&as
JIlT.!
a9>
!M®. >8.9/.„.
19,74 6 _ 36
18,97 19,31
19 31 19.74
"499,60
Nom.
Noma
15/09 *
-0.97
Ulerj
„?9,
31.25
31.26
31,,25.
33,48
33,48,_
33,48
36
""'582,86
"x.00
mS?"*
mnnm,npn
I.M
'34J0"
'gj
iwilw''"'
XM
tia^f
34.80
3*j&
___J
34j» ""j
X .1
HfiaS
31,35. 31,35. 34,30
"
:
y.T.
M?.
9,*?.
.0...52, •_
60 749,39
149.88™"
20.00
,
~832
Ulif 0.67670,6767 0,7061 _ 0,7061
0,7061
0.7564
0.7564
0.7564 ""to
......
«T
2^00
166 53
^
1
Assalariados,
. . , lOURO
Assalariados, Domésticos
DomAsticos e Trabalhadoras
Trabalhadores Avulsos
Avulsos
I
————
w'
VariaçAo VariogAo
Fochumanto
Fochumanto
VariopAo
SaUrio
Salário da ContnbuiçAo
Contnbiii^Ao (R»)
(Rt)
Alkjuota
Alíquota
(%)
nomès
INSS
na6*feira
2,51
BMAF
11.840
Iseguros/taxa de JUBOS PR6 bat* IMA PA tr« atè 249.80
-¦
Sino*
^11^840
...S'.no.
?|9.'
de
416.33
9'^'"
de
249,81
ate
^^1atè416^33
• Preço
obtido através de amostra
Prnoobi.doaimvesdeamos.ra
Conlratos
atO 30 06 94 (antigo IDTR) Contratos a partir dc 01 07 94 (Fator
Contratos atô
de 416.34 até 832.66
(Falor
"di'iiilii'al*>32^56
,000
Acumulado
Acumulado de Juros - TR / FAJ - TR)
TR) Oba:
Oba: Percentuais
incidentes
Percentuaia
de
forma
inctdentes
nâo
nio
cumulativa.
cumulativa.
""
18
dia dia 09
0.00674049
1809 1,50449199
• ContribuicAo
Contribuição do «mpragador
dia 1809
1,504
wnpragador òomèrtico:
domiatico: 12% do salário
saltrio pago, respeitando
raapeitandooo tato
IMo acima
Fator
^iArlo.Jiara
aplicapSo do
alor diário
irvcluaive «j^lial,
contritHji^Aea da «oipraia.
empresa. incluaiva
de juros
de seguros.
para aplicação
rv*o astAo
a rural, n*o
• A» jeontritoulça—
actio sujaitas
»u)ettas a limita
-—'IX
'
ItrrMte da
luros (TR) nos contratos deseguros.
tie mcxMnoa
KVTKMnoa
1; DÓLAR
[POLAR
11
Variação
Facha manto
man to Varia^A
Variação
Variat&o
r 1
Facha
na 6* faira
semanal
samaoal nono mêa
mAa
—t
........
^^••faira
Paralelo
0.52
0,960
0,52
::iSF
rsgrrr
|inflaqao/indice
:-¦
[INFLAÇÃO/ÍNDICE
TAXAS DE
de JUROS
juros
0.953
Comercial
0.21
0.21
Itaxas
famIlia
I SALÁRIO FAMlLIA
Paralelo
Mai ir Abr
Paralelo
I0'*)IsalArio
1
Sot
Abr Mai JunJun Jul mii Ago
ihr .5®!...
R$0,945
R$0.885 RS 0.885 R$0.9Ctó
comrpa flS0.9? ej'ftW B50,885,.._RS0,865
£$0,906R$0.915
W.MjS
RSO.SMS.. —
. r d.w comfM
MM V82
Aynj C«*d.io
Crédito direto
d.re.o 7 00a n 20%
"2.57
"'chiqw
" "
„Abr
Saljkra.aM.RSWM«
249,80
RS 0,895 RS
RS 0,955 ., |PC:r
R$ 0.925M.0,955
R$ 0,895...
0,895 R$0,915
R$0,925
;
i,92
1,41
,„U.I) vendavenda ns.0,84 R$p.90 HS0.8»
Cheque especial.
especial.
9.50 a 14.50%
2 t9 _, _t,6/ 0,99
Acima
de RS 249.80 itfW
INPÇ/IBGE
¦'
INPCflBGE
!,70 1,44 1,0.1 1,62 2.49 2,10 2,18 2,46 1,02 "
Passagem
Passagem aérea.
airea
2a 2%
^
IPCAyiBGE
10% de multa
Credicard
muiia -f
oridieard 10%
_JES4fl8SI
'¦jOh 1.™ 1,02 1,55 2,43 2,67 2,26,' 2.36 ?>0l99
>IPC<FIPe
3.79% dedo custo
cuslo de
de
a
: 1,32 1,92
2,64 1,97 2,66
3,72
1,43
3,79%
1,25 0,80
___
m
fundos
ICV/DIEESE2,96
4.40
1.64
__JHS<!9S_
3,58" 5.15 "2J4"
POS TR
TH
_!SWWEiS
2,37
3,27.
4,89
4,66
CDB Pós
; _
10*S
'l63%de multa ?
Omers
'
K3P'FGV
1^9 °"wrs
„..!SP!f.G.Y.
0,57 1,36 1,15 1,81 2.30
W
3.63% de custo
cuslo
BTN
Certificados de Depósitos Bancários
o.w 0,9? 1,39 i.w 2,10 0,58 2,« i,s? 2,20 "aeiuivios
de fundos
2,25_
Card
15.10%
Si.
_Ouro
Taxaa.W.r.lC*}.
da J|uro«(\)
Obs: iPC-r. IPC e INPC
IN'PC calculados
!??.••
Ob«:
*».•»*•
Aoara.
catculados pelo IBGE.
IBGE, Fipe (índ»ce
Pre^os ao Consumidor) Oeesn
<J« Nac»r>nai
D*fes« (índice
lindice de
(IrxJice de Preços
15 QO'W—
Real
Custo de Vida)*—
Heal
2 84
e IGP e IGPM (Fundação
tFundacAo Getuho
Geluho Vargas)
Vargas) *A
• Nacional
40
Cuslo
'
14,95%
Express
.'A Express
'
-•
•
¦- 15.00% Ma»o
-j-'Solto
Sollo'
"$0-7516
:•
Junho
.
———i
Bradesco
13.20%
JVnn°
«»0.7763
.Bradesco
-¦¦¦jaa
Julho
Finmvest
9.5% - 10% de taia
administrativa
IMPOSTO DE
RENDIMENTOS DA POUPANÇA
de RENDA
Agosto
renda
:
Irendimentosdapoupanca
[jmposto
Persooial«ie
Persoonaldè BfB
12%
Bf
11.12%
" RS 03440
11
Setemb'0
*
IR
IR na Fonte (Setembro)
Somente
rata.
r—•—
SotnmMpagamentoa
pagamento ü v»sta
11
(Setembro)
'
Desde
março
TR
atualizado
-JlSSSa
AfflL:-.
«
peia
Fonta:
Adecd
198JSK
administradora
dos
cartões
e
carl6es
Adecn
adnnmalradora
2,6394 23 2,965»
2S74t Base
ki^kzri&lhmw
R»MaaaM»l,nn-,
fonte
Ht iVU
Alíquota
de cálculo (RS)
Parceja a deduzir (RSj
ai»
Vang> media
'We*a0
BMd,a do^ mercado
: >,
,«
5,17477
24.27408
ajg*
12^
Até 756.44
V,"»'
—I3L5S55S.
01 314490 05 2,4^6 (B 2.3466
De
758.44
1
475,01
%
756.44
1478.01
D»
756.44
a
15.0
» *1
-^53S2ll
02,2,3570 06 2.4622
10 2.4396 14 2J1Q5 DaOe 1.475,01
11615,41
1.475.01 a 13.615^41
26.6
——1 070.33
-J-Sl
** Ahr Mai Jun Jul Ago
Sal_ Adma
13 615.41
Acima da
de 13-615.41
35J
[~~—»
:
^"7r—-j--1---—
3liws_
Dodupoes
ICAI ADIA UK
Ml AAA F»
a Banco Or*ai
a) a) Deduções
"limmv
| |^| | | p 11
RSrj 75.64
Fonta:
tra^terxJos [WMbMlllV
depeoíente
aposentados. pensionistas
Fa,xa avScionai
^ ^ p0f
agonal de RS 756.44 para aposentados,
[SALÁRIO MÍNIMO
pensKsn.stas e transferxíos
b)b) Fana
**¦¦%(» V* V# Cl»
——J
parapara a reservapor
PrevKJencíana
PrevKJeociana d)dl Pensáo
Pensio
aiimenboa
c)
Cootnbu<ào
mais
remunerada
aiimenttoa
rs
| ALUGUEL
c>
Coompo^Ao
mars
de
65
anos
anos
com
d«
e) e) Aposentados
1
IR
512.88
RS
rendimento
IRsa
Aposafitadoi> com mais
ultrapassar a
rnats de 65 anoa.
anos. s6tó pa^ar&o
pagarão sa og..1
Aooito
RS~64 79
Setembro
d»,Re'^*ocla| de
'• Juros) • IDflM
"*» Ila4le« de
Fator de Correção
do
,
Remuneração
TT*
J,1*?*
Outubro
Madu
da THI« (índice
T
^£E=^=EZZ
Hi
EUl'SfS,1!'•""ocM
Residencial e Comercial
Novembro
~gSg
5gSSSlSS=Si!
FGTS •- ÍNDICES
RENDIMENTO
ggg
INDICES DE RENDIMENTO
IPCA *
JJH _ Mar Abr Mai " Jun ' Jul
.?•¥
Setembro
Aao~
iSiSflB
Setembro
1 2636
1.8631 2 2996* 34667 W^l 2 MM Z99W ~7£ZT
W3t »0H
.«».» t""
IGP*** ,?*•?. Abr iSSESfeSIKSSS
Mil
Jun Jul Ago SSOOHS,
Sat Marco
RS70.00
Wf
Agosto
Satambro
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pagamento
pagamento

Auxiliar vende
viver
para
O auxiliar de serviços gerais
da Caixa Econômica Federal
(CEF) Waldemar Rodrigues Filho, que mora há cinco anos
numa casa de sala e dois quartos
em Niterói, quase ficou na corda bamba por causa do aluguel.
Ele paga RS 260 por mês, o que
compromete parte do seu salário de RS 560.
Em agosto passado, o excandidato à inadimplência já
não tinha dinheiro para pagar o
aluguel e viu-se obrigado a se
desfazer de um vídeo cassete,
vendido ao cunhado por RS
450. "Ou eu comprava a comida
para a casa ou pagava o aluguel
",
explicou Waldemar, que tem
um filho pequeno. Agora ele está à beira do desespero, porque
setembro é o mês de renegocia" Posso
ção do seu contrato.
pagar no máximo 100% de reajuste. Mais que isso significa que
".
diz ele.
vou morar na rua
Há 15 anos trabalhando na
Caixa Econômica, está pegando
empréstimo para honrar suas
despesas. Atualmente, desconta
RS 400 de outro financiamento
junto à Caixa. Quanto ao aluguel, achou uma solução para
tentar pagar daqui para a frente
e não cair na inadimplência:
vender outros objetos da casa.
casa!
vender
bens

-¦3
n
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GBS, Geraldo Bcire Simoes. 0

Boa

hora

ciais.

•
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'V*:. V •
Waldemar
Waldemar Rodrigues: vendendo bens e tomando empréstimos
emprestimos para não
nao passar
fomilia
fome junto com a família
passarfome
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O mercado de locação tomou
novo rumo nos últimos meses. A
disputa acirrada dos candidatos a
inquilino por um imóvel passa
por uma trégua e os preços dos
imóveis desocupados, que chegavam à estratosfera, começaram a
dar sinais de queda nos últimos
meses. Hoje, já existem imóveis
que ficam fechados por até 4 meses à espera de novos inquilinos.
Para quem não enfrenta sérios
MMHHHHiRNflHWHHM
I
mais
(
problemas
probtemas de dinheiro, ficou mais
fácil
facil encontrar o imóvel
imovel ideal.
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Mauá.
Maua.
«
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_
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O advogado André
Andre Luiz Fonseca,
Fonseca,
8
titular de um escritório
escritorio especialiespeciali2.
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i
imobiliário,
imobiliario, garangaran.
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\
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estao
f
f
£
jf**
\
desvalorizados, e ficam fora do
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Não ée àa toa que as imobiliárias
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M0DE10 F-4000 tod. F 441
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problema
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medo
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|
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aluguéis
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m$
c •£
. ,:~h&?¦.'¦.
cs
* '"
'
do real, afastando os inquilinos",
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explicou o0 administrador Rômulo
Romulo
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ATE O DESPEJO U
as administradoras,
0o
Para as
Para
atraso
no pagamento
30 diasno
de
atraso de
do aluguel torna o inquilino um
inadimplente.
Quando o atraso for de 30
dias, o inquilino recebe a primeira
carta amigável de cobrança da administradora.
Mais 30 dias de atraso, uma
segunda carta, desta vez um pouco menos amigável.
entrar
O proprietário
proprietario pode entrar
LEASING*
PARCELAMENTO
LEASING*
PARCEUMENTO"
if
com ação de despejo, caso o inde
S
d.
tabela:
tab.la:R$32.190
R$ 32.190
»ahela:R$ 32.190
|
preço
preço
Pre?o de tabela:
quilino atrase em três meses o
^r^dr,r^ino
pre,o
aluguel.
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(sem entrada)
acrescida de multa — de 10%
será
SSES
($em
eona 20% de acordo com cada con£?
o
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trato— ;: juros de mora (de 1% a
°
alem das custas judimes). além
3% ao mês),
. ciais, que chegam a 4% sobre o
valor da causa.
Campanha vdlida
válida ate
até 30/9/95 ou
oo enquanto durarem os esloques.
estoques
inquilino deve lomar
tomar .odo
todo o
Companha
O ituS
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cuidado ao ser acionado pela
Jus~~~
pcla Jus/agl^^SSfei
ASSJNATURA DO CONTRATO.
tiça. Para não
imóvel,
C0NT1WO. CONDIÇÕES
tica.
nao perder o imovel,
C0N0IC0ES DE
FP PARCEU 30 DIAS AP0S A ASSINATURA
OE PAGAMENTO PARA PESSOAS
PESS0AS JURÍDICAS
HO MÍNIMO
MINIM0 DE 2 SÓCIOS.
JURiOICAS COM EMPRESAS CONSTITUÍDAS
S0001'* HASING
COKSITTUiDAS NO
LEASING -• PRESTAÇÕES
PRESTACOES EM REAIS,
REA1S, CORRIGIDAS
COXRIGIDAS
PEU VARIAÇÃO
VARIACAO CAMBIAL DO DÓLAR
terá que desembolsar o valor do
DOUR NORTE-AMERICANO MAIS
do
PEIA
tera
MAR TAXA DE JUROS DE 2.21X
UIJ1MA PRESTAÇÃO
PRESTACAO SERÁ
2,21 X AO MÊS.
MES. JUNTO COM A ÚLTIMA
SERA COBRADO
C0BRA00 UM VALOR RESIDUAL DE IX DO VALOR ARRENDADO CORRIGIDO
C0RRIGID0
POA VARIAÇÃO
aluguéis
alugueis atrasados mais as multas.
multas.
POA
VARIACAO CAMBIAL "*• PARCELAMENTO CAMINHÕES
PRESUMES EM REAIS CORRIGIDAS PEU
CAMINHOES - PRESTAÇÕES
POA VARIAÇÃO
VARIACAO CAMBIAL DO DÓUR
DOUR NORTE-AMERICANO
NOKTE-AMERICANO MAIS 2.3X 0E
MES. UfTI
DE JUROS AO MÊS.
nOVO mundo
ITlUndO,
Um novo
debito em 2$4%.
elevara o débito
O que elevará
2S4%.
uma
lima nova Ford.
Ou seja,
tres o \alor da
seia, quase três
divida.
dívida.
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importados
inmortados

milagrosos
i£i

logicamente, existe", reclama Penna, que resolveu
nem fazer o teste com fogo
quase sempre é só
Tentação
correio
pelo
para não aumentar o predos consumidores
juizo.
Infra-estrutura — Mesmo
Quem nunca viu o anúncio das
LUCINDA PINTO
facas
Ginsu, meias Vivarina ou
apresentando falhas, os produtos
Precauções —
SÃO PAULO — Facas que cortam
cêra Auri e não teve vontade de
vendidos pelo telefone (011)1406
Comprar um produto
até ferro, meias que nunca rasgam,
testá-los? Com anúncios veiculatem sua procura aumentada a cacom defeito ou sem ter
panelas que cozinham tudo com rapidos
na televisão, o Grupo Imada dia e mobilizam uma infra-esas qualidades apresentadez e cadeiras capazes de corrigir protrutura que provocaria inveja em
gem tem aguçado a curiosidade de
das pelo vendedor é um
blemas de coluna. Diariamente, esses e
muitos consumidores que se imempresário
qualquer
se
risco.
Mas,
tratar
por
muitos outros produtos, todos com mil
com
os
milagres
despressionam
de uma negociação a disSão 40 postos de venda, distrie uma utilidades, são oferecidos para
ses produtos.
tância,
o
cuidado
buidos
precisa
os consumidores através de longos copor todo o estado de São
ser redobrado. No caso
O Grupo Imagem foi criado
merciais na televisão. São programas
Paulo, cada um com 140 atendende produtos importados,
em 1991 e já colocou no ar propates trabalhando em sistema de roque, em algumas pessoas, exercem um
ainda mais. A superingrande fascínio e, em outras, impagandas de 60 produtos, todos com
dízio
de 24 horas por dia em to'j';
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Os atendimentos são feitos nos
Droeramas de televendas estão
est-lo
Os programas
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mais 40
4®produtos
.
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produtos
dor),
Rosana
Nelsen,
exexcorreios
em São Paulo, que rececrescendo significativamente
sienificativamente nos últiultiI:
Marcello
Marcell° Pena usa
ate para limpar miniaturas, mas reclama de exageros
cera Auri
Aun até
«*cera
exageros
José Roberto Penna comprou
ha casos em
em Jose
plica que há
mos anos. Segundo a Associação
bem uma porcentagem de cada
Associapao
emPresa que Vende
vende
uma
uma das ofertas mais conhecidas:
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de Imprensa dos correios,
cêra Auri,
Aun' que impermeabiliza
™penneabiliza o vei-,
vei-. com a água,
nao deixa que os ria
agua, pois não
ria entre
entre o fabricante no exterior o o
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volvidas nessa atividade movimentamovimenta- cera
do seu filho, Marcello, "as facas
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ram este ano US$
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dos diariamente pelo telefone.
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verdade,
mais do que em 1994.
produto ée muito bom, uso motorista, mas a propaganda promete
prar.
consumidor. anunciado
sera o próprio
1994.
Prarverdade, será
promete verdade,
proprio consumidor.
anunciado que elas cortam até
ate caSão Paulo concentra 48% das
até para limpar os meus carros em muito mais: diz que uso do limpador de Nesse
Um consumidor que não
nao consegue
consegue ate
Nesse caso,
ca: o comprador perde todas
todas no
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não
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. Em segundo lugar vem o
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comer- miniatura,
para-brisa ée dispensável.
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Americano ensina
i Lúcio Costa em
Lucio
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a arte do roteiro
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A renovação
que o sociólogo
Boaventura Souza
Santos credita à
liberdade
conquistada apôs a
ditadura — trará
£^Cj^\
os colonizadores
fl
de ontem não
apenas às telas e
bibliotecas, mas às
exposições que
pretendem lembrar
os 500 anos do
descobrimento
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Livros de Camões, a turnê do Madredeus e
filmes como4A comédia de Deus' colocam
'cult'
'cult'
em Portugal o foco do novo consumo

ANABELA PAIVA
EU Manoel da padaria não é mais o único português que faz
U sucesso no Brasil. Celebrações a Camões e Eça de Queiroz, três
filmes sobre Lisboa, a turnê do grupo Madredeus, a visita do
^
tJ sociólogo Boaventura Souza Santos e uma série de eventos
relacionados aos descobrimentos põem no país ibérico o foco do
consumo de arte e cultura. Parte dos eventos integra uma intensa
campanha de propaganda do governo português; outra parte é o
reflexo do renascimento cultural do país. A imagem associada a
Portugal é cada vez menos a do quitandeiro de tamancos e camiseta, e
mais a das refinadas Maria de Medeiros, a atriz do filme Henry e June, e*
Teresa Salgueiro, a voz do pop Madredeus. È úhíã espécie de movida
lisboeta, como disse Boaventura: "Estamos vivendo um movimento de
renovação semelhante ao que a Espanha teve há dez anos."
E a conseqüência, diz ainda o professor-visitante da Universidade
de São Paulo, da liberdade conquistada depois de 48 anos de
ditadura e do crescimento econômico, com a entrada na União
Européia. "É impressionante a mudança. Estive lá há 20 anos e, ao
voltar em 94, fiquei impressionada com a vida noturna intensa que
há agora", conta a secretária municipal de Cultura do Rio, Helena
O grupo português
Madredeus: sucesso, mas com cautela
Severo, pouco
portugues Madredeus:
novemem'novemque promete trazer um pouco dessa atmosfera, em
bro, nos shows do Madredeus. O grupo acaba de fazer uma turnê
por Salvador, Belo Horizonte e São Paulo. Depois de ler no
as críticas mais duras", confessa.
JORNAL
DO BRASIL um comentário do colunista Artur Xexéo,
Tido
como gênio entre os euO desprezo
reclamando pelo menos um show no Rio, a secretária convidou o
ropeus, o cineasta Manoel de OliMadredeus para duas apresentações na cidade: uma no Teatro Carlos
veira até hoje é menosprezado peGomes,
outra ao ar livre. "O Brasil exporta cultura intensamente para
dos
in
lo público português. Beirando os
patrícios
Portugal. Queremos criar uma via de mão dupla", diz ela.
90 anos, ele foi achincalhado em
NORMA COURt
A gravadora EMI-Odeon pega carona, lançando em novembro o
sua terra natal por aparecer em
Correspondente
quinto disco do grupo — Lisboa, um álbum duplo gravado ao vivo.
Lisboa story, produção de Wim
LISBOA — Os portugueses têm
Vai se somar a outros quatro CDs, que venderam 15 mil unidades
Wenders. O escritor José SaramaIhorror de quem faz sucesso. Por
em
três meses. "É uma venda muito boa, ainda mais para uma
a desçoisso os quatro prêmios arrebanha- go credita aos brasileiros
"Levou
música difícil como a deles", garante Sônia Antunes, gerente de
temdos por Comédia de Deus, do ci- berta de seus livros.
marketing da gravadora. O mais procurado—seis mil cópias em um
até
Portugal ler minha obra",
neasta João César Monteiro, noi po
mês — é Ainda, a trilha sonora do filme O céu de Lisboa, de Wim
Festival de Veneza, este mês, sur- diz o melhor escritor vivo da línWenders,
que ainda nem estreou. Exibido na Mostra Banco Nacio"Disseram gua portuguesa, cotado para o
preenderam Portugal.
nal de Cinema, o filme de Wenders deve fazer milagres pelo Madreque meu filme não tinha tato nem Prêmio Nobel de Literatura
deus, quando estrear, em outubro, em circuito nacional.
Quanto mais o jornalista Migosto", lamenta Monteiro. Ele
Não é a única propaganda do cineasta. A beleza de Lisboa é a
não é o único a reclamar dos con- guel Souza Tavares faz sucesso no
do filme, realizado a convite do governo
grande
protagonista
terrâneos. Há cinco anos, embora video e na imprensa escrita, mais
"Já
tinha filmado duas vezes em Lisboa, mas me sentia
português.
fosse a primeira atriz lusitana a apanha. O conjunto Madredeus
culpado por ter apenas arranhado a superfície. Quando me
ascender na cena mundial, Maria tocou o lado místico e religioso
convidaram a fazer um filme sobre a cidade, vislumbrei a chance
de Medeiros, 29 anos, foi trucida- dos portugueses, mas é bom não
de recuperar as oportunidades perdidas", conta o diretor. Os
da pela critica portuguesa por sua abusar das vendas. Eça de Queiportugueses não gostaram do simpático filme de Wenders (leia ao
atuação como Anaiis Nin em roz ficou na história apesar do
lado), mas o público brasileiro vai ficar tentado a engrossar as
Henry & June, de Phillipe Kauf- despeito dos conterrâneos. Caestatísticas da Associação Brasileira de Viagens (Abav), segundo
"Tenho
man.
medo de represen- mões sobreviveu, mas isso foi há
as quais, em 1993 — são os últimos dados disponíveis —, 350 mil
tar em Portugal. Foi lá que recebi muito tempo.
brasileiros foram a Lisboa.
Outros filmes vão imprimir Portugal na refina do brasileiro.
Segundo lugar no Festival de Veneza, A comédia de Deus, do
português João Carlos Monteiro, tem boas chances de passar por
aqui.
E O judeu, dirigido por Jom Tob Azulay (de Doces Bárbaros e
%
Corações a mil), será exibido no Festival de Cinema de Brasília, em
|J
outubro. A fita, com história do dramaturgo Antônio José da Silva,
SPÉ.
SPA
DO
é, por sinal, a primeira co-produção luso-brasileira: seu orçamento
0
gy
"
de USS 1,5 milhão — saiu dos cofres do Instituto Português de
Cinema
e da Embrafilme. Hélio Pitanga, sócio de Azulay na AEB
pes.
Produções,
aposta que outros diretores vão seguir o mesmo cami•SPE COSMÉTICOS
| CALISTAS/P0DÓL0G0S
nho, trilhado também por Walter Salles Jr. "O cinema brasileiro
Calos, unha encravada, micoses.
Creme Hidratante
precisa ser um produto de exportação e Portugal, por estar dentro
Utilizamos material descartável e esterilização
Peeling
do
Mercado Comum Europeu, é uma boa porta", ressalta. Nada
individual à nivel de 1® mundo.
Talco Canforado
"Nosso
mais
justo, segundo Boaventura:
ciclo colonial foi o mais
• REFLEX010GIA
Loções
longo da Europa. Temos de ser a ponte para as antigas colônias."
Desodoronte
Mossagem nos pés, onti-stress, dores e
O sotaque lusitano também se faz ouvir no mercado editorial. Um
Bactericida
equilíbrio dos meridianos.
megaevento para celebrar os 400 anos das primeiras edições da obra
Solução Antimicótica
de Camões (leia ao lado) está em andamento e os 150 anos do
nascimento de Eça de Queiroz serão marcados por um congresso
•SPÉ IMPORTADOS
internacional de queirosistas. de 18 a 21 de setembro, em São Paulo.
Unho completa de palmilhas,calcanheiros,
Além
disso, três livros estão sendo lançados sobre o autor de Os
e protetores (esporõo, anti-impacto,
maios:
o segundo volume da Edição critica das obras de Eça de
pé-choto, mfitatarso.anti-bactericida e
Olheira Martins-Eça de Queiroz: correspondência e Comer e
Queiroz,
outros).
beber com Eça de Queiroz, uma reunião de receitas citadas
pelo autor.
Todos tem a participação da brasileira Beatriz Berrini, autoridade
SPÉ COPACABANA:
SPÉ TIJUCA:
SPÉ LEBLON:
SPÉ100. MACHADO:
mundial no autor português, que prepara para 96, pela Nova Aguillar,
Zg256-OH1 gg 254-1204 SS 511-2583 XX 285-6468
o lançamento dos dois primeiros volumes da obra completa de Eça.

'''"f

'

:

Roberto Faustino/SP — 2/9/95

ALTAY
ALTAY
VELOSO
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TEATRO RIVAL
r
R. ÁLVARO ALVIM,33
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APOIO
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PETROBRAS driver s card
Desconto d» 10%
na bilheteria do Teatro.

A PROGRAMAÇÃO
Portugal está invadindo o Brasil,
e o comandante da missão é Camões. Dezesseis toneladas de material sobre o autor de Os lusíadas
estão sendo distribuídas para exposições que serão montadas em todos os estados brasileiros.
No Rio, a festa começa dia 27,
com a inauguração da mostra Camões e um seminário na Biblioteca
Estadual Celso Kelly, no Centro,
que recebe ainda a doação de 300
livros sobre a expansão portuguesa.
No dia seguinte, o Jardim Botânico
inaugura a mostra A aventura das
plantas e os descobrimentos portugueses, com 78 painéis, mostrando
como o ciclo das navegações mudou a flora da Europa e da América. "Quem diria que a manga não é
nativa do Brasil, mas foi trazida da
índia?", comenta a coordenadora
Carmelita Bottino.
Mas isso é só o começo das comemorações dos 500 anos do descobrimento: até o ano 2000, uma
comissão luso-brasileira planeja
montar três grandes exposições.
Uma, em Brasilia, sobre a cultura
portuguesa; outra, para correr várias capitais internacionais, sobre o
Brasil; e a terceira, O tesouro dos
mapas, no Museu de Arte de São
Paulo, em 1996.
Além disso, está prevista, ainda
para 96, uma série de TV sobre os
descobrimentos. "O Brasil precisa
entender melhor a sua história",
¦
justifica o comandante Max Justo
Guedes, do Serviço de Documentação da Marinha.
DA TERRINHA
Além do Madredeus e do diretor
João Carlos Monteiro, de A comedia de Deus. Portugal tem outros
segredos, ainda bem guardados. Algumas sugestões para quem quiser
explorar os mares pouco dantes navegados da cultura lusitana:
Literatura
São importantes os romances de
Maria Velho da Costa (Dores), José
Cardoso Pires (A balada da praia
dos cães) e Lívia Jorge (O cais das
merendas)
Música
E recomendável ouvir os
pianistas de jazz Antonio Pinho Vargas e
Mário Laginha, as cantoras Dulce
Pontes (de fado) e Maria João (de
jazz) e o compositor Zeca Afonso.
Arte
^
Merecem atenção os trabalhos
dos pintores Paulo Rego, Júlio Pumar e Pedro Alberto Reis.
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Agente G da TV
lança primeiro
disco infantil
Gerson de Abreu (à
direita), o Agente G
do programa infantil
da TV Record, ator,
humorista, cantor,
apresentador e
animador, está
lançando seu
primeiro disco. Sào
12 faixas que vão dos
temas de seu bem
sucedido programa a
clássicos infantis
como Carimbador
maluco, de Raul
Seixas, Lindo balão
azul, de Guilherme
Arantes e até Sitio do
pica-pau amarelo,

A deputada Heloncida
Studart (á direita),
cearense de 63 anos,
acaba de lançar seu
sexto romance, Maria
Deusa e outros deuses
(Record). Foram dois
anos de pesquisa na
seita Universo em
Desencanto, e a trama
mistura assassinato,
corrupção policial e
poder do tráfico.
Dinorá, a protagonista,
é motivada por uma
paixão não
correspondida, c a
radialista Maria Deusa
vive atormentada pela
impotência sexual do
marido. Heloneida fala
sobre o livro:
Existem vestígios de
realidade na sua ficção?
Me inspirei em várias
vanas
mulheres e artistas
artistas

soluções místicas. Numa
dessas, encampa o
projeto de sua amiga
Dinorá que, sem ter íê
em nada, cria uma seita.
Em seu livro, a igreja
de Dinorá vence a igreja
católica. E na vida real, ¦
senhora acredita que a
igreja católica esti
tema que Gilberto Gil
perdendo terreno para
fez para a extinta
seitas evangélicas?
série de TV. Entre as
Acredito. Boa parte
inéditas, destacam-se
da igreja, ao contrário
Tema do elefante,
evangélicas,
das seitas
opção
Filhote
fez
a
do filhote e
preferencial
temperamentais, cheias
não
e
Receita
de bolo. O
pobres
pelos
dc mérito mas inseguras
Ao
cobra
dízimos.
bem
humorado
criar
radialista
a
para
contrário; instalou
Maria Deusa. Ela tem
trabalho de Gerson
projetos sociais. Já as
mil fãs que ouvem seu
chega ao mercado
seitas de assembléia de
programa, é rica, mas
pela gravadora Velas.
Deus, não páram de
vive sufocada por
pedir dinheiro e até
problemas imaginários.
a abastança
associam
Ao invés l^n
Teatro para as crianças
de procurar
SIFM
as bênçãos
bengaos
financeira ás
um psicanalista, está
esta
1Y1V/U 1 iVi 1 UiJlfl L1L \ VJ[I
1/i lly JLJ nOS
PlanetAriO
nos jardins
jardlnS do Planetário
sempre àa procura
de
divinas.
procure de
Planetario da Gávea
Gavea (Av. Padre Leonel
VII Mostra Banco Nacional
National de Cinema ter
ter
na
QO Planetário
(alem de O0 mandarim, na
premières
premieres brasileiras (além
minou de forma discreta,
Franca, 240) abre as portas hoje, ás
discrela, na quinta-feira, com aa
semana passada) de Jenipapo, de Monique
as 15h, para
Monique Franca,
exibição
do
fraquissimo
exibi$ao
Gardenberg,
Enredando
as
Enredando
O
0
e
as
E
as
as
crianças.
crianQas.
Em
mais
uma
edição
edi?ao
quatrilho
pessoas,
do
pessoas,
ele
vai
estar
da
pessoas.
á frente
concerto de Radamés
projeto
Shnon Blech
A longa de estréia
estreia do videasta mineiro Eder
teve, também,
Eder teve,
tambem, a concentração
concentragao dos poucos
poucos
fate
orquestra que
Arte no Jardim, iniciado no último
ultimo dia 6, o
Gnattali. O maestro
rege Orquestra
Santos. A mostra acabou marcada pela falta de
convidados estrangeiros de algum peso: a atriz
apresentará um
espaço realiza uma sessão gratuita com o
Simon Blech diz que é
convidados internacionais de peso, devido á
espanhola Rossy de Palma, que se acabou nas noites
do
Municipal
skjsst"
is^r
'ssssssssssss*
"um
a
reger
regera
coincidencia
histonas Educart.
programa que inclui »«nprazcr
prazer
grupo de contadores de histórias
coincidência de datas com os festivais
festivals de Veneza e cariocas,
cariocas, a diretora Clare Peploe, esposa de
de
grupo
A Orquestra
Orauestra Sinfônica
Sinfonicapeçasade Camargo
r
Camargo
OSTM,
a
Toronto,
espero
da
OSTM,
Eles
vão
apresentar
vao
o
espetáculo
Tocando o
espetaculo
qual
Toronto,
Bernardo Bertolucci, o diretor-Jean Pierre Jeunet e o Eles
organizadores. Bernardo
do
que atrapalhou os planos
pianos dos organizadores.
do Teatro Municipal
Municipal pe?as
Guamieri, Radamés
Radames afetuosa
Apesar disso, quem estava mais interessado em
colaboragao" e Apesar
ator Dominique Bonin, representando o filme
afetuosa colaboração"
filme
ceu
em
alor
céu
diversao e ciência,
ciencia, com a
que alia diversão
fOSTMl será
sera regida,
(OSTM)
8'3'i Guarnien,
Gnattali,
Gnattali, Ravel e
define
ladrão de sonhos. Houve bons filmes nessa
cinema do que em badalação,
francês OOladrao
badalapao, teve a oportunidade de
nessa mccnaMn
de frances
•
define o programa
He
wintfK
p
mmira'c
nr/vnranrin
programa
cinema
Li
encenação
de
contos
e
músicas
mus
cas procurando
vez,
vez
mostra, além
alem das retrospectivas
retrospects como Terra e
pela primeira
pnmeira
pelo
encenaQao
pelo Stravinsky.
escolhido
Stravinsky.
assistir a bons filmes e boas mostras paralelas,
escolhido como
como
assistir
°
pSralelas, mostra
argentino
estimular
argent.no Simon Blech,
Blech,
liberdade,
o
desenvolvimento
de
Ken
Loach
Loa^
da
e
Cortina
inteligência
mtel.gencia
eCortmadefumaga,
um
de
um estimular
O0 concerto matinal terá
"bastante
terA
,.bastante
as retrospective
retrospectivas de Jacques Tati, que
principalmente
"ÉE bom saber fumaça,
rg
que l'berdade<d(;
repr«enianvo
ntativo principalmente
oasianie representativo
dos
mais
ma.s
aplaudidos.
aplaud.dos
um dos mais
mais
as
através
a participação
do
movimento.
do
que pessoas
pessoas atraves
participatfo do
Quem aprovar o
exibiu seu35
da esperança
filme Carrossel
Carrosselda
esperancalmmn)
em dos
(acima), em
de algumas
al8umas tendências
tend4nc,as
saber agora, o que vão
vao achar da
da programa
gostaram. Quero saber,
da
prestigiados maestros da
da
Quarteto de Cordas da
agendar o da próxima
de
versão
colorida,
programa
ersao
coionda,
e
Buster
Keaton.
já
pode
buster
K.eaton.
continuagao
to
KeaT
gostaram.
$
continuação do filme, Blue inm the face, que ficou
. proxima
ficou ^
seculo
musica do século
da música
América
America Latina. A
.
A
\\ domingo
a
S5o Paulo
Paulo
cidade de SSo
A última
semana.
No
ultima semana foi mais animada do que a
vem
pronto
ée a vez do
que
roteirista, semana.
pronto na semana passada", declarou seu roteirista,
nartir das 10h30 de hoje.
hoic
como solista
sofista do
do
20".
A
partir
as
o o escritor americano Paul Auster.
primeira metade do evento. Contou com as
Auster.
grupo
.'
grupo Confabulando entreter a garotada.
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f7y Vocft
Semana que conjuga diSemana dominada
ty-%J //V
domlnada pelo
Vônus ocupa, na semana,
Vocô terá
terA uma semana
semana,
Semana
v&n
semana
L_J_
I
pelo
VSnus
/J'¦%J
bom
¦¦HT"
versas posições
Marte e
bom tr&nsito
posi?fto
mo- Jj <Zs—
trAnsito de Marie
favorscom
com Intluências
astrol6gi- l^H »•
favorival, em moInllufinclas astrolôgi*
<y— versas
posif6es favoràposição favorável,
^ cas
BBB
¦. ^>1
BBaia
vimenlo
itCtFSSl
F'«S
•—
*—¦veis
Vônus. Novidades qua
veis em seu signo. Cresci- *-*¦ -r '
vimento direto. Detalhismo
Vinus.
cas conflitantes,
conllltanles, em perlo- F'Jrif
que IBmi
is
negii- exagerado
mento material em período
trarSo novas oportunidades de trabalho ou de negóoportunidades. mento
laz6-lo perder oportunidades.
exagerado que poderá
Indlcadores materiais,
materials, contrastando com
com 11
periodo em que vocd, geminiano, è dodo de bons indicadores
poderA fazè-lo
desenvolvldo. AmiAmi- Bom
cios.
clos. Senso artístico
artlstlco altamente desenvolvido.
fortemente beneficiado
Afeti- tortemente
benetlciado pelo quadro astrolõgico.
linanceiro. Novos ganhos e sorte. AfetiBom momento financeiro.
forte influencia
astrolbgico. DediDedi- torte
infludncia negativa sobre seu*
seus sentimentos. Risco
Risco
l_
Irre- vidade
ajudarfto a solucionar problemas. Quadro irrecação de pessoas próximas.
Ihe prometem
vidade muito destacada em dias que lhe
Satisfaqio no amor. QuaQua- dede desilusão
desilus&o e tristeza em relação
rela;Ao ao amor. InsatisfaInsatista- 11 ¦¦nT"
gos o0 ajudarão
prbximas. Satisfação
prometem ca?So
isso, momentos
relap&o àA tamllia
lamllia e ao amor. Por isso,
dro de consolidação
Novi- dro
consolidap&o e alegria crescentes envolvendo
momentos de muito significado,
envolvendo ?3o
mullo forte
torte que deve ser controlada. CondicionasignHicado, ternura e carinho. NoviCondicionaguiar
gular em relaçAo
ção multo
HL_
|
seus sentimentos e o0 seu futuro afetivo.
busque agir de torma mais ponderada.
dades poderão
mento otimista vai ajudá-lo
atetivo. mento
motiv4-lo.
seus
Isso.
11
¦¦
a)ud4-lo a mudar isso.
ponderada. dades
poderSo vir a motivá-lo.
Mia
Mil
LEAO•• 21/7 a 20/8
/vai.'
LEÃO
20/8
;w, 'V aj VIKOKM«21/8a20/9
LIBRA*21/9a20/10
V1RQEM• 21/8a 20/9
ESCORPIÃO • 21/10 a ?Q/11 _
LIBRA*21/9a20/10
.ESCORFlAO*21/10a20/11.
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Vênus
Dias de positividade
Merciirio, ]/•
I '<
faum
Motivado por Mercúrio,
faMotivado
A posição
positlvidade gerageraJ—-xS
7J
quadro
gera
posiffio combinada de ^^—
y'!]
ti
Lm
Vfinus
'
^—S\
da pelo Sol e por Marte.
Marte. hí. \ que
vorável em toda a sua semovl- C«<X J
se-|£* >|l\
Marte e Plutão,
Plutflo, multo
jj
muito favotavo- ff*
que retoma o0 seu movi1—^7 vorivel
I
J\
I
/] Marte
j\
—
'mana,
Vocô
I ti —.¦—J
rAvel,
Vocft terá
1
teri atração
atrapSo por
mana, benéfico
vocA terá
terA I—^
mento direto, vocô
U- ~~~1IBbIK IP
benitico para o0 tra- u>
I
rável, na semana lhe
^
Ihe
^
por YY/m^
Vr/i 1 >vVl mento
Ihe reservam
reservam agora
aventura, viagens e novidades. Dias que lhe
balho, emprego, concursos • novas fontes
com- balho,
indtcapdes muito acentuadas de vantagens, comagora indicações
apontará novos rumos de relacionamento pessoal. Vantontes de renda.
renda. apontarA
™~"
aos pensapOes
momentos agradáveis.
relapAo aos
agradAveia. Volubilidade em relação
Mantenha-se mais cuidadoso com dinheiro.
tuturo. Isso diz
diz Mantenha-se
disposifAo para o0 futuro.
financelras em todo o0 período.
tagens financeiras
dlnheiro. Bom momo- tagens
inquie~~
pensaçâes e melhor disposição
periodo. Pequena inquiecaute- de
mento em família
tambAm de sua vida afetiva.
atetiva. mento
de interesses materiais
tamllia e no amor. Presença
materials e também
tação com parentes mais próximos.
Pretenpa muito signlficatisignlticati- tapAo
Vida
Vlda
amorosa
em
em
I
| seus sentimentos. Quadro que recomenda maior cautepr6ximos.
asskn, a semana
semana Mudanpas
extemar sentimentos. Mesmo assim,
va. Realização
Mudanças significativas
sur- va.
ReallzapAo crescente nos pequenos atos de seu
signiticativas na rotina amorosa. Podem surexcelente momento. Romantismo acentuado por atituseu excelente
j Iala ao externar
atltu«•
¦¦po
lhe
Ihe dará
darA multa positividade.
relacionamento pessoal na semana.
bastante. relacionamento
irdo surpreendê-lo
surpreend6-lo bastante.
des de valorização
valorlzafAo sentimental.
semana.
des
positividade.
girgir novidades que irão
sentimental. ——L—i—_IH__
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21/12a20/1
20/2
PEIXES•
CAPRlCpRNIO•
HORIZONTAIS — 1 — praxe que tem
a 20/3
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21/2a20/3
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Vocô
VocA poderá
com fVVCWl) VocA,
Vocô, capricorniano, rece- I
Semana de influências
intluAncias grZ
poderA contar com
Recebendo boa influência
inlluAncia
oriaem
f£P~~7==i>
I
dlreito uruguaio,
uruauaio. e pela
Dfila qual
aual
Recebendo
Semana
origem no direito
Júpiter
Jupiter em boa posição
berá influências
Ihe L-—predominantemente
V~X— berA
intluAncias que lhe
J
tavo- fl
(
—7-- dede Júpiter,
posif Ao na i—
predominantemente favojT
Jupiter. vocô
vocA terá,
terA, na
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votar,
um
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em
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semana,
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própode
pr_0semana. Crescimento
^
Cresclmento ma- (Z 1%
darão, na semana,
darAo,
semana. uma V
ráveis, com criatividade
t
semana, uma boa presenr
FvIl.
JSl rAveis,
presenum
numa
fração
fraqao do partido
lerial
nao
terial e financeiro.
tinanceiro. Oias
Dias de intensa sorte e vantagens.
sensibilidade apurada para os negócios.
vantagens. senslbilldade
negAcios. Persistência
PersistAncia que
porcional,
tArtll no período.
partldo não
que encontra campo fértil
Versatllidade. paça em novos negócios.
neg6cios. Asaoelaçõea
AssociapAes favorecidas.
tavorecidas. AmiAmiporcional,
periodo. Versatilidade.
Inquietação
InquietapAo pessoal que será
serA superada. No trato Intimo,
recompensada. Nas amizades, podem surgir
Intimo, recompensada.
Dias de posicionamento
surgtr frustratrustra- Dias
favorAvel em auuntos
VOCOntandO-se oO voe parente*
Msuntos Íntimos,
Intlmos, gos
serio
serlo razio bem forte de materializaposlcionamento favorável
materialize- integrada na maioria, contando-se
gos
parentes
vocô
vocA realizará
realizarA antigos
torte ?6es.
DisposipAo mais forte
antlgos sonhos e terá
torte para o diálogo
terA dias de forte
casamento e compromissos mal*
diAlogo o0 ajudará
ajudarA em
em casamento
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çóes. Disposição
mais duradouros. O seu
de antigos
seu pAo,
antlgos sonhos pessoais. Amor debilitado.
debilltado. Seja
Seja toto, no entanto,
ção,
legenda;
legendaentantO
a
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para
realizapAo interior. Sonhos realizados
reallzados e lembranças
. realização
família e no amor, superando problemas. Com isso,
lembranpas de
de lamllia
relacionamento pessoal ganhará
isso, relacionamento
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decisfies e• supere
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diz-se
de
ser
tu
nao
ism
se
ae
que
partes;
panes,
consolidam-se boas Indicações
ternura.
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carinho e ternura.
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vida.
trapAes
portância para sua vida.
trações de maior afeto
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superflcie cônica
cfinica
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VERTICAIS — 1 — diz-se de um estlmulo que não é suficientemente intenso
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dele, mas que, quando repetido, atua no
sentido de alcançar um efeito desejado;
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s6 asa; 3 — hipertrofia
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Dintores
aual
clOOAOOFU&OO
palheta,
OLiE
5,.^%..GRAOhJHft
r
1
ciOOAPOR,&OÜ
palheta,
^OUE
QUE EU ACHO P\SS| QUE
AWAQliEf
9UEflW»
ELE UMA
QUH. UwTceNTtol^
ACHEI
ACHE1ELEUMA
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indivlduo do povo
negro
sudanês
da África
do
sudanSs
Africa OciSOUSA
DE
SOUSA
MAURÍCIO
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no S.O. da Nigéria,
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Linda—poramoraoRio
BOM PROGRAMA
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Linda Imaculada está
nossa cruzada contra os precos altos
esta com a coluna c não
K
Jk
Hit
B
nao abre.
abre.
K
H:
I g'
jk
Continuando
restaurantes,
e tambem com muita preguiga de
Aderiu às
Adcriu
as montanhas de faxes, abaixo-assinados ee
B;
B|
H H
B:
|B
dos
telefonemas
enfrentar um fogao, vamos inventar um brunch simplesitelcfonemas contra a idéia
ideia de
I
estrandc incluir artistas estranB:
f
: B
m H
CopacabaB
B M WL
geiros
gciros no show do dia 31 de dezembro em CopacabaI
j;
Traiteurs de France, na Avenida Copacabana, tem
na. Mas continua injuriada. "Por acaso somos subdcsubdeB
B
B: i||B'
K'
O
^B
deliciosos croissants do Rio; e tambem brioches,
mais
senvolvidos e precisamos de artistas internacionais
I,
B:
B Bp
os
internacionais
I B|< \i
'M
tortinhas de alho poro e otras cositas mas — todas
abrilhantar
K
i
nossa
paps,
k
¦
festa?",
m
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Linda.
Linda.
Jf |
para
pergunta
JhF JL
I
SL.
maravilhosas.
idfaa de trazer DPrince para
Soube que há
ha uma idéia
para
Um
P°' RS 1,20 nao e caro; voce pode fazer
e
lemanja
uma
cantar, e ficou pensando: jogar flores para lemanjá
bela compra e
vai pagar mais do que uns RS
figura
estranhissima figura
na volta dar de cara com aquela estranhíssima
Alexandre Campbell
20. Ovos mexidos, 250g de manteiga, umas 300g de
Campbell
~
— ah,
presunto
merece.
— que delicia. Os amigos trazem o vinho ""
nao merece.
ah. isso a gente não
uns tres pacotinhos de salmao e umas frutas — e
responsável pela idéia:
ideia:
Linda não
nao sabe quem ée o responsavel
branco,
Zefirelli. Mas
Mas
fimdepapo.
se César
Cesar Maia, a Riotur, a Pepsi ou Zeflrelli.
V{?'.
00111 fome? t n»° P°dc ^azer um
daquelas
l1'quando souber ée capaz de uma loucura, daquelas
de,r vezem quando? Vat acordar na segunfazer
sacnfictoztnho
dao manchete em página
policial' podem fazer
pagina policial;
que dão
viu,
tudo com ela, mas com o Rio nem pensar — viu,
de^OTtJJdwLq^
jf
3
1§^F:"especial — pode ser
prefeito?
I'
|ir
não contratam todos os artistas de
E por que nao
dc
'
fora que quiserem para um ma-ra-vi-lho-so show no
Na berlinda
Fundamental
dia Io
1° de janeiro? O dia 31 ée nosso, e ée sagrado;
sagrado;
fM
„al5erl!n^a
mmi^tro
da
O
ministro
AeroAeroA prefeitura de Nova
•
Linda vai colocar um vestido branbran•
náutica.
Mauro
Gandra,
Gandra,
Iorque
oficializou, mas
co, molhar os pés
ler
nautica,
pes no mar para ter
senlana àa Câmara
Camara não
nao tem jeito: so
só os ameBS
sorte o ano inteiro e cantarolar baixibaixicslafoi esta semana
dos Dcputados
Deputados e garantiu
garantiu ricanos chamam a Rua
uSQáf
nho todos os sucessos de Roberto
Roberto
yBAL
liflPIdos
aereas 46 de
dc Little Brazil.
que as companhias aéreas
Carlos, mesmo que ele não
venha.
nao venha.
que
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serão
serao
enquabrasileiras
enquabrasileiras
Para
os brasileiros
brasilciros
Ah, mas seria tão
viessc,
tao bom se ele viesse,
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de De- vips
dradas no Código
vipsdo
do
ela^conUela contipedaço,
pedago,
mesmo
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fesa do Consumidor, so- nuará sendo conhecida
tecer, ela desmaia
dLSmaia — Linda
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Lindaidesmaia
frendo
desmaia á
frendo assim fiscalização
fiscalizacao pelo apelido carioca de
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toa.
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rigorosa.
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possivel.
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com ela, dá
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da para perceber.
perceber.
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Linda Imaculada avisa: ée capaz de
normas da aviação
lí|| Linda
aviagao civil, e1 de
de
normas
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dc artigos de primeira nedificilmente
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coisa,
cessidade
como poinada
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MF¦*nos Sabiá,
Sabia, sal de frutas Eno
que formam filas nos
Sandra Barbosa respira fundo, apavorada com o show d[e
de reveillon
rcvetllon que estão
estao Procons
Procons do Brasil inteiro.
inteiro.
e, éc claro, Doril.
inventando na Praia de Copacabana
Fernanda também
tambem
inventando
"é
"e do nosso
Exemplo
Entre todos os telefotelefo- praia
praia
glorioglorioExCHiplO
°
so samba do crioulo doinemas, faxes e cartas danO programa Vitrine,
doidan- so
Vitrinc,
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An nnntO
Cultura. convidou
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so do nosso",
do — mas só
nosso".
do apoio incondicional a do
Terezinha. empregada
emprcgada de
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missão
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missao Tudo por Amor
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de 20
20anos,
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uma entrevista.
p^.ra
Wcrneck
Werneck comemora seu
seu
dia Io1° ao dia 6, todas as
ao Rio. destacamos o da
as
duas Terezinha
da dia
que, sua participação
participa^ao como convidada na gravação
Terezinha — discretíssima
grava<;ao de duas
discretissima — disse
disse que
s6 responresnonqui sò
aniversário
aniversario hoje com um
um
faixas do novo disco de Sérgio
loucuras sejam feitas—
feitas —
nossa maravilhosa FerSergio Mondes.
Mondcs.
dede depois de conversar com dona Ruth.
Fer- loucuras
Ruth
tira-teima.
tira-teima.
Volta amanhã
com artistas de
amanha ao Rio,
dc todos os
nanda Montenegro que,
Rio. e chega com o pé
os
dc Tal
— com todo o respeito.
que, com
Tal patroa,
pe direito: recebe de
emprcgada —com
patroa. tal empregada
resneito
assim como Linda Imacucredos
Imacu- países
representaQao da Audi no Brasil.
Um desafio, lançado
langado
paises e todos os credos
presente
pa-scntc do dono da representação
Brasil.
'
—,
nao no réveillon.
lada, garante
reveillon.
esta com
com —, mas não
Ubirajara Guimarães,
Guimaraes, o último
Nelson JoJoultimo modelo
modclo da marca, um Audi
ganinte que está
Audi
——
___
pelo ministro Nélson
FernanEE mil vivas a Fernana coluna e não
nao abre.
abre.
6A.
6A.
Vivi!
bim, revelará
da
revdara na casa da
lVd.
da Montenegro, a heroíPara Fernanda, a noiheroinoi- da
fl||n
ministra, em Brasília,
Brasilia,
Ubirajara ée seu fa.
fã.
V Viva!
na desta coluna.
coluna.
dc dezembro na
te de 31 de
na na
churViya Viva Carmem Mayrink
Mayrink Y
quem faz o melhor chur^
rasco.
rasco.
Veiga,
»•
Veiga, que depois de
dc uma
uma
f
A
¦
vida rica, despreocupada
Os competidores serão:
serao:
dcspreocupada e
1^ RPTlVr1 A FIFTP A ^ !'m a^r" °
/<
Tudo
TUQO
flOVO
vida
novo
l
brae rcativou
o'tário
Jobim,
o
secresecrelonge
longe
do
mundo
dos
negónego'ift
próprio
proprio
I
uma resolucao dispensando de licitacao as empresas
AdmiO Ministerio
Ministério da Admi#rio executivo do Minislevam anos para acontecer,
acontecer,
Miniscios, enfrentou esta semasema/(
dc notorio saber.
dezemate dezemnistração
nistragao inicia até
fazendo com que os funciotério
funciotcrio da Justiça,
Justiga, Milton
Milton
sozinha, mb
Forum — sozinha,
na o Fórum
Em maio Henrique Hargrcavcs abriu uma emprcsa
bro concursos anuais para
Seligman — que ée gaúcho
nários
narios federais se
sc acomoacomopara
gaucho
rodeada de fotógrafos
fotografos e
—, e o namorado da mi*
dc consultoria.
midem.
dem.
cameras
para
quem quiser trabalhar para
câmeras de televisão.
televisao. E
I
I
Em junho a emprcsa de Henrique Hargrcavcs, que
nistra — que é6 uruguaio.
fazer
uruguaio.
o governo federal ou fazer
O ministro Bresser PereiPereicom a maior dignidade.
dignida'dc.
/A
niio poderia jamais ser considerada dc notorio saber.
atividc sua ativicarreira dentro de
ra — que está
esta com a corda
corda Viva
Podemos dizer que aa
Viva a coragem de
de
- VLf
foi contratada pjtra prcstar assessoria ao Scbrae.
dade.
dade.
toda — quer novos valores
valores
reputação
reputagao nacional está
esta
Carmem Mayrink Veiga!
Veiga! (J
testes
testes
Atualmente
esses
Atualmentc
em
emjogo.
Que bonito.
no serviço
servigo público.
Viva!
, J
jogo.
publico. Viva!
\
Danuza Leão
Lena c Sônia
Sonia Bioiulo
Danuza
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José
relações de rejeição
Jose Carlos vê
ve rela^oes
morte
rejei{do entre o lixo e a morte
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TAVERNA DU BOCAGEI
¦
R
S:H
2 0 MELHOR RESTAURANTE D0 MUNDO
¦
E
ANOSTOfiXNDO SAÚDE.
HA 12
iZANOSVtwXu|WSAU^.
cowtc» Eitr. dodoo^tio.
Qil»io. 646 -• Ha
T. 396-6883
396-6883 PSIiSPRMMPt
HA
iw• - T.:
' "
|coMKctf|Estt.
pm
Búzios - Porto Seguro
9j
Iguaçu
Igua^u
e
Rio
de
Foz
do
|«uieiro 3
MODA MASCULINA E UNISSEX
Janeiro
UNISSEX
. O PACOTE INCLUI
1
Combate ao stress
||
««fU. *V Sf f
Tratamentos estéticos
K
fi|p»I
Atendimento médico 24h
iw Sntafffi
• AlimenU^ao
Alimentação balanceada
I
// i¦
rnL
Atividades físicas
fisicas e de lazer
lazer
t
iRlO-SUL
• Atlvidades
I^Upn
. Emagredmento
%ff —.~is
Emagredmento sem medicamentos
medlcamentos
Medição da porcentagem de
l o t h i n g
• Medico
cCLOTHING
de Proxlmas
datas
Próximas datas:
wmmmHmmm
21 a 24/09
corporal por computador
computador
gordura
PRONTA ENTREGA,
ENTREGA VAREJO
varejo E atacado
gordura
ATACADO
Supervisão em tempo
_
a 15/10
09 aI5/IO
tempo
• Supervlsao
R. SANTA CLARA, 75 #J-j.-.
401 TEL(021) 2370183
5/ i 1
I O a S/l
30/ IO
Llgla Azevedo.
Integral de Llgia
Azevedo.
Integral
Pagamentos à vista a partir de R$450,00 ou parcelamos em até BX.

Caderno
C«.c,n,,
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almoço dc domingo a tradicional i MÚSICA
No
Noalmo^odcdomingoaIradicional
, MUSICA
Feijoada
e
Buffct
variado
AO
VIVO
VILLARISO
da Gávea,
728 - São
S3o Conrado
Conrado
GAvca,
tVi'o
r7"""1" Rcservas: Tel.: : De
Dc322-1444
2* 4 í»¦* almoçoEstrada
20
|
pcvtois.
p/
p7 grupos mínimo 20
Idéias
Ideias
«• i » « o »

SÁBADO
sabto
JJB

11AU

UvlUvll LCll
iteMciiamctito Pircto
Central
CenfráldeAteiwltaiemo
Direto j» Piantfo domlngo-Tel-'287-7Zi4
fc;pA
LA
PLAAE
"0
ilusao/
acrescenta:
1. O escrever Higiene e ilusão/
une
o
HOTEL#
gues
que
HOTEL# ? ? ?
kA 0 lixo como invento social
social
pavor do lixo com a morte ée aa
MuBCSBEBSBSEt^^^3m^mBK^S^SSSEi3L
PRAIA DO PERÓ
peim^ ENTRE
BÚZIOS Ee CABO
frio
entre bOzios
cabo FRIO
L1 (Editora Nau), o0 antropólol\
antropolorejeição
rejeipao do orgânico
organico em decomSuites de frente para
mar. yS
y/
decomSuites
\ I I
paro o mar.
\j
—^
—
Instalações
Instalaq6es especialmete projetadas para SPA
iX
Jose Carlos Rodrigues
1X go José
Rodrigues
esqueciposipao. Na cultura de esqueciposição.
"o
"0
*
'
Ginástica
Glndstica
aquática
oquatica
OIvrA.Ti^
•
Emagredmento
•
Ema9r<K'men,o
apenas
mostrar
pretendia
mento em que vivemos, morrer ée
• /'K 1
a
^777777^771
erB°m6,rico J
sem medicamentos
dc discurso persuasório
BRASILEIRA
SINFÔNICA
SINFONICA
|I Exercícioergométrico
ORQUESTRA
ÉSlíNÁ
quanto de
persuasorio
a
mesma
coisa
ir
o
0
ORQUESTRA
quase
quaSe
•. ^TinT0<S^ntOS
que para
Dan«
|<hA
Dança
f
Desintoxicação
•
u\
I
y
trás da aparente neutraexiste
existepor
neutrapor trasda
• Tratamento Estético
lixo".
ux0».
EsteHco THEATRO
THEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
B
\H\ \ •. Combate
Combcrte ao stress
H
lidade das doutrinas
hdade
doutnnas de htgtene'.
higiene".
¦ jUf
' ' 1 •. Caminhadas
!UMR
e Corporal
e
Comlnhodas
Rodrigues
não
n5o
pretende quesAos 48 anos,
anos com doutorado pela
pela
Serie Texaco
H8EBB HANTAO
HBEBB
HANTÃO MàHCO
12/11/95
01 à 08/10/95 e 05 à612/11/95
5°.5o. Concerto - Série
HS. KRÍODO:
KRk»0:01A08/10/9S
MfoKX) 24
MHS.
o0 perigo dos microorganistionar
microorganisSorbonne, de Paris,
Pans, ele acaba de
de
.
335-8046/
335-8046J
miXTTrrrAP
43-5690
256-3595
/
/
J*".®
(Q31)
(021)
(Q3i)
(0246)
^RESERVAS:
V^reservaS:
r
OS
mos,
mo,s'mas
mas sim
fat0.
deste perigo
sim,0o fato
lançar seu quinto livro. "Uma das
lan^ar
das
PIANISTAS
PI ANI ST AS
OS
^de ^0
tipo
llP°
inter,nteJrjustificar
=7r:
JusU[,cf qualquer
^ua,quer
fun?5es da Antropologia èe causar
causar
¦mtco
I funções
%
venção, mesmo contra a vontade
vontade
ds 16:30 horas
Sábado, 23 de setembro, às
inquietação
inquieta^ao nos espíritos.
espiritos. 0 que
que
^n?ao'
"Aparailrnin
Sabado,
Caderno
das
envolvidas.
Apapopulações
populates
_ _ ideias em tortorpretendo ée suscitar idéias
rentemente, esquecemos até
ate onde
onde
no da questão
avisa.
questao do lixo", avisa.
**•
a t w
\/1 AftAVtl
. IMI NtOt
[OUAIIDAln'
^=^=3
HHH
na
Higiene e ilusão
ilusao traz
um curiótrazum
curiopodem ir as certezas baseadas na
FEGHALI
JOSE
Viagem
JOSB
\ litJivIII
"Peça pelo telefone e receba em
idéia
ldeia de
"e pureza.
moviO
Pureza- Todo o moviso esclarecimento: a exclusão
exclusao do
do
E?!S?2E
sua casa. com SBGURANÇA
mento
ment0
nazista
neste
sentisentiGARANTIA
garantia OE
oe quaudaoe
QUALIDADE
Piano-wlo
girava
lixo e dos mortos do convívio
convivio sosoPmQSQlQ
frutas,
verduras,
legumes,
polpafruta
do. 0 ponto fundamental ée a hiehiec^„IIMANIC
de frutas (açai. acerola, gravtola,
ciai
cial surgiu em 1779, na França,
Franca,
r
c. r. .
- Estudos
Sinfônicos
de
conde,
morange*
SCHUMANN
cupuaçú.
S.nfon.cos
ele
rarquia que se estabelece: o infeinfe4a-feira
ML
mel de abelhas, queijo minas,
aves.)
com o0 primeiro projeto ocidental
ocidental
ovos.
compotas de rn£as. peixe, guaraná
ovolS°^^fe
rior
nor ée impuro
impure em relação
relaCao ao supesupedebotaro
de
botar o lixo para fora da ridanatural PRODUTOS STEPHAN
cidaSEeMST*
Piano
oruuena
Piano e orquestra
o»c ) mercadonas
(pemil,
paio, lingüiça.
rior.
rior- A relação
rela<;ao da empregada
empregada
de. Um ano depois,
TTJ de supermercado
sflR^BRl
depois. o0 principal
e diversos outros itens.
principal
MOZAKT- Concerto
Conccno n° 19, K. 459
Ligue
tigue já,i e comprove'"
improvemozartdoméstica
domestica com a patroa serve cocono sou J ¦*
cemitério
wmiterio de Paris era revolvido ee
- Conccno
Concerto n° 1.I, Opas
Opus 23 :
TCHAIKOWSKY
Telefax:
mo
exemplo",
adverte.
adverte.
2Q5-3528
^HBB|fl|^aH
as ossadas levadas para além
alem das
das
"Na
0
antropólogo
antroprologo
também
tambem obserfronteiras urbanas.
Idade
Idade
Ingressos avulsos na bilheteria
va que a maneira de as pessoas
Regente:
Média, havia um intenso convívio
do Thcatro Municipal.
aparecerem socialmente é rejeitacom os restos em geral, os alimenROBERTO TIBIRIÇÁ
Disque
rem. passando adiante, a roupa
tos putrefatos, as fezes e cadáveApoio
ou o carro do ano anterior, para
res de animais. Bastava ir a uma
Patrocínio
adquirir o novo: "A sociedade de
igreja para conferir que os podeLufthansa
consumo, do descartável, só faz
rosos estavam enterrados em seu
Classificados
JB
Apoio Cultural
interior, e os não poderosos nas
estimular este comportamento. Se
©
áreas adjacentes."
este lixo for considerado em escaTEXACO
(021)
JORNAL DO BRASIL
Para quem estranhar a compaIa coletiva, torna-se monumen1995: 80 anos da TEXACO no Brasil
ração entre lixo e morte. Rodrital."
589-9922
KJ

QPü

Passe uma semana
no João Curvo Spa.

ist
' — I .1 M-

De 25 de setembro a 1 de outubro
ou de 23 a 29 de outubro no
Hotel Portobello (5 estrelas).

Informações e reservas
telefax: 521-5578 ou 256-3595.
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Perfil

do

JORNAL DO BRASIL

consumidor

il

Telefone celular não está entre suas
"Adoronao
prioridades:
prioridades:"Adoro não ser encontrada"
I
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w^m

m

tkm^

Jf

JhR|^

Cario Wrede
representor, se diz
diz WttKKttttKKttKKtKKKtttKtKtKtKKtKtKttKSB^SKKtKttK^SSKKilS^^^
,-•
Nathulia
Natlialia Timberg, 65 anos, 40 dedicados àa arte de representar,
"maturidade
Vexame — "Ficar
Ficar muda
mudu quando arguivivendo uma
adolescente".
dos
4
adolescent<m Afastada dos
consciente de estar yivendo
»exame
da
sobre
coisas
S0|re
colsa,s,
se espera
esPera que
—
que
^ue
MUl-' eu
ocorrida,
devido
a
uma
ocorrtda,
em
semanas
agosto,
agosto,
't
algumas
queda
palcos
por
/;<//««pvr
diga
algo
mais."
mais.
•—,
Três mulheres altas , em Pernambuco
t/t'Tres
ela volta
Pernambuco—,ela
volta
diga
durante a temporada de
"Nao tenho
Presente que gosta de dar — "Não
tcnho
restreia do
ter^a-feira, no Teatro Delftn,
a cena carioca, na próxima
do
Present*
Delfin, com a restrèia
proximo terça-feira,
tido
muita
oportunidade,
mas
Leonina complexa, dona de
monólogo Paixão, de Betty Milan. Leoninacomplexa,
gosto
um apurado
mofidlogoPaix&o.de
deumapurado
SI
tido
bom-humor, desviou-se em alguns momentos diante de perguntas diretas.
dire tas.
muitomuito de dar animais e plantas, porque
"Minha
"Minlia memória
es^ dando um amigo."
memdria está
esta muito mais na essência
essentia do que no retirar de
defichas",
voc®você está
fichas",
Presente que gosta de receber — "0 que
solidao e colecionadora de lembranças,
lembramas, ela se define
avisa. Amante da solidão
define
Presente
aviso's
"como
um objeto sensível
da vo: ao autor e aos poetas". Seu único
sensivel que dá
unico
^^
e
é dado de coração.
cora?ao. Eu não
nao discrimino."
arrependimento èe de ser sensata demais. Com um intenso ritmo de trabalho,
trabalho,
^I
Fobia
Fobia — Burrice
shows, ou
on ver TV, mas ela
não
nao lhe
lite sobra muito tempo para freqüentar
ela
H|^|^a|
O O que não
freqiientar
nio pode faltar na sua geladeira —1
"não
"nao ter
infalivel contra o tédio:
tedio:
tempo para ele".
ensina sua receita infalível
ele".
«Sei "Sei lá.
la. Eu nunca parei para pensar
sobre isso. Às
As vezes, falta de tudo. Eu
/?'[[
¦,";T!"1
^HBw
não tenho tempo de comprar,"
"A
'A
.-'^E&lQueixa
defasagem
Queixa de consumidor —
Perfume — "Eu sou meio volúvel. Os
Palavra mais bonita da lingua portugueabsurda entre o custo e o poder aquisi—
últimos são Paris, Paloma Picasso e
sa
Saudade
tivo."
Froust."
Palavra mais feia — "Elas variam, por— Leão
'/'t'-M|§
Signo
Signo
Leiio
WmmMmf''
Desodorante — Payot
que varia muito a forma como as pes— "Não tenho, mas talvez
Psicanalista
Xampu — Payot
soas verbalizam as suas emoções."
precise procurar um."
Sabonete — Da medicina ortomolecuITJffiWdl
Wmy^,
S-Wtff fjf P^ise
Quem gostaria que pintasse o seu retrato
— "Não gostaria de me ver
Carro — "Funcionando."
lar
Eu
Eu
/A
pintada.
Carro
Momento profissional mais emocionante
Pasta de dente — Aqua Fresh e Crest
não sou o meu tema predileto."
!••'. •'%;#vw5\ :£#i' Momento
»
Jm '¦'
"Eu
"Foram tantos..."
—
Creme para o corpo — Payot
Pior pergunta que já lhe fizeram
"Também
"Tambem
Roupa — Andréa Saletto e Regina Toacho que eu esqueci."
Pior
momento profissional
proHssional —
J>.¥
Pior
"A
mato
Pior resposta —
foram muitos."
que eu esperava
Relógio— Natan
confirmada com os olhos e não foi."
Intelectual — "Que não seja pseudo."
—
':>^..f'M
Com
—
Fernando Pires
Sapatos
Sonho de consumo
Viajar
—
Com quem gostaria de esbarrar por aíai—
,V'ff
- ¦
"Alguns
•
Celular — "Não tenho. Graças a Deus.
Livro de cabeceira — "São vários, no
¦..
"Alguns
no
'¦
amigos
que se foram."
^> ^g||
K% '4
Adoro não ser encontrada."
"Nao ter
momento, além dos textos que eu tenho
Receita para o tédio
tWio — "Não
tempo
Wffilj&J iWiW I' Receita
¦
tempõ
IpF.
£USS^S
'"'
Mensagem da sua secretária eletrônica
trabalhar,
a
do
último
livro
que
prova
'¦r
ele."
para
"Básica.
¦'.
—
;;É um mal necessário. Ê tão
Mmm
vm^r
J'AtA^a.?
de poemas do Paulo Salles." ^1
"Eu
Receita para a solidão
solidio —
~^S
JK
mm
gosto da
im fw
Receita
frustrante quando preciso falar e sou
Cantor — "Eu tenho um fraco muito
solidão."
%atendida por ela."
Jkt**' ;
s' ^HT*pi*
80,idS°i
grande por música erudita. Eu poderia
—""AA de descoberta de
A
.jp
A melhor viagem —
citar vários nessa área... Agora na
Restaurante — Rio's e Casa da Suíça
"Eu sou um
horizontes novos."
horizontes
MPB, tem o Sívio César que é excelente
bom garfo."
jÇomida —
"È
Ponto turístico — O Rio
.Comida que não gosta —
e muito injustiçado."
difícil, eu
"A
-sou uma das
.,
antes
O que gostaria de fazer antes de morrer
Cantora —
Selma Reis
poucas pessoas que conhe"Conseguir ler tudo o
tem uma voz privilegiada.'
que eu não li.
ço que gosta de jiló. Mas não como
—
Vero
Ópera
dobradinha."
Mozart
que eu não vi."
Como
reage quando leva uma cortada no
Fruta — "Quase todas, mas tenho certo
Remédio — Os da medicU
quando
;;
trânsito — "Depende do dia."
encantamento por cerejas."
na ortomolecular
« Bebida — Vinho
Símbolo sexual — "MiO que você deseja para alguém que te
"Eu
—
sou de origem israelita,
Religião
nha cabeça não vai por
magoou — "A mágoa só pode te atingir
;atraves
evoluindo com uma visão universal. Veai. Torço pelo díá^m
você gosta. Então,
através de quem voce
Entao, ò
ja bem, não é igreja Universal."
que se pare com essas
normalmente
acontece é querer que
que
Hobbie — Trabalhar
coisas de símbolos; você
ela saiba dimensionar."
1
Mulher inteligente — "Nesse momento
reduz o ser humano a uma
Lugar mais esquisito onde fez amor —
Lugar
,. eu tenho contato com uma mulher intecoisa muito pequena."
"Se
isso aconteceu, não interessa a ninligentíssima: Betty Milan."
Personalidade — Abrangenguém."
Homem inteligente — "Conheci alguns
te
"Eu
As noites de lua são propícias a... —
—
Livro
tenho uma vasta
que marcaram a minha vida. O mais
"Desfrutá-las."
recente, o Fernando Henrique Cardobiblioteca."
E os dias de sol... — "Também."
so."
Escritor — "Está na biblioteca."
Como se acalma quando está tensa —
Motivo de arrependimento — "Eu diria
Programa de TV — "Não vejo qua"De imediato, repirando
fundo. E com
se TV. Mas quando posso, gosto de
que muitas vezes me deixar levar pela
mais tempo, ouvindo música."
sensatez."
ver o trabalho dos colegas. Gosto da
Ginástica — "Trabalhar com o corpo
Mal do século — "A defasagem entre o
programação da TV Cultura."
"Não
de forma terapêutica. Não para modeTV por assinatura —
discurso e o comportamento."
tenho."
"Sei
—
—
:
lar, mas para me manter em forma."
isso
lá.
Acho
não
ilha deserta
uma
—
Qualidade
que
Quem levaria para uma
1
levaria
Animal doméstico — "Já tive tantos.
me compete."
Os amigos
"Se fui com
Adoro cachorro, mas no momento —
Defeito — "Não saber responder a uma
os
Quem deixaria lá —
"
—
há treze anos
eu tenho um gato."
entrevista como esta."
r^SBl^
meus
fe^s^MPI
meus
amigos,
não
deixaria
ninguém."
nao
ninguem."
|BH||MHpl^^S^3S
Animal selvagem — Os felinos
Tara — Risos e um bom papo.
Frase — "Viver e deixar viver..."
|^mJWKmBm.
Frase
j^PflBB
"i:•'^£^^Im, ¦¦nM'^i;^,, , ,.

Museus
Química francesa analisa
no Rio as dificuldades de
preservação

dos

acervos
PAULO MUSSOl

da tempestade, veio a francesa... O trabalho da química Marie-Odile Kleitz. 52 anos, que veio ao BraL sil este mês restaurar a múmia do
DEPOIS
sacerdote egípcio Hori. no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, apresentou tão
bons resultados que o adido cultural da
França, Romaric Suger BQel, já pensa em
convidá-la para vir ao pais ano que vem.
Só que dessa vez Marie-Odile, responsável
pela preservação do acervo artístico de
mais de três mil museus da França, entre
eles o Louvre. deve liderar uma série de
simpósios sobre consèrvação de antigüidades artísticas.
Marie-Odile foi chamada às pressas depois que a múmia, uma das mais valiosas
peças do museu, teve seu sono de 2.800
anos interrompido por uma forte chu\a
que a encharcou. Sua vinda marcou o esforço conjunto dos dois paises — iniciado
mês passado com um seminário — em
recuperar o prédio e o acervo do Palácio
da Quinta, que guarda sob seus telhados
apodrecidos o mais raro acerv o de objetos
do Antigo Egito da América Latina. Em
entrevista ao JB. às vésperas de retornar á
França, Marie-Odile falou das dificuldades
de conservação no Brasil e na França.

sob

a

Quais as maiores dificuldades para se
preservar antigüidades num país tropical como o Brasil?
A preservação em locais como esse é um
desafio muito grande. O ideal seria que as
peças se mantivessem em locais com umidade, luz e temperatura controladas, e que
não ficassem muito tempo expostas. A múmia do sacerdote Hori, por exemplo, está
numa caixa sem oxigênio e sem umidade,
que são os principais agentes de decomposição, pois permitem a proliferação de microorganismos.
Os museus estrangeiros evitam trazer
mostras ao Brasil por causa deste problema?
Tradicionalmente, há
preconceito de
muitos curadores em expor suas coleções
em climas tropicais. Mas com o devido
cuidado não há qualquer problema. Eu
mesma, a pedido do consulado francês no
Rio. estou estudando formas para trazermos algumas exposições da França para cá
110 ano que vem.
Além da umidade, o Museu Nacional
enfrenta outros problemas?
Não conheço o museu, mas
já pude
sentir que ele tem problemas similares aos
de vários museus públicos franceses. Há
uma mistura dos acervos de pesquisa com
os artísticos, e isso faz com que a atitude de
conservação não seja tão forte quanto seria
se o museu fosse especificamente de arte.
Qual o estado de conservação dos acenos

luz

da

conservação
Marco Antonio CavgScanti

4 química francesa Marie-

e sugere que se faça rodízio tia exibição de peças

de egiptologia nos grandes museus do mundo?
Não posso responder por todos os museus do mundo, mas, pelo menos na França, as coleções em exposição também sofrem muito a ação da poeira, da luz e da
umidade.
No Louvre também?
No Louvre há uma preocupação muito
grande com a pesquisa. No seu acervo
reservado, a chamada reserva técnica, restrita aos pesquisadores, a umidade relativa
máxima é de 40%, e os objetos estão nuní
estado bom para a idade. E lá que estão as
peças mais importantes.
Elas não ficam cm exposição?
Durante muito tempo as obras mais
importantes foram exibidas nas galerias, e
nas reservas ficavam as secundárias. Mas
hoje a preocupação mudou. Já se sabe que'
a exposição muito longa de objetos é prejudicial.
Com isso não se cria um problema ético
em relação ao público, que deixa de ter
acesso às peças?
Não. Se o público tem peças demais na
sua frente, acaba não vendo nada, e o
museu não passa a sua mensagem. É uma
questão de comunicação. Tende-se a deixáIas menos tempo à mostra, e renovar sempre as exposições. Há também uma noção,
criada há 15 anos, que é a das reservas
técnicas visitáveis. restritas a públicos especializados, formados por pesquisadores
e estudantes.
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Paulo Nicolella — 29/11/88
Não é à toa que Monique é a
própria metamorfose ambulante. Agora, seus cabelos estão
enormes e louros, resultado da
técnica exlension que, segundo
ela. só existe no Rio em seu saláo. Fios de cabelos naturais são
amarrados em pequenos nós aos
seus, o que lhe dá o aspecto tão
desejado de Barbie ("adoro que
me chamem assim"). Talvez este
seja um dos motivos de sua admiração pela modelo alemã
Claudia Sehifier. "Gosto dessa
coisa dela estar sempre niudando de cara. Também troco o
tempo inteiro e não importaquem diz que é cafona. Faço o
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AMBULANTE
A modelo

simbolo
e símbolo

sexual

Monique

CEL1NA CÔRTES
e rancorosas preparem-se: a modelo Monique Evans vai
se lançar como autora de contos eróticos. Profissional da passarela há
25 anos, e há seis no comando da Maison que leva seu nome, ainda
hoje, aos 39 anos, sua agenda de desfiles está lotada até dezembro.
INVEJOSAS
Mesmo assim, Monique soube abrir espaço para embarcar na aventura
literária. Tudo começou há seis meses, quando o cantor Jerry Adriani a
encontrou num avião e lhe falou de um concurso de contos eróticos para
a revista Plavboy. Era o empurrão que faltava. "Sempre escrevi. Meu
avô, Lincoln Nery, era jornalista dos Diários Associados e essas coisas
são genéticas", avalia a modelo, com seu ingênuo ar de adolescente.
"Meus
contos eróticos são muito românticos, líricos, não chocam, e
não são baixarias", garante. O conto A/ter liours, que escreveu para a
revista, provocou unia reação tão positiva entre os amigos que ela se
empolgou e já está na terceira história. Monique ainda não tem contrato
com nenhuma editora, mas como a aparência de suas personagens
protagonistas é bem semelhante â sua ("Mas não é nada autobiográfico", avisa, embora sua heroina, como ela, se apaixone por um homem
mais jovem), Monique pensa em posar para as fotos de ilustração. "O
cenário de After liours é o Village, em Nova Iorque, onde eu poderia ser
fotografada de um jeito sensual e no clima do texto", arrisca.
Para um símbolo sexual como Monique Evans, é surpreendente ouvir
comentários como "sou muito careta. Só me liberei a partir dos 27 anos,
mas ainda tenho certos bloqueios". Mais surpreendente é quando fala do
efeito do ato da escrita sobre a própria sexualidade. "Como precisava
escrever sobre as sensações, passei a ter muito mais sensibilidade fazendo
amor. Acho que é um problema das mulheres de uma maneira em geral,
que não param para pensar sobre os movimentos musculares, por
exemplo. A maioria não conhece o próprio corpo", acredita.
Seu segundo conto, U'C (leia trecho ao lado) se passa nos banheiros
públicos de São Paulo, mas Monique está mesmo envolvida com o
terceiro, que está escrevendo e que aborda o homossexualismo. "É sobre
uma mulher que nunca teve um orgasmo e se apaixona por outra
mulher", conta a modelo, para logo em seguida fazer a ressalva: "Mas
isso nunca vivi e vou ter que me matar de pensar".
O assunto de fato a faz pensar e Monique tenta explicar sua forte
ligação com os gays. "Não confio nas mulheres. Sempre me invejaram.
Mulher já nasce competindo. Minha filha Bárbara, de quatro anos. que é
linda, se parece com a Barbie e com a Brigitte Bardot e disputa meus
namorados comigo sem sentir." Aliás, namoro é um tema que não pode
ficar de fora numa conversa com Monique. Depois de estrear sua vida
conjugai com uma precoce viuvez — o marido Oswald Evans morreu
assassinado em um crime até hoje não esclarecido —, a modelo teve um
filho com Pedro Aguinaga ("que nunca me ajudou com um tostão");
namorou Antenor Mayrink Veiga, o cantor e compositor Leo Jaime e
casou-se de véu e grinalda com o grande amor de sua vida. José Clark,
pai de Bárbara, um bebê de proveta. Depois disso, namorou muito, e
agora está com Jayson, um moreno de 19 anos.
Quem pensa que Monique tem vida de princesa engana-se. Depois de
viver a aflição de passar dificuldades financeiras junto com seu filho
Armando, ela deixou de lado o sonho de top model e, inspirando-se em
Luiza Brunet e em Xuxa. começou a carreira de símbolo sexual. "Fui
madrinha da Mocidade Independente de Padre Miguel, em 1984; participoi do Programa do Chacrinha, fiz tudo ao mesmo tempo. Chamei muita
atenção", lembra. "Tudo sem papas na língua ou assessoria de marke•
ting", orgulha-se, concluindo em seguida: "Hoje todo mundo sabe que
pode confiar em mim, mas, no inicio, a sociedade brasileira, que é falsa
moralista. Iicou assustada". Passada a fase de furacão, Monique concentrou-se na experiência da Maison. que está às vésperas de se tornar uma
"Daqui
a um tempo vou levar o curso de modelos para outro
franquia.
lugar, e a Maison ficará sendo só um grande salão de cabeleireiro".
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corte

Alberto Ferreira — 11 /2/86
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eroticos
prepara livro de contos eróticos
Eduardo Alonso/ Divulgação;
Arquivo — 28/1/92
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EDMUNDO BARREIROS
BARRE1ROS
cineO
tecnicas de roteiro cine0 mais reconhecido professor de técnicas
esta no Brasil. Vaidoso
Vaidoso
matográfico,
matografico, o americano Syd Field, está
ate
(não
(nao revela a idade; apenas que tem mais de 50) comanda, até
na
semana,
fim
o próximo
uma
oficina
de
qual profissionais
profissionais
proximo
uruguaios
televisao brasileiros, argentinos e uruguaios
de cinema e televisão
misterios de se escrever
escrever
aprenderão
aprenderao um pouco mais sobre os mistérios
cinema.
uma boa história
historia para o cinema.
Por suas mãos
Cameron
maos passaram diretores como James Cameron
rua),
(0 exterminador do futuro) e John Singleton (Oi
(Os donos da rua),
(O
das
além
alem de roteiristas como Becky Johnston (O
(0 príncipe
principe das
marés),
Anna
agua para chocolate), Anna
mares), Laura Esquivei
Esquivel (Como água
Hamilton (A montanha dos gorilas) e Randy Singer (Uma babá
babii
brasileiros
está
aprendendo
com
O
time
de
esta
com
0
que
quase
quaseperfeila).
perfeita).
Field também
divisao. Há
Ha diretores como Sylvio
Sylvio
tambem ée de primeira divisão.
Back, Zelito Vianna e Lui Farias, e roteiristas como Geraldo
Geraldo
"A
maioria
Carneiro, Denise Bandeira e Carlos Lombardi.
maioria
das idéias
ideias me impressionou muito. Acho que posso ajudar aa
em
que se tornem roteiros com um sabor internacional", disse em
BRASIL.
entrevista ao JORNAL DO BRASIL.
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De roteirista mediano (apenas dois de seus filmes foram
Field
tornoutornou/
Spree
e
Los
bandidos),
os
obscuros
produzidos,
se
^
Comegou a se
se leitor de roteiros para uma produtora. Começou
filmes,
n^,
historias que renderam ótimos
encontrar e descobriu histórias
otimos filmes,
sonho de verão,
como Um sonlio
verao, de George Lucas, e Alice não mora
mais aqui, de Martin Scorsese. A partir dessa
dessa experiência,
escreveu o livro Screenplay
Screenplay
um
que
um
best seller
(Roteiro),
que
tornou-se leitura obrigatória para quem pretende se tornar um
ser convidado
profissional do cinema. A partir daí, passou a ser
oficinas
no
mundo
e
dar
dar
no
mundo
consagrandoseu.
inteiro,
aulas
consagrando,
para
método como um dos
mais eficientesee populares. As bilhetedos
rias que oo digam.

Que tipo de
pessoa participa de suas oficinas?
Normalmente
profissionais, ou pessoas que
estão quase se tornando profissionais. Anna Hamilton, autora de Marcas do destino, por exempio, sempre volta para se atualizar. Nesse meio,
todos sempre querem aprimorar suas habilidades. Eu não ensino a escrever, mas dou conhecimentos para se lidar com o roteiro. O talento não
se conquista, se cultiva. Por isso muitos procuram um mestre aprender novas coisas.
Nas oficinas, os alunos escrevem seus roteiros.
Algum desses trabalhos foi produzido?
Marcas do destino, de Peter Bogdanovich, foi
escrito numa oficina por Anna Hamilton. Que
fez uma outra oficina só para terminar A montanha dos gorilas.
A que o senhor atribui o crescimento do interesse pela profissão de roteirista?
Os dois cursos mais
populares nos Estados
Unidos, atualmente, são cinema e administração.
Hoje somos uma sociedade visual, as notícias e a
música chegam a nós pela televisão. Hollywood
vive uma verdadeira revolução digital com a
computação gráfica. Com a revolução do cabo.
no inicio dos anos 80, todos passaram a ver mais
filmes e séries na TV. As pessoas estão trocando
o material de leitura pelas imagens. E como todo
mundo gosta da fama, por isso quer fazer cinema. O meio mais fácil para conseguir isso é
através de um roteiro. Se antes as pessoas desejavam escrever o grande romance americano, hoje
sonham com o grande filme.
Quais as principais características
que uma
pessoa deve ter para tornar-se um roteirista bem
sucedido?
Primeiro uma forte imaginação visual. O roteiro é uma forma nova. Suas imagens devem
revelar as coisas. Os insights devem surgir através
da ação, não de palavras. O profissional deve ter
um bom ouvido para diálogos e, muito importante, um sentido sólido de estrutura. Deve ser
uma pessoa disciplinada e com o desejo de contar
uma boa história. E, é claro, conviver bem com
rejeições.
O que achou do roteiro de Pulp
fiction, de
Quentin Tarantino?
Ele tem estrutura tradicional. Conta várias
histórias sempre com começo, meio e fim. sempre
unidas por um personagem. Apenas uma delas é

"Se

superposta as outras. Nesse roteiro o uso da
da
difeestrutura é brilhante, apesar dele um pouco diferente. Por isso vou começar a usá-lo
usa-lo em minhas
minhas
aulas no ano que vem.
É possível fazer um bom filme
um
me a partir de um
roteiro ruim?
—• Na maioria das vezes os roteiros
melhores
:iros são
sao melhores
A
A
o
contrário.
contrario.
iece
acontece
Raramente
filmes.
os
que
Weir
Weir
Peter
iiretor
testemunha é um exemplo. O diretor
ainda
pegou um roteiro muito bom e fez um filme ainda
cortou
cortou
longas,
cenas
nas
algumas
melhor. Ele reduziu
diálogos e o resultado foi mais expressivo.
O senhor poderia dar dois exemplos de roteiros
recentes que sejam perfeitos?
O silêncio dos inocentes e Thelma & Louise.
Ambos têm uma boa dose de ação e personagens
muito fortes.
O senhor faz oficinas de roteiro, obviamente, de
um roteiro tipicamente americano. Qual seria a
diferença entre o típico roteiro americano e o
europeu?
A Europa tem uma tradição mais intelectual
do que os Estados Unidos. Por isso, o que fazem
lá é, primeiro, escolher uma idéia, um conceito
— algo como "arte é liberdade de
que gostem
expressão" — e dramatizam essa idéia. Nos Estados Unidos, pegamos a idéia, criamos uma história sobre essa idéia e, só então, dramatizamos a
história. Na Europa a história não é tão importante, mas os personagens são muito mais profundos.
— Quem o senhor apontaria, entre seus ex-alunos,
como um nome que irá fazer sucesso nos próximos
anos?
Becky Johnston. O príncipe das marés não é
muito bom, mas Sete anos no Tibet, que está
sendo rodado no Nepal, é extraordinário. Ela
desabrochou. E, também, Todd Robinson, que
escreveu o filme que Ridley Scott está fazendo.
De que maneira seu trabalho no Brasil pode
ajudar o nosso cinema, que está saindo de uma das
maiores crises de sua história?
— Os filmes de um
país dão prestigio no mundo
inteiro. Dona Flor e seus dois maridos ficou em
cartaz por três anos nos Estados Unidos. Se um
autor conhece bem estrutura, pode escrever uma
história com sabor internacional. Os maiores
filmes brasileiros sempre tiveram um ponto de
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vista original maravilhoso. Acho que posso ajuaju- _ Li
Li mais de dois mil roteiros. Desses, recomenvoces a escreverem histórias
dar vocês
historias para a tela de
de dei
dei 50, e 35 foram produzidos.
maneira apropriada, afinal, no cinema do mundo
mundo — Houve
Houve algum filme importante que acabou
inteiro, o roteiro ée sempre a parte mais fraca.
fraca. sendo
sendo realizado por sua interferência?
interferSncia?
Sim, vários.
Por
—Por
varios. Caminhos perigosos, de Martin
acontcce?
— Sim,
que isso acontece?
Scorsese, com Robcrt
Robert DeNiro e Harvey Keitel.
— Ele
Ele ée a parte menos conhecida do processo
processo Scorsese,
Ninguém
Ate bem pouco tempo as pescinematográfico.
cinematografico. Até
pes- Ninguem queria produzi-lo mas eu aprovei.
Achei que deveria ser feito, e acabaram fazendo.
roteiro Achei
soas pensavam que para escrever um roteiro
Loucuras dc
de verão,
verao, de George Lucas, também
tambem
escrever Loucuras
maquina de escrever
bastava sentar em frente àa máquina
minhas
só
tinha
consemãos.
so
maos.
Lucas
passou
pelas
não,
escrevei
nao,
escrever
passou
magica. Mas
que ele saia, como mágica.
guido parte do dinheiro que precisava e ajudei.
ensinada. guido
roteiros ée uma habilidade que pode ser ensinada.
Houve, também, outro de Scorsese, Alice não
As pessoas aprendem a contar uma história de
mora mais aqui, e Mais forte que a vingança, de
maneira a levar para a tela. Infelizmente os roteiSidney Pollack, com Robcrt Redford.
ros são ruins pois, como sua estrutura é pouco
Mas, até então, o senhor ainda não havia
conhecida, as pessoas ainda estão aprendendo.
escrito seus manuais de roteiro, ou começado a dar
Antes de tornar-se um professor de roteiro, o
aulas. Como isso aconteceu?
senhor foi roteirista profissional?
Depois de dois anos lendo roteiros decidi
Durante sete anos, na década de 70, escrevi
voltar a escrever. Escrevi séries de TV, roteiros e
nove roteiros. Dois viraram filmes e quatro cheum projeto de livro, Sreenplay (o primeiro livro
garam a ser oferecidos por produtores aos estúsobre roteiro de Fieht), no qual utilizei minha
dios. Com três, nada aconteceu.
experiência como escritor e leitor de roteiros. Fiz
E que filmes foram esses?
a introdução, escrevi três capítulos e fiz um
Los bandidos, um faroeste, e Spree, o último
resumo dos que faltavam. Apresentei 65 páginas
de Jayne Mansfield.
que. em duas semanas, tinha sido compradas por
uma editora. Fiquei um ano escrevendo o livro
O que levou o senhor a abandonar a carreira de
que. quando saiu, virou best seller.
roteirista?
Quantos exemplares foram vendidos?
Uma tragédia na minha vida. Vivi por muitos
Até agora, só nos Estados Unidos, 500 mil dos
anos com uma mulher que enlouqueceu e teve
sete
anos.
solteiro
quatro que escrevi, o que é muito para trabalho
por
que ser internada. Fui pai
tão especializado. Mas tento sempre escrever covida
mudou
e
minha
isso
aconteceu,
quis
Quando
mo num romance, mantendo um diálogo com o
ter um trabalho fixo. Ter um emprego era uma
leitor.
maneira de não pensar nos problemas. Sem falar
A que o senhor atribui o sucesso de seus livros?
leitor
isso,
fui
ser
Por
escrever.
não
conseguia
que
de roteiros para uma produtora.
Descobri que Screenplay foi o primeiro que
Como é esse trabalho?
usava filmes que as pessoas conheciam para ensiBem, só no ano
nar
a fazer roteiros. Nunca se havia discutido
nos
Estados
Unidos,
passado,
antes a estrutura do roteiro, que é o mais impormais de 50 mil novos roteiros foram registrados
tante para manter coesas todas as idéias.
na associação de escritores. O número é grande,
E como surgiu a carreira de professor?
sem contar os que estavam sendo escritos no
Quando o livro saiu, o Festival de Mill Valley,
período. No mesmo ano, apenas 500 foram produzidos, 147 em Hollywood. Fui contratado para
perto de São Francisco, me convidou para fazer
ler roteiros e escrever uma sinopse de uma página
uma oficina de dois dias. Depois me chamaram
com uma avaliação, dizendo se o roteiro mereceem Bruxelas para um workshop de seis semanas.
ria ou não ser produzido. Em Hollywood, neE isso não parou. Fiz oficinas em vários países,
nhum produtor lê roteiros, estão sempre muito
fui professor da Universidade do Sul da Califórocupados com outras coisas.
nia (USC) e da Universidade da Califórnia em
É o
Los Angeles (UCLA). Dei aulas, também, em
que o senhor fez, exatamente, durante esses
dois anos?
Harvard e Stanford.
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Voltei ao Rio aos 14 anos e me apaixonei pelas montanhas. A cidade era
outra: só de casas com gradil de ferro e floração amarela
samento populacional do Rio, embora jaCELINA CÔRTES
, >*
mais imaginasse que a Barra da Tijuca teria
as 600 páginas de Lúcio CosO Capanema
um crescimento superior ao do resto do
Ia, registro de uma vivência (editora
"Quando
município.
o
Plano
Pilpto
UnB), é como observar um caleidoscóprojetei
da Barra, imaginei um bairro para asfamíFOLHEAR
pio. Fotografias antigas e ,atuais, dese-^" 'lias
construírem suas casas de campSfmes?
e Corbusier
nhos, projetos, quadros, esculturas, porcelamo sabendo que cresceria quando tivesse
nas e até uma reprodução do Concorde
Quando o ministro Gustavo Capaneseus acessos. Hoje, não há mais plano, talvez
fazem parte deste projeto de vida. "Fui proma
encomendou a Lúcio Costa a construtenha
sobrevivido
apenas
alguma coisa", cotelando até entrar na reta final, sem desvio.
ção da sede do então Ministério da Edumenta, sem tom de lamento. "A Barra está
Senão, a gente morre e os outros escrevem a
cação e Saúde, no Rio, o arquiteto sentiusolicitando vida autônoma da cidade — ela
nosso respeito", pondera o arquiteto que
se envolvido em uma grande responsabise basta, com seus escritórios. Mas sou conprojetou a capital do país.
lidade: "Convidei Afonso Reidy, Jorge
"O livro é
tra a sua transformação em município", fria cara do Lúcio, toda a conMachado Moreira e Carlos Leão. Jorge
sa.
cepção é dele. Mas cada pessoa poderá ler
tinha
um sócio, o Ernane Vasconcelos, e
A conversa, animada, sofre um corte.
do jeito que quiser, descontinuamente", obtambém sua participação. Fariapropôs
Lúcio
Costa
se recorda das circunstâncias
serva a filha Maria Elisa, responsável pela
mos
os
cinco. Mas Oscar Niemeyer, que
"0
trágicas da morte de sua mulher. Ele se
coordenação do projeto.
grosso da obra
tinha
trabalhado em meu escritório, me
já
culpa até hoje, porque estava digindo o caré a compilação de sentido autobiográfico",
Ele sempre foi uma pessoa moprocurou.
ro que colidiu com uma árvore, em 1954,
explica Costa, em meio ao inacreditável caos
desta, mas teve um rompante quando
quando ambos tinham 52 anos. Maria Elisa,
que é seu apartamento na Avenida Delfim
soube que Ernane estava incluído. Conentão com 18 anos, também estava no carro,
Moreira, no Leblon, com pilhas de jornais,
cordei
com ele e ficamos os seis."
livros e móveis antigos.
e tem até hoje a sensação de que o veículo
A partir daí, elaboraram o projeto e
derrapou. O arquiteto, não. "A mãe de JuRealmente, não falta nada. Vida pessoal,
levaram
ao ministro: "Capanema estava
lieta
sempre
reclamava, porque chegávamos
profissional e projetos. Lúcio Costa, ainda
com pressa. Mas eu fiz questão de submeatrasados ao almoço de Correias. Então,
lúcido aos 93 anos, vai se recordando dos
HI
ter o projeto a Le Corbusier, por quem
naquele dia, resolvemos almoçar antes de
fatos que mais marcaram sua existência, da
éramos
todos apaixonados. O ministro
mesma forma que concebeu o livro — dessair. Eu tinha o hábito de dar um cochilo
fazer mais um pedido a Getúnão
queria
continuamente. Não pensa duas vezes para
depois do almoço. Na estrada, havia uma
tinha solicitado a vinda do
lio,
"0
pois
já
citar seu projeto mais importante:
curva depois de uma longa reta e, de repenPaláarquiteto
italiano
Piacentini. Então, eu
cio Capanema, que significou um marco na
te, corrigi o volante do carro, que se dirigia
acabei
indo
pessoalmenté'Se ao presidente e
arquitetura internacional", justifica (leia
para um barranco, e fui de encontro à única
concordou:
insisti.
Ele
você acha asbo.x). Mas a maior parte das coisas que fez
árvore do lugar", emociona- se.
sim,
então
homem'.
chame
E o projeto
o
na cidade foram casas de estilo — coerentes
Em seguida, o arquiteto recupera a alealacio Capanema, sede do então Ministério da Educação e Saúde
foi
endossado
arquiteto
francês".
frances".
pelo
com
rom't"fomS^d^S!°que
a formação acadêmica, que XnSs
ele mais gria
ao lembrar-se
Ie£ar-s°e do projeto
de Brasília.
BrasiUa^O
foi
O
gria H!>
projeto"de
tarde abandonaria. A primeira, já demolida,
havia
aberto
uma
concorrência,
Cario Wrede
governo
foi construída em 1921, no Rio Comprido,
com prazo de seis meses. Lúcio viajara a
convite, para a Parsons School de Nova
para Rodolfo Chamberlland.
m<
0
sonho
da
Em 1910, viajou com a família para a
Iorque, e nem pensava em se inscrever.
"Não
Europa, onde permaneceu por cinco anos.
estava interessado", admite. Voltou
Voltou ao Rio aos 14 e encantou-se com a
ao Brasil de navio e, durante os 12 dias de
Barra acabou
cidade: "Me apaixonei especialmente pelas
viagem, começou a pensar no concurso.
"Comecei
montanhas, completamente diferentes das
a ficar curioso. Como poderia ser
Lúcio Costa não fala em tom de lasuíças, que eu acabara de visitar. Nessa épouma cidade nova?", recorda. Acabou sendo
mento, mas deixa claro que, de seu Plano
ca, a cidade era outra: só de casas com gradil
o último a entregar o projeto. "Estava numa
Piloto da Barra, quase nada restou:
"Queriam
de ferro e floração amarela. Fomos morar
fase negativa, porque considerava a arquitefazer um loteamento na Barra
no Leme e um dia visitamos minha tia, em
tura que aprendi na escola um equivoco. A
da Tijuca, nos "anos 40, para ordenar a
Laranjeiras. Foi uma viagem de bonde inesestrutura tradicional do século 19, de alveocupação quando fossem abertos os acesquecivel, passando pelo Largo do Machanaria, pedra e tijolo, já tinha mudado. Não
sos. O então presidente do Departamento
do", recorda.
de Estradas de Rodagem (DER), engequeria mais fazer casas de estilo. Me lembro
Lúcio só se mudou para o Leblon em
nheiro Segadas Vianna, me pôs no carro
que, uma vez, quando sugeri a uma senhora
1932, três anos depois de se casar com Julieum projeto de arquitetura contemporânea,
para conhecer a área. Percorremos os
ta, sua Leleta. Mas não sem antes passar por
ela reclamou: 'Vim pedir uma carruagem e
cerca de 20 quilômetros de orla e minha
você me faz um automóvel?'"
grandes conflitos sentimentais. O arquiteto
impressão foi explêndida. A engenheira
se apaixonara pelas duas primas, ambas com
Este talvez tenha sido um de seus maiores
Suzana me pegava diariamente, às 8h,
oomesmo
mesmo nome,
nome. e preferiu refrescar a cabeça,
No Parque Guinle, oojardim
cabe^a, embates.
embates. As criticas vinham de todas as
rotina que se repetiu por muitos anos.
jardim nasceu como prolongamento dos predios
as ^o
prédios
rotina
viajando pela Europa, antes de tomar uma
uma
partes,
até
ate
o
arquiteto
Também
sobrevoávamos
sobrevoavamos a área
norte-americano
norte-americano
Tambem
partes,
area no avião
aviao
que
decisão.
decisao. "Quando
voltei. houve um convívio
convivio Goodwin
Quando voltei,
Goodwin publicou o livro Brazil builds.
tes
do
DER,
à
sede.
a
sentir
a
extensão,
Mas
os
builds.
\T/\
não
haviam
nao
haviam
doDER,
para
parasentiraextensao, o que me
projetos
ii«a1/a
n
n
"Todos
simultâneo,
simultaneo, mas resolvi
resolvii casar com Leleta".
Leleta
"Todos combatiam essa nova tecnologia de
ajudou a ter uma visão
agradado àa família:
visao de conjunto.",
familiar imitavam o estilo
/IN
I J 111 T11 r~
de JLNo
estilo ajudou
1 () Guinle,
as
'Parecerao senrevela com ar maroto. Hoje, essas lembranlembran- ago
aço e concreto armado — movimento iniciaafrancesado da mansão.
recorda.
mansao. 'Parecerão
inicia5
sen- recorda.
(,-as se confundem
"\
conlundem na bagunça
bagun^a do apartaaparta- do
ças
do quando fui diretor da Escola de Belas
zalas da casa grande', ponderei, e sugeri aa
Belas mit-tn.M--m.rL
idéia
ideia fundamental era criar núcleos
nucleos
_
mento,
mento. com vista para o mar. A própria
Artes (hoje Museu Nacional
National de Belas Artes),
propria Artes
construção
constru^ao
de residências
espaçados, de um a dois quilômetros,
Artes), superquadras
811001 QlI3.flrRS
residencias contemporàcontempora- espagados,
quilometros,
filha se surpreende com sua capacidade de
neas. E assim foi. 0 projeto foi um precom prédios e loteamentos de casas indique ainda detendia a tradição francesa das
encontrar bilhetes amarelados pelo tempo,
"Eu
beaux arts. A imprensa especializada só pasnúncio das superquadras de Brasília, com
viduais, como alternativa para as serras
tinha um escritório no Castelo e
sou a respeitar o construtivismo quando
que tiveram alguma significação,
de Petrópoüs e Teresópolis. Eu sabia que
apareceu um rapaz, que eu conhecia de
prédios de seis pavimentos sobre pilotis e
u Se foi um combativo jovem de esquerda,
Goodwin escreveu seu livro. Era um combavários tipos de quebra-sol. No ano passahaveria uma explosão populacional, mas
Ouro Preto, da época em que fui ver a
que incentivou a filiação de seu colega Oscar
te que envolvia os intelectuais e toda a popudo, soube que queriam gradear o parque,
não pensei que fosse tão grande. Hoje, o
arquitetura colonial. Ele era amigo de
Niemeyer ao Partido Comunista, hoje ele é
laçâo".
o que achei uma bobagem. A graça do
César Guinle. um dos herdeiros do"palanão existe mais — talvez tenha
plano
um homem cordato, que vê com bons olhos
Após o construtivismo. a arquitetura bralugar
Palácio
cete
é justamente o parque aberto para a
Laranjeiras) em Laran(hoje
sobrevivido alguma coisa, como a distâno mundo predominantemente capitalista. E
sileira ficou badalada. "Mas, dai para a
Haviam loteado o parque e querua. como se fosse um prolongamento
jeiras.
cia
entre os núcleos. Na verdade, restou
tampouco se queixa do extraordinário adenfrente, só marcou passo", conclui.
riam construir casas de estilo, semelhandas residências."
apenas seu registro."
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16h30. 18h20, 20h10. 22h.
Lancelot •¦ O primeiro
DIVERSOS
- Don Juan DeMarco
Sala 2 —
12h.
prime.ro cavaleiro: 12h.
OeMarco 15h30
14h15.
16h30, 18h45. 21
14h15.16h30,
21hh Sób
MAOUMNU
SAb. ea dom
MADUMWA BHOFFHM
17h20.
dom.. . aa
BNOPPINO (Mwli
19h10. 21 h
17h20.19h10.
Portato, STAR-COPACABANA(Rua
do Fortaia,
STAH-COPACABANA (Rua Barata
|iM rio
Ribeiro, 802/
BarataRlbako,
802/
das
14h15
14h15
partir
po'tir
222/U.
222AJ. 901)1
301)1 BMa
— 256-4588): Lancelot •- O primeiro
Bala 1t — Mari vermelha:
vermelha: CC —primeiro
14h50,17h.
14h50,17h, 19h10.
19h10, 21
21h20.
» n
h20. cavaleiro:
cavaleiro: 14h. 16h40,19h20,
16h40.19h20. 22h
22h
NITFROI
NITERÓI
011 - Pricc t
Sala 2 — Caminhando nas nuvens: 15h30.
15h30.
—
THIIPA
I'll LI\U1
17h30,19h30.
"h30.J9h30.21h30.SAb..•
21 h30. Sób. e dom.,
TIJUCA
1IJULA
AHT
PLAZA
dom.. a partir
ART
PLAIA (Rua XV do
- 718partir IPANEM
d. Novembro,
Nownbro, 8B —
718
IPANEMA/LEBLON
das 13h30.
13h30.
— Anna dos
6769): Sala 11—Anna
I A/LEBLON
das 6 aos 18
—
IB 15h
AMÉRICA
Condo
AMlRICA
da
Bonflm,
Conda
394
Bonflm.
264(Rua
264
6769):
334
- Don Juan DeMatco:
Sala 3 —
17h.
19h,
17h.19h.21h.
—
OeMarco: 15h30,
15h30. CAN
DIDO MINDU
CÂNDIDO
MINKS (Rua Joana Angélica,
21
h.
Angelica, 63
83 —
4246):
Caminhando nas nuvens: 15h30.
42^cimin^onTm!lens
1SH30
17K20, 19H10, 212'hh. Sáb.
Sala 2 — Muito alim de
^ e" dom.,
267-7295): Ed Wood
d°m" a* partir
W°0d 15h,
15h' 17h20.
17h2a 19h40.
19h4°Parti' 22h0mmo
d" Rangúm
R°"S")m 15h10
17h30.19h30. 2121h30
15h,°h30. Sáb.
SAb e dom.,
dom,, a partir
partir
das
13h40.
das13h40h10'
17h10, isMo'll'hIO
22h. Último dia
19h10, 21 h10.
f"i"o
dun
das13h30
das13h3°
—
A
força
Sala
4
em
15h30.
alerta
2:
CiNl Ca vi a
ANTE UFF (Rua Miguel de Frias, 9 — 7T7
mBDD
CIN8CLUB1 LAURA ALVIM (Av. Vieira
VMrl Souto,
Souto,
ART TIJUCA (Rua Condo do Bonflm, 404 —
17h30,19h30. 212t'h30eSAb/eertdom
?7H30419h30
h30. Sáb. e dom., a partir CtNiClUBI
— 267-1647): A morte e a donzela'.
8080): A morte e a donzela 17h. 19h, 21 h.
donzela
• O primeiro cavalei254-9578):
Lancelot
das 13h30.
13h30
17®176
17h, 19h, 21 h.
ro:
16h30.19h.
CCNTER
21
h30.
Sáb.
o
dom.,
a
(Rua Coronel Moreira César, 265
partir
pahaCftCMl,pÜ
NONTB SNOFMNO (Av. Subuctana, M74 711-6909): Caminhando nas nuvens:
das 14h.
LEBLON (Av. Ataulfo da Pahra, 391 — 239592-9430): Sala 1 — A força em alerta 2:
—
15h30.
17h30. 19h30, 21 h30. Sáb. o dom.,
5048):
Sala
Caminhando
1
nas
nuvens.
BRUNI TMUCA (Rua Condo do Bonflm, 370 15h20.17h20,19h20. 21 h20.
a partir das 13h30
14h, 16h, 18h,
20h, 22h
^^M^I'vefmelha
254-8975):
Muito
além
de
Rangúm.
Sala 2 — Caminhando nas nuvens: 15h30.
15h30. SaYa1^—
Sala 2 — Maré vermelha. 15h,
15h 17h10,
17h10
15h30.17h20. 19h10. 21 h.
CENTRAL (feia Visconde do Mo Branco, 455..17h30.19h30, 21 h30.
19h20. 21 h30.
717-0367): Don Juan DeMarco. 15h3Ò
»NQUik
CARIOCA (Rua Conda da Bonflm, 338 — 228¦ «MM* « 2
WO OFF FWCB (Nua Owiafal «avariawo, «7/lJ.
17h20.19h10, 21 h
IFANKMA
Visconde
STAR
de
Pfraiá,
371
(Rua
força
8178):
A
— 295-7990): Sala 1\VI
15h30.
em
alerta
— Don Juan
17h30.
2:
371
1S4
m°r!tS^)S
521 -4690):
*4690).
• O primeiro
cava'
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Cândido
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Winslet e Diana Kent.
• ICARAI
Circuito: Condor Copacabana. Largo do
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ESTREIA
VIVA MM KWDO SUAS FANTASIAS SEXUAIS Pe John Tobias. Direção de Rogério Fábiono. Com ElizAngela. Marcelo Picchi. Joáo
Carlos Barroso e Francisco Milani. Teatro do
Grandes Atores (sala atui). Avenida das
Américas. 3.655, Barra da Tijuca (3251045). Capacidade: 400 lugares. 5a a sáb., às
21h30. dom.. As 20h. RS 16 (6«) e RS 18
(6*). RS 20 (sAb. e dom ). Duração: 1 h30.
O' Comôdia Casal milionário, para satisfazer
suas fantasias sexuais envolvem-se em cituações hilárias.
0 SEMELHANTE — Da Elisa Lucinda. DireçAo
de Zezê Polessa. Com
Lucinda. Casa da
'.fifyea. Sala ChiqulnhoElisa
Brandão. Praça Santos Dumont. 116/sobrado. QAvea. 5" a séb .
As 21 h. dom.. As 20h. RS 12 (6a a dom.) e Rs
"15
(0" o sáb.).
- i> "Sozinha
no palco, Elisa, numa ralação
interativa com o público, fala de coisas simpies, o dla-a-dla, amores, conquistas, inseiüffa"Ça. além da lilhos e Infância.
REESTREIA
ALÔ, N ONfMI PALAT — Direção de Eduardo
Manaur. Com Bruno Pacheco a Rossana de
.Carvalho. Teatro Bibi Ferreira. Rua Visconde
de Ouro Preto, 78. Botafogo (226-4591).
Capacidade: 82 lugares. 5" a sáb.. ás 21 h.
dom., às 20h. RS 12. Atô 1 ° de outubro,
l^' Comédia. O grupo mostra os problemas
enfrentados pelos usuArios de telefona de
• uma forma muito divertida.
ENSAIO ABERTO
AOORÀVIN pai x 6b — De Michel René Provoat e Marcela Moura. DireçAo de Anja Bittencourt. Com Marcela Moura e Fred Benedini. Espaço III do Teatro Vllla-Lobos,
Avenida Princesa Isabel, 440, Copacabana
c£2.7.5-6695). 5* a séb.. ás 21 h. dom., às 20h.
RS 10. Duração: 45 min Desconto de 50%
P*h> » clasto taalral a aluno* da Aliança FranTífíS.
abertos sáb. às 21 h e dom. às
*20h. RtEnsaios
5. Até 12 de novembro.
f->' Na mesa do café de uma estação de trem
pm Paris, uma mulher e um homem esperam
os seus pares que não chegam.
AUC8 QUI DCLiCIAl — Do Antonio Bivar. Direçào de Nildo Parente. Com Thais Portinho,
Luis Carlos Buruca, Luciana Colô e Marco
André. Teatro Posto Seis, Rua Francisco Sá,
BI. Copacabana (287-7496). Capacidade:
126 lugares. Ensaios abertos: sáb.. às 21 h o
ttOrt) , às 19h. Ri 5.
t> Comédia romântica. Alice, apesar de mulhei informada é mais feminina que feminista.
INGRESSOS A DOMICILIO
PÉROLA — Texto e direção do Mauro Rnfci.
Com Vera Holtz. Anna do Aguiar e outros.
Teatro do Loblon. Rua Conde de Bornadotte.
26. Loblon (294 0347) Cupncidude: 510 lu-

MUSICA
ESTREIA
NIY MAYOQROSSO— Canecão, Av. Venceslau
Braz, 215 (295-3044). 6*. ás 21h30. 6- o
sAb., As 22h, e dom . As 21 h. R9 20 (arquibanda a pisla). Rs 25 (mesa lateral). R$ 30
(mesa central). RS 40 (sator A e B). Até 24 de
setembro.
t>' No show Estava escrito o cantor resgata o
repertório de Ângela Maria.
NANA CAYMMI — Teatro da UFF, Rua Miguel
de Fria». 9, Icaral. Niterói (717-8080). 6" a
dom. às 21 h. R$ 20.
T- Nana interpreta além de vários boleros
•famosos, canções de Tom Jobim
CONCERTO CÍNICO — Espaço Cultural Sórgio
Porto, Rua Humaitá. 163. Humaitá (2660896). 6» a dom . As 21 h RS 10
í.v. Jocy de Oliveira apresenta um concerto
cênico com a participação das sopranas Neti
Szpilman e Gabriela Di Geanx.
SINDICATO
DO OOLPE - The Ballroom. Rua
'Rümaitá, 110.
Humaitá (537-7600) Capacidnde. 600 lugares. Dom., As 21 h30. Couvert
a RS 10 e consumação a RS 5.
ÚLTIMOS DIAS
MILTINHO NO CHA DAS CHIQUES - Café do
Teatro. Shopping da Gávea, Rua Marquês de
Vicente. 52/2u andar, Gávea. Reservas
pelo telefono 294-7563. Capacidade: 96 lugares. 3'. As 18h. RS 10 (3",4* e 5*) e RS 12
(Çtf, sáb. o dom ).
O cantor interpreta seus maiores sucesDE GRAÇA
OS MENINOS 0E MOSCOU — Aterro do Flamen go Dom . às 10h30
CLÁSSICO
FESTIVAL INTERNACIONAL DE FLAUTISTAS Escola de Música da UFRJ. Rua do Passeio.
98. Contro. dom . às 1 7h. Grátis.
¦ Flauta
barroca com Hans Joachim Fuss.

gores 5" a sáb.. és 21 h. e dom., ds 20h. RS 18
(5-). RS 20 (6- o dom.) e Rs 25 (sAb )
Ingressos a domicilio pelos telefones: 221•
0515 e 222-5122 DuraçAo: 1 h40.
Comédia. Numa família classe média todas as picuinhas do cotidiano ganham proporções operlsticas.
A MARACUTAIA— De Nicolau Maquiavel
Adaptação e direção de Miguel Falabella.
Com José Wilker. Mônica Torres e outros.
Teatro Clara Nunes. Shopping da Gávea, Rua
Marquês de São Vicente, 52/3® andar. Gávea
(274-9696). Capacidade: 450 lugares. 5". às
21 h: 6-, As 22h; sáb . As 20h e 22H30. dom .
As 20h RS 15 (5-). RS 20 (0* e sáb ) e RS 18
(dom ). Ingressos a domicilio pelos telefones:
221-0515 a 222-5122. Duração: 1 h1 5.
Comédia. Neeta adaptação de A mandrágora. os poderosos de Florença se tranformaram em figuras conhecidas do nosso congresso.
100*0, ALTO, SOLTBRa PROCURA De Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa. Direçáo de Jacqueline Laurence. Com Miguel
Falabella. Teatro Casa Grande. Av. Afrânio de
Melo Franco. 290. Leblon. (239-4046). Capacidade: 604 lugares. 5*, ás 21h30. 6" e
sáb . As 22h, e dom.. As 20h. Rt 20 (5«. 6* e
dom.) e RS 22 (sãb.. feriado a véspera de
feriado). Ingressos a domicilio pelos te/efonas: 221-0515 a 222-5122. Duração: 1h20.
espetáculo começa rigorosamente no ho•
rério e não será permitida a entrada apôs o
início.
t> Comédia. O ator interpreta 17 personagens que se encontrem no terreiro de Pai
Adamastor, um sensitivo que entra em contato com pessoas desaparecidas.
NAS RAIAS DA LOUCURA — De Silvio de Abreu.
DireçAo de Jorge Fernando. Com Cláudia
Raia. Teatro Ginástico, Avenida Aranha, 187,
Centro (220-8394). Capacidade: 664 lugares 5a, ãs 19h, 6* e sáb., às 21 h, e dom., ás
20h. RS 18 (5*). RS 20 (6- a dom ). DuraçAo:
h30. Ingressos o domicilio pelos telefones:
221-0515 e 222-5122.
Musical. A atriz dança, canta a representa
esquetes bem-humorados.
T0VUIS Dl BAML — De Fernando Arrabal. Direçflo de Gabriel Villela. Com Marieta Severo.
Antônio Calloni e outros. Teatro Sesc-Copacabana, Rua Domingos Ferreira. 160. Copacabana (236-2955). Capacidade: 288 lugares. 5" a sáb., ás 21 h. e dom.. As 19h. RS 20
(5"), R» 22 (6*) e R» 25 (sáb. e dom ).
Desconto de 50% para estudantes em todas
as sessões. Duração: 1 h30. Ingressos a domicllio paios telefones: 221-0515 e 2225122.
t> Drama. A história da louca duquesa de
Teran que convoca heróis a poetas para defender seu castelo.
COMO MRU M0NTAMMM — De Wilson Sayâo
Direção de Luiz Arthur Nunes. Com Ivone
Hoffman. Maria Adélia e outros. Teatro Glória. Rua do Russel, 632, Glória (245-5527).
Capacidade: 330 lugares. 5* a sáb.. As 21 h. e
dom., às 20h. RS 15 (5a e dom.) e RS 18 (6a e
sáb.). Desconto de 50% para estudantes e
pessoas com mais de 65 anos. Ingressos a
domicilio pelos telefones: 221-0515 e 2225122 Duração: 1 h50 Até 24 de setembro.
l> Comédia dramática. Mãe invade a vida
dos filhos para questinar seus objetivos.
O M0NTA-CARQA8 — De Harold Pinter. Direçâo de Cristina Ribas Com Marcello Antony

e Roberto Alvim. Porão da Casa de Cultura
Loura Alvim. Avenida Vieira Souto, 176, Ipanema (247-6946). Capacidade: 60 lugares.
6" o sáb . às 21 h. e dom . às 20h. RS 12
Duração: 1h. Ingressos a domicilio pelos telelones: 221-0515 e 222-5122. Até 1» de
outubro
D> Sátira. Enfoca a relação de dois assassinos profissionais à espera de mais uma vitima
TOOO MUNDO SABE QUE TODO MUNDO SABE De Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa. Direção de Miguel Falabella. Com Aríete
Salles. Laura Cardoso e outros. Teatro dos
Quatro. Shopping da Gávea, Rua Marquês de
São Vicente, 52/2° andar. Gávea (2749895). Capacidade: 402 lugares. 5*, às
21 h30. 6». As 22h. sáb. As 20h e 22h. e dom.
ás 20h. RS 18 (5*). RS 20 (6« e dom.) RS 22
(sáb. feriados e véspera de feriados). Ingressos a domicilio pelos telelones: 221-0515 e
222-5722.
E> Comédia. Socialite decadente tenta, de
todas as maneiras, evitar a falência.
CONTINUAÇÃO
MSCOI PAIXÃO — De Fauzi Arap. Direção de
leda Dihl. Com Greici Morelli, Ricardo John
e outros. Teatro Glauca Rocha. Avenida Rio
Branco. 179, Centro (227-5938). Capacidade: 278 lugares. 5* a dom.. As 19h, sáb.. As
21h RS 12.
> Uma garota e seu sonho — o de cantar. A
peça põe na berlinda mulheres que soltaram a
voz e terminaram no extremo oposto de tudo
que buscavam.
(MLQAMUH — De Antunes Filho. Com Luis
Melo e Grupo de Teatro Macunalma. Teatro
Carlos Gomes. Praça Tiradentes. 19, Centro
(242-7091). 4* a sáb.. As 21 h. dom., ás 19h.
RS 12 (4*,5° e dom.), RS 15 (6> e sáb ). Atô
1o de outubro.
£> A peça é baseada no poema épico que
conta a trajetória do Rei de Uruk.
FAMILY VOfCIS — De Harold Pinter. Com Alexandre Mello, Fred Tolipan e outros. Teatro 2
do Centro Cultural Banco do Brasil. Rua Primeiro de Março. 66. Centro (216-0237). Capacidade: 182 lugares. 4-, 5* e 6*. As 12h30.
Sáb. e dom, As 17h. RS 5. Atô 22 de setembro.
t> Comédia de boletins de consciência, onde as vozes de uma mãe e de um filho se
alternam na incapacidade de traduzir os pen>
samentos e desejos.
ACONTECaU EM IPANEMA — De Domingos
Oliveira e Maria Gladys. Direção de Miguel
Oniga. Com Anja Bittencourt e Miguel Oniga. Teatro do Museu do Telephone, Rua Dois
de Dezembro, 63, Flamengo (556-3189). 6"
a dom.. As 19h30. Rs 5. Até 1 ° de outubro.
£> Comédia. Escritor cria peça teatral a partir
das conversas telefônicas de sua vizinha.
- Texto e direção de
Noemi Marinho. Com Rosi Campos. Gérson
de Abreu e outros. Teatro Sesi. Avenida Graça Aranha. 1, Centro (533-3495) 6», As 19h,
sáb., às 21 h, e dom., às 18h. RS 15 (6a e
dom.) e RS 20 (sáb ). Até 1° de outubro.
L> Comédia. Esquetes ambientados nos bastidores de uma emissora de rádio.
MRUXMUMA — De Filipe Miguez. Direção de
Enrique Diaz. Com a Cia. dos Atores. Teatro 1
do Centro Cultural Banco do Brasil. Rua Primeiro de Março. 66, Centro (216-0237) Ca-

pacidade. 182 lugares. 4-, 5J e dom., ás 19h.
6* e sáb-, ás 21 h. Rs 8. Duração: 1 h40. Até 8
de outubro
Comédia A passionalidade latina contada
através de duas histórias folhetinescas.
WOYZECK — De Georg Búchner. Direção de
Alexandre Carrazonnt. Com Fernanda Azevedo. José Maurício Moreira e outros. Musou
da República. Rua do Catete, 153. Catete
(225-4873). 5* a dom . As 20h30 Rs 10 o RS
5 (classe). Até 8 de outubro.
Drama. Soldado alemão, para garantir a
sobrevivência da família, submete-se aos caprichos de um médico e um capitão.
QMMLâ, POR ACASO — De Alein Fourton. Direção de Giiles Gwizdek. Com Oswaldo Loureiro. TAnia Loureiro e outros. Teatro da Praia.
Rua Francisco SA. 88. Copacabana (2677749). 5a a sáb.. às 21h30. e dom., às 20h.
RS 10 Duração: 1 h20.
Comédia. Professor aposentado transforma-se em gigolô ao amparar uma prostituta.
•ORA QUI SOU — De Denise Crispun, Cristiana Mesquita e Luciana Dau. Direção de Beto
Brown. Com Cristiana Mesquita e Domingos
Alcântara. Teatro Cândido Mendes. Rua Joana Angélica. 63, Ipanema (267-7295). Capacidade: 130 lugares. 5a a sáb.. às 21 h30. e
dom., às 20h. RS 10. Estudantes com c ar te ir inha e pessoas com mais de 65 anos pagam
RS 5. Duração: 1 h30. Atô 19 de outubro.
t> Comédia romântica. DJ comanda programa de rádio onde desempenha papel de conselheira sentimental.
CANTO AS CRIATURAS — Roteiro, direção e
interpretação de Carlos Vereza. Sala dos Archeiros do Paço Imperial. Praça 15. 8, Centro
(224-2407). 5» a dom.. As 19h. RS 15. Duraçáo: 1 h10. Até 1" de outubro.
D> Recital ecumênico. Dramatização de poemas e canções de autores diversos.
NA IRA DO lÀPtO — De Clóvis Levy. Direção
de Sérgio Britto. Com Totia Meirelles. Nildo
Parente e outros. Teatro dos Grandes Atores.
Sala Vermelha, Shopping Barra Square. Avenida das Américas, 3.555. Barra da Tijuca
(325-1645). Capacidade: 400 lugares. 5* a
sáb., ás21 h, e dom., ás 19h30. RS 15 (5«). Rs
18 (6a) e RS 20 (sáb. e dom ). Duração:
2h30. Até 1 ° de outubro.
l> Musical. A mudança política e comportamental no Brasil entre as décadas de 20 e 50.
A PEQUENA MÁRTIR M CRISTO R», UM POiMETIM DUVAIRADO — De Maria Carmem Barbosa e Miguel Falabella. Direção de Miguel
Falabelle. Com Débora Duarte. Eva Todor e
outros Teatro Vanucci. Shopping da Gávea.
Rua Marquês de Sâo Vicente. 52/3° andar
(274-7246). Capacidade: 415 lugares. 5a. ás
21 h30, 6a, às 22h. sáb., às 20h e 22h, e dom .
As 20h. RS 15 (5-). RS 18 (6»edom.) o RS 20
(sáb.). Duração: 1h30.
Comédia. Uma trama misteriosa é desvendada durante a encenação de Páscoa da
Pequena Mártir de Cristo Rei.
CORRA, QUE PAPAI VEM Ali — De Ron Clark e
Sam Bobrick. Direção de Ary Fontoura. Com
Ary Fontoura. Suelly Franco e outros. Teatro
BarraShopping. Avenida das Américas.
4.666. Barra da Tijuca (325-5844). Capacidade: 234 lugares. 5" e 6d, às 21 h30, sáb., às
20h30 o 22h30. e dom., ãs 20h30. RS 15
(5-). RS 18 (6" e dom ), e RS 20 (sáb ).
DuraçAo: 1h30.
t> Comédia. A chegada inesperada do pai
causa grande tumulto na vida do filho gay.

ADOLESCENTE
NOS TEMPOS DA BRHÜAMT1NA - Texto e dire
çáo de Jairo Saiddy. Com Clndy Mathias.
Mateus Rocha e outros. Teatro Suam. Praça
das Nações. 88A. Bonsucesso (270-7082).
Sáb e dom., ás 19b. R$ 8.
t> Musical dos anos 60.
ANATHR0N — Texto e direção de Luiz Duarte.
Com Gabriela Alves. Fernando Vieira e outros. Teatro Glauce Rocha. Avenida Rio
Branco 179. Centro (220-0259). Sáb. e
dom., às 17h. RS 10. Duração: 1h20. Atô 1°
de outubro.
A história do amor proibido entre um
mortal. Anathron, e a deusa Libet.
WMBi I ItOiDA — Direção de Daniel Herz e
Susanna Kruger. Criação coletiva da Compa
nhia de Teatro Atores da Laura. Teatro da
Barra, Avenida Sernambetiba. 3.800. Barra
da Tijuca (439-4088). 6« e sáb., és 21 h. e
dom., ás 20h. RS 12 (6« e dom.) e RS 15
(sáb.). Duração: 1h20. Transporte e ingressos a domicilio. Informações com Vinia pelo
tel. 259-9361. Atô 1° de outubro.
Comédia. Uma brincadeira sobre os encontros e desencontros amororos.
COPACABANA — De Paulo Afonso de Uma.
Direção de Don Carrera. Com Fabiano Vannucci, Izabela Blcalho e outros. Teatro Vanucci. Shopping da Gávea. Rua Marquês de
São Vicente, 52/3* andar. Gávea (2398595). Capacidade: 415 lugares. Dom., às
22h. RS 10 e RS 8 (estudantes). Até 24 de
setembro.
Comédia musical.
DANÇA
GRUPO CORPO— Teatro Municipal. Praça Fioriano. s/n», Cenuo (262-3935). sáb.. As 21h.
Dom., às 17h. RS 5 (galeria/lateral), RS 10
(galeria e balcão simples/lateral). RS 15 (balcão simples), RS 150 (frisas e camarotes). RS
25 (platéia e balcão nobre). Ingressos a domicilio: 221-0515 e 222-5122. Clltimo dia.
Variações Enigma, sobre a obra do compositor inglês Edward Elgar. a Narareth. homenagem a Ernesto Nazareth As coreografias sáo de Rodrigo Pederneiras.
LUXO, CALMA E VOLÚPIA/OS DOIS - Teatro
Caclla Becker. Rua do Catete. 338. Catete
(265-9933). Capacidade: 280 lugares. 5a a
sáb . ás 21 h. e dom., As 20h RS 15.
Concerto do dança com as bailarinas Gisuldo Fernandes. Patrícia Barcellso. Virgínia
Malm e Carolina Wiehoff e o coreógrafo
Paulo Marques.
OS AMANTES 00 RIO — Teatro OeHin. Rua
HumaitA. 275, HumaitA (286-1497). Capacidade: 250 lugares. 5a a sáb.. às 21 h, e dom ,
As 20h. RS 15 (5*edom.) e RS 18 (6»e sãb ).
Até 30 de outubro.
L> Adaptação de Sérgio Britto. Coreografia
de Renato Vieira. Com Sérgio Britto. atores e
bailarinos.

HUMOR
SUBVERSÕES 3 -UNPLU0QED — Direção de
Stelld Miranda e Gringo Cardia Com
Aloisio de Abreu. Luiz Salem e Mareia Cabn
ta. Cate do Teatro. Shopping da Gávea. 2^
piso (274-9895) 5-, As 23h. 6- a sáb á
maia-noite o dom . As 22h Couvert a RS 10
(6- e sáb) RS 8 (5- e dom ) e consumação a
RS 8
t> O repertório é um passeio pelos mais va
riados gêneros musiceis. Meu nome é Creuza. sucesso de Rosana, estará imortalizado
nas vozes de Aloisio e Salem
VOCt NÁ0 PASSA DC UMA MULHER - Direção
de Fábio Pillar. Com Ana Velloso, Êdio Nunes. Lu Medeiros, entre outros. Centro Cultural Cel. Rua Macedo Sobrinho. 67, Humaitá
(537-8050). 6a e sãb . às 21 h e dom., às 20h.
Rs 10. Duração: 1 h30 Até 29 de outubro.
- Musical comôdia do grupo As mulheres
dramáticas.
RI MELHOR, QUEM RI BEM VINDO - Texto e
direção de Bemvindo Siqueira. SESC th São
João de Meriti. Avenida Automóvel Club. 90,
São João de Merltl (756-6177). 6*. sãb. e
dom.. As 20h30. RS 10. Até 1" de outubo.
Trabalhando com o dia-a dia. política,
sexo. corrupção, sempre com muito humor.
ANORft RAMQH — Texto e interpretação de
André Rangel. Seso de Madurwra. Rua Ew
banck da Câmara. 90, Madureira (3509433). 6* e sáb., ás 21 h. e dom.. As 20h30.
RS 10. Oltlmodia.
t> O ator representa vérlos personagens na
peça A primeira... a gente nunca esquecei
JOÃO CiÀUOtO — Texto de Ligia Ferreira e
João Clãudlo. Teatro da Lagos. Avenida Bor
ges de Medeiros. 1.428, Lagoa (274-7999)
5" a sáb . ãs 211)30. e dom., ás 20h. RS 15
Até 1 • de outubro.
0 humorista apresenta Um piauiense no
Rio de Janeiro.
ENCANTADO - Direção geral de Sandra Bréa.
Com Jorge Azevedo. Renata Nunes e outros.
Teatro Alaska, Avenida Nossa Senhora da
Copacabana. 1241, Copacabana (2479842). Capacidade: 300 lugares. B* e sáb. àa
21h30, dom., ás 19b. RS 10.
Show de humor com Imitações de Efvts o
Noviça rebelde.
AS MAGNÉTICAS — Direção do Guto Braga.
Com Joel Mandraus. Augusto Pessoa e Laura do Vison. Teatro Brigitte Blair. Rua Miguel
Lemos. 51. Copacabana
6" e
sáb . ás 22h30 o dom . ás 21(521-2955).
h30 RS 12 Até
29 de outubro.
l> Uma comédia drag qaoen
REVISTA
NOIT1 DOS LtOPARDOS — Direção e apreeentaçáo de Elolna. Participação especial de Rogéria. Teatro Alaska.' Av N Sra Copacabana.
1.241 (247-9842). 5* e dom . ás 21h30 o 6e sáb. As 24h. RS 10.
WCARDOI—CtHDAPO COM ILIS — Direção
de Brigitte Blair. Apresentação de Jane de
Castro Teatro Brigitte Blair. Rua Miguel Le
mos. 51, Copacabana (621-2955). 6-esáb.
As 21 h30 e dom., ás 20h RS 12
D0MINGAY — Beco da Bolwmia. Rua Gal
Góis Monteiro. 34. Botafogo (541-7348).
Dom . As 21h30 RS 1 2
l> Mumor e irreverência com Mnrlene Casanova.

ORQUESTRA RIO CAMERATA — Salão Nobre do MÚSICA NAS IGREJAS — Igreja de Nossa SeLeme Tênis Club. Rua Gustavo Sampaio, 74.
nhoro das Mercês. Rua Roberto Silva, s/n".
Leme. dom., às 1 7h. Entrada franca.
Ramos (230-8291). Dom., às 19h Entrada
l> Concerto n 6 em Mi menor, danças romefranca.
nas. Pavano. opus 50, Aleluia. Regência do
maestro Israel Menezes.
ORQUESTRA SINFÔNICA DO THEATRO MUNICI- PAGODES E GAFIEIRAS
PAL — Teatro Municipal. Praça Floriano. s/ ESTUDANTINA MUSICAL - Com a Orquestra
de Waldir Calmon. 5». ás 22h30, 6» e sáb. ás
n", Contro (297-4411). Capacidade: 2 350
23h, e dom., ás 20h. Pça. Tiradentes. 79.
lugares. Dom . ás 10h30. RS 5 (galeria e
Centro. Reservas pelo tel 232-1149 RS 7 e
RS 3 (mesa).
balcão simples). RS 10 (platéia e balcão nobre) RS 60 (frisas e camarotes).
CONFRARIA DA DANÇA — Dança do salão.
Olímpico Clube, Rua Pompeu Loureiro. 116,
t> Solista: Uuarteto de cordas da Cidade de
Copacabana (254-4161). Dom., a partir de
São
bao Paulo. Regência
Regdncia de Simon Blech.
Blech 1 18h.
g^. RS
r$ 110.
o.
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EDUARDO DUSEK NO SONGBOOK
1EDUARDO
Isto mesmo! Nosso "cantor de banheiro" vai mostrar que também compõe quando está no
chuveiro. Zizi Possi, Ney Matogrosso, Adriana Calcanhoto e Simone juntam-se a ele em
"Sou
"Eu
"Uma
"Injuriado"
"Nostradamus".
Eu",
Velejava em Você",
Cerveja Por Favor",
e
Ele vai dar um banho de talento. Domingo, às 17h, na JB FM.

EingZj]
MÚSICA CIVILIZADA E INFORMAÇÃO RELEVANTE

pwS
BARRA SHOPPING

BBBB
anna
Automóveis
VAMOS

TV SÁTIRA, SUA TELEVBÀO PRIVADA - De
Heloísa Pérrissès Direção de Chico Anysio
Com o grupo Novos Comediantes Teatro
América. Rua Campo» Sales. 118. Tijuca
(567-1572) 6- e sáb.. ás 21h30. e dom . ès
20h30. RS 12 (6« e dom.) e RS 1 5 (sáb ).
Duração: 1 h20 Até 1» de outubro.
t> Comédia. Esquetes sobre programas e
personagens que permaneceram na memória
dos brasileiros
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FILMES
Cássia
Mia
. Cantora
sexo,

fala

drogas

Eller
Eller

em

alto

e

bom

sobre
e

som
som
Marcelo Theobald — 27/4/95

Renato Lemos
Arquivo

yZ^SE

rock

na TV Bandeirantes
Saída do Planalto Central,
com dez anos de estrada e três
discos ^^^^¦mtora
Cassia
gravados, a cantora Cássia
>
1 porta hoje, às
as 22h30, no
no
gggHHHP^Hig^H
„,; ,Eller aporta
..programa
ma Por
Pot acaso, apresentado
apresentado
|;
4
*
r<
José
>se Maurício
Mauricio Machline na
na
„
S>randeirantes. Recentemente,
Cássia Eller foi considerada pela
Rádio JB FM como
uma das revelações femininas dos últimos
Stephane Audran (à
[remêjn^ubiini^^êsts^^^e^
no sublime A festa de Babette
(a. frente/
...anos, juntamente
iuntamente com a gaúcha
gaucha
Stephane
Adriana Calcanhoto e a carioca
Zélia Duncan. As três foram brinBanquete
vidas opacas
dadas pela rádio com um show no
para
Metropolitan,
jolitan, em agosto, ao lado
Um filme para se ver com oo estôBabette fugiu de perseguições
lado |
^y®(Pv?3H^Bjl~ Um
de Maria
ia Bethânia.
Bethania.
mago.mago. Cheio, de preferência,
ou sepolíticas na França e foi parar em
preferencia, ou
No programa, jCassia
rá
ra um verdadeiro suplício.
Cássia conta
suplicio. Festa de
;/?^H
conta '
HHRp^^-- ,v^^Mj|
pequena aldeia da Dinamarca.
um pouco
Babette, que a Bandeirantes
ico do initio
início de sua
Ninguém queria saber de seu pasBandeirantes
carrei- ;><%
sua
mostra
Babette,
"'
hoje,
ra e admite
hoje, às
dmite que se inspira em
as 23h30, ée um filme sobre
sado por lá. Nem ela mesma. Até
sobre o
em o dia em que chega a notícia de
Algo que
Matoprazerprazer de viver e comer. Algo
V,- Waldick Soriano e Ney Matocomo O
sofllmes filmes que vieram depois, como
que a pacata senhora é ganhadogrosso. Ela fala abertamente sobanquete de casamento, Comer,bera de um vultoso prêmio na lote«- bre sexo,o, drogas e rock and roll e
Comcr.^-^H
V^HilHHHHHHi^^H
;
O vocalista Tony
ony Platão
^'atao e Cássia
Cassia Euer^emeihcinça
"Entre
Eller:
semelhangafmca
eexpíwcuu^^^^^d^^^^u
e
explorada
ber,
viver
acaso,
no
ou
Por
Como
água
as
ria
agi/a
22h30
ber,
francesa. Ela decide gastar sua
chocofísica
para
estes três,
/wra
tres, o prinÜ declara: :
prina
late,
bem
tentaram
fate,
fortuna naquilo que
~ cipal hoje é o sexo". A cantora
que
/-.'
Cassia
Cássia
conta também
A* FESTA DE BABETTE
tambem os detadetaengravidei, enjoei de tudo, inclusimas jamais reproduzica ee
programa dali e olhava pra cá
reproduziinclusimais
gosta de fazer e
n m de sua assumida hoh0~ l"es
lhes de seu mais novo projeto, um
fala também
achava que era eu", afirma Tony.
um
ve de gente chata". Intercalando o
ram. Ou romancearam
Tony.
às pesBandeirantes
proporciona
O 23h30
mossexualidade
disco com músicas
ualidade e afirma,
afirma,
entre ri-disco
musicas de Caetano
Eles fazem uma surpreendente inCaetano
descontraído
ou disfarçaram demais. (Babette'!!
descontraido bate-papo, gravado
soas
vivem
em
que
giestcbud) de
Veloso, Itamar Assumpção
Assumpgao e Pauterpretação
terpretagao da música
casamento
é estéril.Veloso,
Paumusica Sossego, de
na casa de Machline, no Rio, ela e
E, no quesito gastrono- Gabriel Axel. Com Stede
torno um inesquecível
2 sadas, que o casamento
Tim Maia.
Maia.
„ Com relação às drogas, Cássia
mia, a cozinha de Dona phane Audran, Brigittc
Cassia resua banda interpretam as canções
re- linho
dada Viola. O0 ponto alto da
canpoes
banquete. Um mohedrcspiel e Bibi Andorentrevista
é
vela que teve uma época
ela
O
assunto
recebe
0
o
o
quando
canBabette
Io
de
can1°
Julho,
continua
de
Renato
Russo,
imbapreferido
Fiz
epoca em que
mento
pela
sublime para
son.
Dinamarca, 1988.
queconvidado
® Tony
~
tora, no entanto, é o filho FranPlatão,
Platao, com
com
Duração: IH5I.
tível.
o que pude, de Nando Reis, ECT,
Franaceitavaa tudo que lhe era oferecividas opacas.
ofereci- conv'dado
marltern extraordinária
cisco, que, segundo ela, mudou
extraordinaria sequem mantém
se"Hoie eu estnu 1u®jn
de Nando, Carlinhos Brown e
mudou
do, mass assegura:
asseeura- "Hoje
estou
melhança
melhanpa física,
fisica, muito curtida pesua
vida
completamente.
~
Sempre
Marisa Monte, e Metrô,
Semprc
Metro, de Raul
pe- completamente. "Quando
longe disso".
ROCKY II — a REVANCHE
tura de faroeste e salos dois: "Eu estava assistindo ao
naufrágio e vivem sibrinca: "Quando
ao bem-humorada,
brinca:
Seixas, entre
entre outras.
murai que não funtuaçôes divertidas.
Globo O 13h05
ciona legal. ?
Ava Gardner ò mes(Rocky II) de Sylvester
mo capaz de tirar
Stallone.
Com
SylvesMEU JAPÃO BRASILEIRO
POP ASSINATURA
LTV POR
ASSINATURA
amizade do
qualquer
ter Stallone. EUA,
CNT O 19h
rumo. ? *
Divulgação
1979. Duração: 2h20.
De Mazzaropi. Com
Boxe. Ex-campeão demulher. Ela não se conforma com
Mazzaropi. Brasil,
0 DET0NA00R EM
safia o homem que o
a estampa de felicidade ostentada
IWoody Allen
1964. Duração: lh40.
ALTA V0LTA6EM
derrubou.
O
segunpelo pobre viúvo. Larry (Allen), o
Homenagem. Mazzarodão da série não seSBT O 23h30
marido sábio e temeroso, aconse>s intensa
pi faz homenagem
a onda criada
gura
wire) de Chris(Live
|após
lha-a a ficar fora daquilo. Mas ela
aos costumes dos imipelo original. Stallotian Duguay. Com
em
é mulher, é curiosa e está disposta
grantes
ne começava a irritar.
japoneses
Pièrce Brosman. EUA.
São Paulo. ?
?
iptj luiic
a
a levar o°tro?o
troço adiante. E junta
1 tempestade
1992. Duração: Ih29.
um grupo de amigos para investiAção. Especialista em
OS HATFIELDS CONTRA
APUROS E TRAPALHADAS
- RENATO LEMOS
explosivo é convocaGS McCOYS
DE UM HERÓI
gar as coisas. Mesmo que isso
do para missão do
coloque seu casamento em risco.
Record-Rio O 20h
CNT O 15h
Houve um tempo ruim na vida
«.
FBI. ?
Com
essa história detetivesca
«i de Woody Allen. Acusações a tor(The Hatfields and the
(Lovekind of hero) de
nas
mãos,
Allen
McCoys)
cuida
de Declyde
de enchê-la
Michael Pressman.
T to e a direito, depoimentos em
SONHOS DE
Ware. Com Jack PaCom Richard Pryor.
com tiradas curtas a respeito da
7 tribunais, escândalos e ninfetiAKIRA KUROSAWA
lance.
EUA.
1975.
DuEUA,
1981.
Duração:
vida conjugai. Em meio a correração: lh30.
i nhas estonteantes. Uma época de
Globo O 0h30
1 h34.
rias, ouve-se a habitual
verve
verve do
Aventura.
Briga
entre
Comédia,
azar
desgraçada.
Veterano
Mas
do
passou.
^
(Akira Kurosawa^
diretor. Uma questão de estilo. E
Vietnã, duro, vive de
jovens transforma-se
dreams) de Akira Ku§ Passou quando fez Maridos e escm guerra de famiacaba, como sempre, sendo o merosawa. Com Akira
pequenos golpes. ?
r posas e passou ainda mais com
lias. ?
Terão. EUA/Japão,
lhor do filme. Nem adianta muito
~—Um misterioso assassinato em MaSOL VERMELHO
1990. Duração: Ih59.
disfarçar, criar histórias mirabo~—Vf.
' I ' .1 1
'¦ I«*iwwiiy*ifc»>í-(w>s-;v. ••; f:
nhattan, cartaz hoje da HBO 2, às
DOIS AMORES E
CNT
17h
O
Fantasia,
Anjelica Huston e Woody Allen em Misterioso
Kurosawa dá
lantes, mesmo que se
Mistenoso
mesmo
assassinato...
se consigam
UMA CABANA
16h30.0 filme mostra um Woody
oito versões para o
(Red sun) de Terence
bons efeitos, como na já antológi• 'Allen leve, solto e com os ombros
Record-Rio O 23h30
Young. Com Charles
ato de sonhar. É um
vosa, 16 anos antes) eedemonstrou
demonstrou
em que sempre tem alguém
alcuem enenca cena do elevador.
plevnHnr Mas
m..,c or. bom
Bronson e Alain Delevantados. Deixou a ranzinza da
filme bonito c lirico,
little
hut)
de
(The
uma enorme vontade de voltar a
trando ou saindo por uma porta.
mesmo é um Woody Allen melon. Itália/França/Esmas parece que falta
Mark Robson. Com
Njia Farrow pra lá, retomou a
azer rir.
Tudo por culpa de Carol Lipton,
droso, acuado
Ava Gàrdner c Siepanha, 1972. Duração:
acuado e implacável. O
alguma coisa. O epiparceria com a ex-mulher Dianne
I h52.
Ê uma história nervosa de enwart Granger. EUA,
de Dianne Keaton.
sódio
personagem
tempo
ruim
lhe
ter
que retrata o
feito
parece
parece
Reaton (com quem não filmava
Aventura. Aventureiros
1957. Duração: 1 h 18.
contros e desencontros. Parece
Ela cisma que seu vizinho, um
universo artístico de
bem.
O
homem
0
funciona
funciona
sempre
desde Noivo neurótico. noiva nerlutam para recuperar
Comédia. Casal e um
Van Gogh é belissicoisa daqueles velhos vaudevilles.
simpático velhinho, assassinou a
melhor nas crises.
espada sagrada. Misamigo são vítimas de
mo. ? *
,.7.
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? — Educação em revista
(4h30)
H!1"9 —
Igreja da graça (5h)
ESI"13 — Educacional — Mcc
4 — Fducaçào em revista
(frhIO)
7— Educativ o < 6h30)
4 — Santa missa (6hJ0)
13 — O despertar da lí
(6h.Wl
HI"6 — Programa cducaúto
EZft
(7h>
7 — Igrqa da graça.
RcbpoM) (7h)
9 — Reflexão. Religioso (7h)
11 — Palavra viva (7h08)
11 — Educativo (7bl0)
— Toque de vida (7h_10)
— Está escrito (7h30)
—
4 Globo ciencu (7hW)
11 — Teksisan Tclc-\cixla>
(7h30)
2— Hino naoonal (7h50)
2 — Pala\ra \iva (7h55)
¦2 — Palavras de \xia (8h)
— Mundo dos esjxjrtes
(Sh)
— Peso e compontua (8h)
9 —TV'OESP(8h)
4 — Globo ecolopa fSh05)
4 — Pr^uetus empresas,
grandes nepxiiH (SfOÜ)
6— Campus (ShX>)
9 — Informe imobtháno
(Sh»)
11 — Siga tvm
cummhonaro (8h30>
13 — Soltando os bicho»
(Sh.K))
2 — A santa missa (Sh4í)
EQ"4 —
Glotv rural.
CXvumcntãno sobre o camtx^
0»h)
— Bli escnio (^h)
— Sekçües rvoucuesas
fíh)
9 — Euevoi RriigKuot^i
11 — PUneia ik^s macacos
(%)
9 — Coonmdade ru T\
Entrevistas e ref^rtaaem
IH»1M

13 — Imagens do Japlo
(9hl0)
2— Dsenhando. Educativo
(9h30)
6—Winspector. Série (9h30l
"2 — Castelo Rá-tim-bum
Infantil (lOh)
4—Orcuito mundial de
vôlei de praia. Hoje: Final
(10b)
• — TV Mappin. Vendas
pd»TV(IOh)
7—Oube trmáo
caminhoneiro Shdl(IOh)
9—Bom dia vida (lOh)
11 —No mundo do arco
(lOh)
13 —A'casa centro
(lOhIO)
2 — Academia anuuônia
(lOh»)
7 —Show do esporte.
Abertura (IOIOO)
11 — Vida de cachorro
HOhX»
7 — Olimpíadas 96 Boletim
(IOWO)
6 — Boletim Olímpico
(IOh55)
PaxJcu(Uh)
6 —A grande jogada.
Esportiva *bertun(llh)
7—Cam|*onau> italiano de
futebol Hoje: Smpiiwia .x
Pami Aovrvo(llh)
11 — A f\\|i*na sereia
(llh)
13—TVmappin(llhlO)
2 — Plantão da língua
portuguesa
(Ilh30)
11 — Miv>hmana(llh30)
—
2 Estaçàoàència (I lh3J)
4 — Mulher nota 1000.
Senado Hoje: H iuírmttie
(Ilh35)
11 — Programa Süvxv
&n(os. Vanedades com Sdvw
Santos e Guoí Literato
(IIW5)
EES 2 - tx\xo
naoonal Hv^c
/•i Sm /j\ T&fra
(I3il
7— Munialde
motosekudhfc- Hoje: CP
Bnud. Ao\i\o(!2h!
9— Merodiodoaulnmò\d
íllií

13 — Goggfc
--¦
Educativa
! Globo
—fivv. Seriado
(I2hl0)
(l2hl0)
Tel. (021) 292-0012
44—— Melrose. Seriado
5
T#l. (021) 529-2857
Scruidii Hoje
HonTel.
ji Tel.
Grande
drsihaio (I2h3)|
Cra«i><irji/iaJo(l2h3))
|MInstrumental Ill
inforInror— Campcoanto Sul
;
13
13—CampcoantoSul
instrumental
ma' instrumental.
instrumental.
americano
amcricanodcFomiulaJ
HpH^^H mal
de Fórmula 3
Automobilismo
AuiomoWiimo(l2W0)
KljIJI Musical. Hoje: Al(I2W0)
A I- j
''"'tiro Carrilho.
Carrilho, NÓ
No
¦HflU tmiro
'água
em
D
&
ogua
:
pingo
P'"S°
ÈEfc
U0J-—r—:
cm(I8h)
Sorteio
Sortoo promoção
pnoma^io
l l^h)
turismo
hinsmoaJarao(l.lhl.
-}
s—
alemao(lJh).
9—Italianissimo.
9— Italianissmo.
|
.
Campeonato
tampeonato
Variedades
N'iriedadesdacuiiurj
brasida cultura italiana
itiiunj H^H Planeta
«.»»#« rida.
.jj Hoje:
u • :J
«da.
Hoje:
(I3h)
<!3h)
ETVI
Wro
de
futebol.
HoU*J|1 Cervos e raposas
4 —Tempenturanuunu
4—Temperatura
raposas : je:
nuunu
!<>• Corinthians
rn£Uiii~\.. x
CorinWans
)*¦
:
Filme:
Rocky II. a manche
toKKp$,U.ammtk
||fl| (I9h)
(|%)"'
: Palmeiras ()%)
(13h05)
(I3h05)
"
(I9h)
•—Trupe(l3hl5)
•—Trupc(l3hl5)
molor.
Obras primas (20h)
^tassa,
otepdmufm)
Automobilismo (I4h)
— Gospd Line. Musical
13 —Gospd
Musical K^2|||
(!4h)
(I4h)
2—Stadium.
2 —Stadium. Esportivo
(14h30)
(14h30)
7—Gol — AAjrandeioeada
granò: jogada
(l4hJ01
(I4h50)

^'

Bandeirantes iI CNT
CNT
] Sb/
Tel. (021) 542-2132
jI Tel. (021) 589-0909
(0211 560-0313
51
j: Tel (021)
Supercopa dos
do- camFutcbo Copeões.
pedes. Futebol.
calch(t8h).
mpactos
mpactos(!8h
(I8h).
j Super catch
(I8hl0)
I
Grand prix de
d. vôlei
feminino. VT
:feminino.
j
MsWcflt
(I8H50)
>.^l8n3UI
í• __ .
:
,Infan'
,
^ bontco" Infan"
Festival Mazzaropi.
I\
i: Sfu/1^neco''
til.
Filme: A teu Japão
ij
(I9h)'
\
brasileiro (1 %)
j
j:
:
:
!

Record - Rio
: Tel. (021) 502-0793
Parker Lewis. Se*
ríado (18h30>

O quinteto. Série
(I9h)

Cine Record especiai Filme: Os Uaifields contra os Mccoys (20h)

Fantástico. Varie- I Programa de domin- j
! dades
go(20h)
j^
8°<-uh»
S SmJ1,k-1
I| S«,,ki™"'""
(20h55)

0%
®®S>— Domingo oo cinema
oncma E^KMll
Filme;
Filme: Apuros
.ifitroseIrafcthadu
e trapalhadas de
Je
imVrw(l5h)
im/imj((15h)
:
13 — Campeonato
Carapconato italiano
itaiiano H^|HH
de futebol Reportagens
Reporogens (IA)
Especial Ziraldo,
(I5h) Especial
Ziraldo, :
7—Campeonato espanhol
e arte.
paixio
de futebol Hoje: Atlttieo de
Jss^ss1
B3R
!S?«««-,
Debate esportivo.
esportivo. :
Bilbao
BilbaoxAtXtkodtMah
Debate
,i Atlético de Math
(I5hl5)
(15hi5>
Aovivo(22h)
Ao vivo (22h)
4 ——Donungao
Domingão do Faustào
Faustao
Variedades(I5h25)
Vanedjdej(l5h25)
— 0 mundo da fantasia.
22—Omundoda
fantasia.
.
:
/ttiwi cAuni
Imortais americaHoic: Logo
LogohtmriHam
Imortais
america- :
(I5h30)
'
nos.
Gcorge
nos.
George
J, — Campeonato
13
Campeonatoitaluno
m^KmTm u Hoje:
italiano
,
l i .
de futet»L
futebol. Hoje;
Hoje: Roma
Ami x
Ui|l| Marshal e Pearl
l/iiii
Wiim Aovivo|15h30)
Ao U\oll5h30) Buck
Biirt (23h30)
6—V
Munda! mterduhes
6 — Mundial
mterduba
de harquete
turquete feminino
femuiino - Finais.
Finais.
*
Aovno
Ao\no.tl5h50(
wS^^gia
|15h50í
:
Encerramento
EES 2 — Cinema de domingo.
Encerramento(Oh)
:
(0h)
^Tljj^M
:
( time- 0«rnM> il6h)
7 — Mundial mteaiuK> de
(US**"! férrarano. Ao vivo
(Ifhi
EES"9 — Sessão das cinco. Filme.
Sv' ctài (1 "h)
13 — ívarmv Senado
ílThVl)

\
Manchete
ij Tel. (021) 285-0033

—i

j
Estação Brasil
Com Rolando Boidnn. Musical. (2lh)

: Apito final (21 hl

Boletim olímpico i
(22h) j
Revista Banco Na-' :
cionaí de cinrotl" j
(22h05)
O jogo do poder
Í22h35)

. .
,
, . domingo.
.Jorna»
(22h)
Por acaso. Entrevistas. Hoje: Cássia
Eller (22h30)

Hiphlandor SeriaHighlander.
do. Hoje: Estudos
na lia (23h)
Placar eletrfinico.
Esportivo (23h55)

A grande jogada.
Mesa redonda.
(23h05)

Video clube. Filme:
A festa de Babetie
(23h30)

Cineclube. Filme:
Sonhos de Akira
Kurosawa (0h30)

Sala »ip. Filme: \ada sagrado (0h05)

Espelho encantado
(22h)
Guerras do século.
Documentário
(22h30)

Mesa redonda. IX'bate esportivo
(22h)
Sessão das dez. Filme: O dcionador em
alta \o11agem
(23h30)

Sessão de domingo
Filme: Dois amores
e uma eaba na
(23h30)

Teie store Televendas(0h)
Câmera aberta
(0h30)

Informecial(lh30)

•

Santo culto em seti
SBTesporte(lh'0i j lar (íh)
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recebe cartas, telegramas e que o telefone não
nao toca. Nem a casa
casa de espetáculos
espetaculos ée sempre uma temeridade.
temerid
Quando foi
cobrar. Por isso, quando sua mesa ficou atolada de fax (faxes?)
inaugurado o Teatro BNH, o Rio ganhou
(faxes?) inaugurado
um
dos melhores
ganhou
esta semana,
semana,-acreditou
acreditou que iria economizar fortunas eliminando
eliminando teatros
teatros da cidade. A sala era confortável,
confortavel. as
as peças em cartaz
futures sessões
futuras
sessoes de psicanálise.
psicanal.se Ledo engano. Na verdade, o eram
eram boas, mas o público
nao aparecia. Seus
Scu administradores
publico não
súbito
subtto aumento da correspondência
correspondent foi provocado por uma
uma acreditavam
acreditavam que o problema era o nome
uome do t<teatro e o rebatizarevolta generalizada
uota publicada aqui na quarta-feigcuerahzada contra a nota
quarta-fei- ram
ram como Nelson Rodrigues. O
aconlec
0 que aconteceu?
A sala contira contra a Petrobrás
Petrobras que estaria patrocinando o megalançamegalanca- „uou
nuou confortável,
confortavel,
as
em
cartaz continuaram
contii
boas e o
pe?as
peças
mento do CD de Altay Veloso. "Os recursos do
deste publico
patrocinio deste
nnica diferenca
diferença é< que o local ficou
público continuou ausente. A única
sao onnndos
oriundos dos Postos Revendedores e não
projeto são
nao da PetroPetro- conhecido
conhecido como Teatro Nelson Rodrigues ex-BNH.
exSe era para
brás", ' garante
8arante o0 pessoal da Sociedade Comercial Radial Oeste.
Oeste.
chamar
chamar
de
ex-BNH,
é
e
mudaram
mudaram
o
nome?
Não sei
por
que
que
''A
Hras
A campanha de lançamento
langamento do CD de Altay Veloso está
esta sendo
não,
sendo
nao, mas o tal cinema, ali na Voluntários
Voluntarios da Pátria,
P
pertinho da
¦
integralmente bancada por
por
estac5o
estação do
do metrô de Botafotoda a rede de postos PetroPetroO0
ser sempre o antigo
go, vai ser
brás do Brasil", explica a turEstação Botafogo.
*ma do Posto Tremendão.
mm.
. » \
Fw&Er
UKioBo'
'.fat0
Mnvn
Pnr
nuo
Quem manda falar do que
01 £Ü:
Por
Mar
lOY
CjUt
lVlClYQ
a
_
não entende? Revendedores imllB
a
que
-iPetrobras
Petrobrás não
ver
.
nao têm
tem nada a ver
I AOill
Vem ca
cá, oi prefeito está ar)
com a Petrobrás.
Petrobras -Esta
Está expliexpliJ
mando esia
essa presepada toda
1
•//
com
cado. E como esta coluna é,
com o Zefirelli só para apreantes de tudo, um serviço de
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do Altay Veloso, não
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apóia
1/ IPMF?
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nao deve ser
ser
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do
,. ,¦ v*;_í,.
apóia
o ministro Adib Jatene
Jg^
muito difícil convencê-los a
em sua cruzada pelo retorno
urn recital de poepatrocinar um
poeNão
LS,.,
Niiodevetersidopoucoodinheiroqueogovernogastoupara
patrocinar
deve ter sido pouco o dinheiro que o governo gastou para
do IPMF vem anunciando o
sia
no
Botanic
1
existe
existe?•
o
(ainda
instalar o ex-presidente Itamar Franco na embaixada brasileira
> .
brasileira SJ"°-5?tanic^ain
apoio de artistas. Na quintaBotanic?), uma peça
<£/
P?a experiem Lisboa.Afi.iil,
Lisboa. Afinal, tinham as passagens aéreas,
M8M*
aereas, as galas
malas da June e
U™
feira, finalmente, desembarmental na Casa da Gávea,
da Ruth Hargreaves, a transferência
transference do mordomo... Não
Nao era
era
Ml
cou em Brasília a artista que
uma exposição de artes plástico.sa não.
nao Tudo isso só
so para o Itamar chegar agora e dizer
dizer cas
apóia o ministro: Mara Mapouca coisa
ffelilig
cas no Espaço
E
Cultural
Cu,tura, Sérgio
& io
margo. Sair não,
nao, quer ser transferido para
ravilha. O que levou Mara
que quer sair de lála em março.
para Porto.
MfcfeMI
Porto. Bem
Bern conversados,
conversados os
os
a Organização
Organizagiio dos Estados Americanos, em Washington. ResuResu- Postos
Maravilha a se interessar por
Postos Petrobrás
Petrobras são
sao capazes
mo da ópera:
^levar
opera: gasta-se tudo de novo para^levar
Itamar,
June,
esta
June,
ate
causa? O leitor consegue
até de ajudar o prefeito César
ISMfcaBSf
para
Cesar
Ruth, mordomo e papagaio para Washington e mais um pouco
Warn
Maia
a
imaginar a moça, lendo os
cache do
do
pouco Maia
pagar o cachê
Franco Zefirelli. Alias,
verdade Franco
para mandar outro embaixador para Portugal. A OEA, verdade
Aliás, qual ée
Jilf
jornais
pela manhã e, con||||v
seja dita, não
nao ée o melhor lugar para Itamar trabalhar. Notório
vencida pelos argumentos de
Notorio oo cachê
cache do Zefirelli?
monoglota, não
nao vai ser fácil
facil seu dia-a-dia numa cidade norte-anorte-a¦¦ ¦
Jatene, pegar um avião e ir
iHHB^
¦
¦
mericana. Não
Niio que os monoglotas não
nao mereçam
meregam todo o carinho
dar uma força á luta do miO
desta coluna. O
0 colunista mesmo nao
não ée exatamente o que se
nistro? Espontaneamente?
se
0 prefeito que privatizou o
carnaval quer estatizar o rérechamaria de um poliglota militante. Mas, também,
tambem, nunca quis
Não, Mara Maravilha não
quis carnaval
veillon. Dá
Da pra entender?
entender?
mnHMHNI
ser embaixador. Nem em Buenos Aires. Uma língua
lingua a mais ée o veillon.
faz esse gênero. Em qualquer
mínimo
minimo que se deve exigir de um candidato a cargos diplomátidiplomati¦ ¦ ¦
lugar do mundo, artistas gacos no exterior. Ou, entao,
então, o melhor eé ficar mesmo em Juiz de
nham a vida cantando, danA coluna tem sido injusta com aquele cinema que mudou de
Fora. Mas June tem um filho em Washington, anda sentindo
çando, pintando, interpretando, escrevendo... No Brasil, alsaudades, gostaria que ele estivesse por perto... E como, pelo
nome e que acabou de organizar uma mostra internacional de
guns também garantem o saldo bancário apoiando, comparevisto, o Brasil tornou-se um país rico, o que é que tem a gente
cendo,
dando uma força. Mara Maravilha foi a Brasília dar
filmes. Já andamos reclamando até do fato de a sala ter eliminacolaborar com o bem-estar da June?
uma
força
ao imposto de Jatene. Fico imaginando o número
do sua bombonnière. Não foi bem assim. Na verdade, a bombonde contribuintes que passará a concordar com o IPMF só
nière fixa do... opa, quase escrevi o nome maldito ...antigo
porque Mara Maravilha está do seu lado. A grana do lobby
Estação Botafogo foi substituída por duas bombonnières móveis.
Não deve ter sido fácil para Carmen Mayrink Veiga passar
jateniano foi mal empregada. Mas disso o ministro entende.
Agora, duas mocinhas bonitinhas, simpáticas, prestativas, ofereAfinal, foi tão mal empregada quanto costuma ser a verba da
uma tarde no Fórum tentando manter seus bens pessoais. Mas
Saúde.
cem de mão em mão a oportunidade de o espectador comprar
que ela enfrentou tudo com a maior elegância, ninguém pode
negar.
balas, amendoins, pipocas e tudo o mais que uma boa bombon¦ ¦ ¦
nière pode sugerir. Menos mal. Mas esta história de mudar de
O Flamengo não ganhava há quatro jogos e conseguiu,
nome ainda não convenceu. A cidade tem uma antecedente
enfim, uma vitória justamente quando o Romário não estava
Carente de carteirinha, o colunista vive reclamando que não
célebre nesta área para comprovar que a troca de nomes de uma
em campo? Isso deve significar alguma coisa.

O escultor dinamarquês
dinamarques Jesper Neergaard faz exposição
exposMo no Rio workshop 'e tdoa obra
Barra'
para o Bosque da Barra'
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Samurai,
escultura em
pedra
vermelha do
Mediterrâneo
oriental, que
desenha com
sinuosidades
as formas
humanas
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MARILI RIBEIRO
PAULO — Os paulistas
verão primeiro as esculturas em
mármore do dinamarquês JesSÃO
per Neergaard, que inaugurou
exposição no Gabinete de Arte Raquel Arnaud na quinta-feira. Mas
os cariocas terão o privilégio de um
workshopi envolvendo escultores
convidados de todo o pais, que terminará produzindo, sob a batuta
do próprio Neergaard. a obra Portão Borboletas. A escultura deve ser
instalada no Bosque da Barra. O
Rio de Janeiro passa, assim, a compartilhar com praças de cidades
americanas e européias, o atrativo
de ter. em espaço público, uma
obra de um dos mais respeitados
escultores contemporâneos,
O trabalho de Neergaard, embora pouco conhecido por aqui, se
compara ao do romeno Brancusi e
do brasileiro Sérgio Camargo. Todos eles têm por ambição realizar
esculturas que trabalhem com simplicidade os volumes que a compõem e que busquem uma identidade com as proporções físicas do
homem

As obras de Neergaard que estão sendo expostas no Brasil não
ultrapassam 60 centímetros. A exceçào fica por conta dos seus portões, que realiza para espaços públicos. O Portão Borboleta, que será
presenteado ao Rio por ele,
atingir seis metros. O escultor se
inspirou em modelos anteriores instalados em Viena, O Portão de
Tlwr, e em Israel, o Travertino de
Roma.
A mostra, com 18 trabalhos em
mármore, material preferido por
Neergaard. chega pela primeira vez
ao Brasil pelas mãos do presidente
da McCann-Erickson. Jens Olesen.
que assume também por amor ;
arte, o papel de vice-presidente internacional da Bienal de São Paulo.
Apaixonado pelo trabalho de Neergaard há mais de 20 anos. Olesen
diz que a maior qualidade do trabalho "è o fato de ele ser executado
com graciosidade e dando uma
aparência de leveza, mesmo tendo
sido trabalhado na pedra dura
mo mármore ou granito". resume.
Neergaard nasceu em Copenha
gem em 1940 e vive na ilha dina

ikiliLyA''

Neergaard
esculpe no
mármore branco
e com linhas
sinuosas a sita
concepção de
futuro

• .t.-v

marquesa de Sjaelland, mas morou
por mais de 15 anos na Itália, onde
mantém
mantem um estúdio
esludio próximo
proximo a
h
Carrara. A razão
razao ée simples: desde
que abandonou a argila, com que
esculpia anteriormente,
anteriormente. precisava
esculpia
.
v'vcrviver próximo àa ambundancia
ambundància do
Pr®x'mo
material que mais aprecia. A Itália
Italia
I#*.
material
tem fartura de mármores
marniores e granitos,
tos. especialmente Carrara.
7.-.
Neergaard assume inclinações
inclinagoes
espirituais
verdadeira
e
uma
devoespirituais
'• •*>
Tpi
eao
natureza. tanto assim que
çào áa natureza,
escolheu picos de várias
varias montanhas
para instalar suas esculturas, como
Pindos. na Grécia,
Grecia. ou Atlas, no
Marrocos. E define seu
seu trabalho
iMarrocos.
"arte
ée um pronuma numa frase simples:
cesso de composição". Chega ao
ideia de reaBrasil Brasil animado com a idéia
lizar um whorshop e produzir uma
escultura para a uma cidade coescultura
menta.
No
No Rio. a mostra Jesper Neer'
chega em 16 de outubro e vai
gaard
* •; *
ticar
ticar
no
espaço
espago Oficina de Arte
.
/MS
rf".
Maria
Maria Teresa Vieira,
Vieira. na rua da Carioca. O whokshop, organizado por
Paulo Branquinho.
Branquinho, da própria
propria Ofi1 1 i.
t
cina. vai acontecer no Campo de
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As preocupafoes
estão na obra Meditação
preocupações espirituais do escultor esiao
Meditacan
Santana
Santana durante três semanas
semana
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O que veio primeiro: a experiência pessoal com a Internet ou a
idéia de escrever uma novela que tratasse do assunto?
A experiência pessoal veio primeiro. Eu lia sobre a Internet e
sentia que essa revolução da informática haveria de significar
um corte profundo na história da humanidade. Me inscrevi
no Ibase e na BBS Centroln para ver de perto o que estava
acontecendo. Percebi logo as grandes possibilidades dramatúrgicas daquele universo.
Será mais difícil adaptar-se ao mundo da Internet do que foi no
momento da passagem da máquina de escrever para o computador?
Passei da máquina de escrever para o computador sem
trauma nenhum. Eu já sentia muita necessidade das soluções de edição de texto oferecidas pelo computador. Também não tive dificuldade em lidar com o sistema. É muito
mais simples do que se possa imaginar, porque você está
trabalhando num universo gráfico. E na BBS, a gente se
ajuda mutuamente.
A senhora consulta a Internet para obter informações de outra
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espécie, que ajudem a escrever a novela?
Claro que sim. Na novela temos, por exemplo, um drama pelo
qual levaremos uma campanha pelas crianças desaparecidas.
Tenho visitado páginas nacionais e internacionais a respeito do
assunto e colho dados que são importantes para contar a
trama. Faço isso também com outros temas que a novela
aborda. A possibilidade de pesquisa é imensa.
No início do contato com os integrantes da rede, a senhora não
revelou sua identidade. Era importante este anonimato?
O amigo que me inscreveu no Centroln achou que era
importante um anonimato temporário para que as pessoas se
sentissem mais à vontade e pudessem relacionar-se com a
minha pessoa e não com o caso judicial {do assassinato da
filha Daniella Perez). Troquei muitas mensagens com um
sobrenome que era meu também, mas que não é conhecido.
O que levou a senhora a identificar-se depois?
Um dia, num board de piadas, li uma coisa terrível sobre o
assassinato da Dani. Escrevi me identificando e pedindo
respeito. O autor da brincadeira, um rapaz muito jovem, não
DOMINGO
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me levou a sério e continuou. Outros integrantes do Centroln se manifestaram contra a atitude do garoto. Depois, ele próprio
me escreveu uma mensagem emocionada
pedindo desculpas e dizendo não ter se
dado conta do alcance da nova mídia.
Questões pessoais entram na rede? Alguma
vez sentiu-se invadida?
Essas questões entram se você quiser colocá-las em rede. Existe um pacto de respeito nos limites do pessoal. Transgressões são apontadas e corrigidas. No meu
caso, por exemplo, falam muito sobre o
processo, mas não falam publicamente.
A cada novo acontecimento mandam
mensagens privadas manifestando sua
solidariedade.

I ; " "'TT

Começou anônima
na rede Internet,

Conheci muitas pessoas que nunca viram o
rosto de seu melhor amigo. Outras que
começaram a namorar através do computador. Muitas delas se casaram e são felizes como as pessoas que se conheceram no
cinema. Um engenheiro me escreveu contando que abandonou uma namorada de
muitos anos por causa de uma mulher
virtual por quem se apaixonara. Quando a
paixão acabou ele voltou para a namorada
real e hoje está casado com ela. Assim
como amores, nascem no mundo virtual
grandes amizades.
Amor pela infovia é a nova solução para as
relações pessoais?
São novas formas, só isso. O avanço tecnológico inova sempre todos os campos da vida
cotidiana. Você pode imaginar um mundo
onde o individualismo tenha chegado a tal
ponto que as pessoas só se comuniquem
através de computadores. Acho isso muito
atraente do ponto de vista literário, mas
acredito que na realidade não vai ocorrer
assim. A humanidade saberá equilibrar as
coisas.

até ler uma piada
Para fazer a novela, que tipo de contribuição a
senhora recebe dos novos amigos da BBS?
sobre a morte de
Escrevi mensagens públicas perguntando
Daniella. 'Me
coisas que eu precisava saber para melhor
identifiquei e
descrever esse universo, como por exempedi respeito. O
pio, sobre as pessoas vivenciarem essa exautor acabou me
periência tão nova de criar relações sólidas
pedindo desculpas'
de amizade, e até amor, com gente que não
conheciam pessoalmente. Comecei a receO uso da Internet é mais seguro que a camiber muitas cartas. Essa contribuição tem
sinha?
sido essencial para a novela. Brinco dizendo
Pelos depoimentos que me chegaram, acho
que essa é a
que não. Você
primeira novela interativa.
corre outro tipo de risco. No mundo virtual, as
pessoas se
Eles palpitam muito? E a senhora estará aberta a esses
expõem
muito
mais,
elas
dizem
coisas
prováque não diriam a
veis palpites também durante a exibição da novela?
ninguém que faça parte do seu mundo real. Essa é, talvez, a
Palpitam sim, e acho isso ótimo. É um privilégio
chave para compreender porque as paixões virtuais
que antes da
podem
novela ir ao ar você já possa medir o que interessa mais e o
ser tão fortes. Você não se distrai com o físico do outro.
que
interessa menos à essa fatia do público. Claro que estarei aberta
Conversa sem saber a idade ou a que meio
pertence. Você
para novas sugestões. Espero que o pessoal do Centroln e do
gosta ou não sem nenhuma idéia preconcebida.
Ibase continue participando tanto ou mais do
A senhora já teve alguma experiência neste sentido?
que agora.
Mataria um personagem por imposição de uma maioria que lhe
Não tive. Ainda sou muito antiga, sou de época, como a
gente
manda recados via rede?
costuma dizer. Ainda preciso conhecer
pessoalmente as pessoas
Não mataria de forma alguma. Mas concluiria que estava
que me interessam. Mas muita gente se contenta com a existênesfcrevendo muito mal aquela personagem, uma vez
cia
virtual do outro. Me impressiona e escrevo essa história
não
que
tinha conseguido fazer com que o público se interessasse
para compreender exatamente isso.
por
ela e trataria de corrigir o erro. É nesse sentido que o
E como escritora, fica mais fácil criar cenas cujos
público
personagens
determina.
não tem embate emocional olho no olho?
A senhora acredita que a audiência da novela das oito na Rede
Mas quem disse que não haverá olho no olho? Essa não é
Globo entende de computador, Internet, estas coisas? Teme
uma
novela que se passa dentro dos computadores. Ela tem
que
s<;u trabalho não seja compreendido?
seu ponto de partida nos computadores, o
que é muito
Não, não temo. Não estaremos enfocando aspectos técnicos
diferente.
'Explode
nem dando aula de computação. Assim seria impossível. O
coração' marca para a senhora uma retomada
computador será mostrado do ponto de vista do espetáculo.
profissional. Como se sente neste momento? Mais ou menos
Você não precisa ter nenhum conhecimento técnico
motivada?
para
apreciar o que lhe é mostrado. É um folhetim do final do
Por um lado voltar a trabalhar me fortalece muito. É através
século, quando os computadores fazem
do trabalho que a gente reencontra as energias. Por outro, é
parte do cotidiano
das pessoas e propiciam novas formas de encontros e desentriste ter que voltar sem a Dani. Ela sempre foi muito
contros.
participante, a primeira pessoa a ler minhas sinopses, mesmo
'Explode
coração' vai mostrar que o mundo virtual e o real são
quando não tinha optado ainda pela carreira de atriz. Cada
iguais?
coisa que vivo sem ela sublinha a sua falta. O tempo não
O mundo virtual não é frio nem distanciado como
ameniza esse sentimento, ao contrário, aprofunda.
pode se
pensar à primeira vista. Ele é habitado por pessoas reais. O
Houve um amadurecimento seu como escritora?
veículo computador pode ser muito novo, mas o
Eu acho que a defesa natural das pessoas faz com
que se
que elas
expressa, através dele, são os velhos sentimentos humanos
procurem encontrar alguma compensação nas piores coisas.
que conhecemos tão bem: as paixões, os ódios, as carências,
Então corre essa lenda de que a dor faz a
gente crescer.
as esperanças, está tudo ali. Muitas amizades, muitos amores
Mentira. A dor acabrunha, consome, humilha, faz a
gente se
i nascem e morrem no espaço virtual, ou começam nele e são
sentir muito pobre. Se a gente consegue, apesar do sofrimento,
trazidos para o espaço real.
continuar vivendo e criar é pelo fio, tênue
que seja, que ainda
A senhora tem exemplos de paixões que surgiram na tela do
nos liga a alguma esperança.
computador e ali permaneceram?
A senhora costuma desenvolver campanhas em suas histórias.
DOMINGO
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A morte violenta de sua filha vai
r
gerar
estava dormindo tranqüilamente. Alguém
1
alguns desses temas?
pode ter alguma dúvida sobre a frieza, o
Sempre fiz campanhas nas minhas novelas
cinismo, a capacidade de mentir de um tipo
e vou continuar fazendo, porque isso é
desse?
uma característica minha enquanto escriGuilherme de Pádua foi envolvido em detora. Não vou falar sobre o que aconteceu
núncias de regalias na Polinter e acabou
com a Dani. Nem nessa novela nem em
sendo transferido para o presídio Ary Frannenhuma outra. Isso não é assunto para
co, em Água Santa. Ele é um preso privileser tratado em novela!
giado?
Teme que a acusem de usar a novela como
A transferência do criminoso só demonstra
um panfleto?
a veracidade das denúncias que, a bem da
Não, porque não sou panfletária mesmo.
verdade, nunca foram segredo para ninMinhas campanhas são feitas através de
guém. Ele saiu da 16a DP (Barra) acusado
situações dramatúrgicas. Nada é dito em
de participar da organização de fugas e de
discurso. Tudo é vivido. Em todas as mi'Esse
ter um comportamento moralmente execrávagabundo
nhas novelas foi assim.
vel. Transferido, tornou-se, como sabemos
mata e ainda quer
Durante seu afastamento da TV, o público
hoje, a Divine Brown da Polinter, e os
conheceu o lado mãe e cidadã brasileira de
ganhar dinheiro
novos escândalos obrigam a Polícia a trocáGlória Perez. Quais foram os momentos
com a memória da
lo mais uma vez de lugar.
mais difíceis?
minha filha! (...)
Que tipo de contato que a senhora mantém
O mais difícil é sempre o que você vive
Guilherme foi
hoje com o ator Raul Gazolla?
sozinha. É entrar na sua casa e sua filha
O
Raul foi a grande paixão da Dani. Ficatransferido por
não estar mais ali. Olhar a sapatilha
ram casados três anos e ele fez a minha filha
que
ser a Divine
nunca mais vai dançar presa num prego da
muito feliz. Vou ter sempre por ele um
Brown da Polinter'
parede. Sentir que um pedaço do seu coracarinho imenso. Ele continua a fazer
parte
ção foi arrancado e que não será reposto
da nossa família e é muito querido.
nunca mais, por nada ou ninguém.
No caso, a senhora agiu como investigadora.
A luta valeu ou está faltando muita coisa ainda?
O que foi mais difícil?
A luta valeu. A lei que fizemos aprovar está aí, em funcioA localização dos frentistas que viram os dois criminosos
namento, sendo estudada nas faculdades e aplicadas nos
emboscarem Daniella no posto de gasolina. Logo nos
tribunais (a lei tornou o homicídio
um
crime
qualificado
primeiros dias surgiram rumores que envolviam o posto e
hediondo e, assim, inafiançável). Foi a
isso coincidia com o depoimento do motorista das crianças
primeira vez, na
história do país, que a sociedade civil fez
passar uma lei.
que haviam tirado a última fotografia com a Dani. O
Em três meses conseguimos recolher 1,3 milhão de assinamotorista prestou depoimento dizendo que saiu da Tycoon
turas, em folhas passadas de mão em mão. Foi uma deseguindo o carro do assassino a pedido das crianças. Ele
monstração contundente de que a
viu quando o carro dele parou no acostamento do
população no país não
posto,
agüenta mais e quer mudanças imediatas nessa legislação
em posição de emboscada. Procurei os frentistas, mas eles
vergonhosa que incentiva o crime na medida em
haviam sido despedidos e lá não quiseram me dar o endereque promove a impunidade.
ço sob o pretexto de proibição da legislação trabalhista.
A senhora impediu que fosse lançado o livro do réu no assassiMas a senhora chegou até eles...
nato de sua filha, Guilherme de Pádua. Hesitou em
Um vigia noturno, que tinha ouvido dos frentistas a histópedir a
liminar?
ria da emboscada, me contou que três deles moravam em
Entrei na Justiça porque não posso admitir
favelas
esse
vagada Barra e Jacarepaguá. Durante sete meses subi
que
bundo, depois de ter assassinado barbaramente minha
todas as favelas da área perguntando se alguém conhecia os
filha, ainda queira ganhar dinheiro enxovalhando sua merapazes que eu não tinha o sobrenome. E acabei achando.
mória! A gente sabe que os assassinos têm direito de mentir
Eles me contaram tudo. A mãe de um deles havia
proibido
o quanto queiram para tentar safar-se. A lei lhes
que o filho falasse porque tinha medo de envolvimento com
garante
esse direito. Agora, lei nenhuma
a Polícia e de uma possível vingança por parte dos criminogarante a ninguém o
direito de usar a imagem de uma pessoa para contar como é
sos. Depois ela deixou o filho depor não porque se sentisse
que se masturba no banheiro! E é isso que esse desclassifigarantida enquanto cidadã, mas por solidariedade de mãe.
cado faz.
O terceiro frentista também me confirmou tudo, mas
pelos
A editora Escriba entrou com recurso na Justiça...
mesmos motivos, recusou-se a depor. Era pai de dois filhos,
Vamos entrar com a ação para conseguir a
trabalhava a descoberto em postos de gasolina e não
proibição definipodia
tiva do lixo. E estou confiante de que a Justiça o fará. É
deixar de pensar primeiro na segurança. Em compensação
inconcebível que esse michê criminoso se ache ainda no
ele deu o nome do homem que lavou o carro, cheio do
direito de continuar assassinando minha filha todos os dias
sangue da Daniella, depois do crime. Assim chegamos ao
lavador do posto do BarraShopping que reconheceu forpelos jornais, livros, pela televisão.
malmente o criminoso Guilherme de Pádua.
A senhora teria curiosidade de ler este livro, mesmo que fosse
ter
uma
idéia
do
cinismo
de Guilherme de Pádua ou de sua
O julgamento não deveria sair ainda este ano?
para
loucura?
O processo agora entra em fase de diligências. Acredito que
Não preciso de nenhuma comprovação do cinismo de Guio julgamento será no mais tardar em março, abril. A
lherme de Pádua. Já tive a demonstração máxima: não
demora não é culpa do Judiciário. A legislação é
que
esqueça que esse animal emboscou minha filha, matou-a com
permite aos criminosos postergarem indefinidamente um
18 punhaladas, roubou sua bolsa, atirou seu corpo num
julgamento através dos recursos. Espero que o nosso legismatagal, foi cumprimentar nossa família na delegacia e,
lativo seja sensível aos anseios da população por uma
quando a polícia chegou no dia seguinte para prendê-lo,
Justiça mais rápida e mais eficiente.
¦
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da
gordo que tem fastio de autocrítica,
"sou
escola Garfield, do tipo
gordo, e
daí?" Aparecerão em maior peso
certo parente, muito alto e
SERVINDO NA
aqueles que têm fome de dieta. Os
muito gordo, se achava víti,. -^-^-££^5*
que não perdem uma nova receita
ma de um complô biológico.
"Tenho
que aparece na praça. Regras com ar
problema de glândude
definitivas que surgem a cada sela", dizia. De tanto ouvir seus
mana, confundindo as pobres vítimas
Umlamentos, um médico da fado complexo de ter algumas gordurimília se propôs a investigar o caso.
nhas a mais. Tem o novo e revolucioComeçou querendo saber os hábitos
JTM CVWfe» 222
alimentares do gordo, tintim por tinnário
regime, o dos produtos dietétiGarfiald: gordo resolvido
"Mas
tim.
eu não como nada, doutor."
cos saborosos (saborosos?), o só de
Então vamos lá: quando você chega em casa do trabalho fruta, o só de ovo, o dos cinco ou dos 20 dias, ou o
"Só
come o quê?
faço uma boquinha, doutor." Que daquele médico da moda que fez fulaninho perder
"Tomo
boquinha é essa?
um litro de Coca-Cola e como um tantos quilos etc. As repórteres Adriana Castelo Bransaco de baconzitos deitado no sofá, vendo TV antes do co e Denise Moraes (ambas enxutérrimas e, portanto,
jantar." Moral da história: o pior gordo é o que se engana, insuspeitas para falar do assunto) desfiam esse cardáNada a ver com a reportagem de capa desta edição da pio a partir da página 18. Um prato cheio para gordos
Domingo. Aqui, o leitor não encontrará muito daquele em crise. E quem não tem um na família?
MARCOS TARDIN
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vez escrevi que

você sabe que está
ficando velho quando
começa a só ganhar
meias. (...) Antes
ainda ganhava
gravata, loção de
barbe ar ou uma
carteira...' (8)
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O 'baixinho' Lan, do
plncol na mio, e o
'fogo feminino'
(10)
O vale-tudo das rhguM tamMm trlurrfa na Moda

S

ijj,

As

f|||

21
grandes

emogoes

?
da

vida,

^
melhores

as

produgoes
produções

do
do

cinema,
cinema
jnf

"
J
-go

K

hN^
X-XZJ
0Z

a

essencia

musica
musica,

da

1
as

mais

belas

obras

de

arte
arte,

I
se

encontram

na
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A partir de agora a Zona Norte

sistema de iluminação

Gama Filho pretende ainda

passa a ocupar local de

computadorizado Tteck Spot.

desenvolver cursos para crianças,

destaque no roteiro cultural do

O Centro Cultural Gama Filho

jovens e adultos, além de

Rio de Janeiro. Nesta 3a feira,

também vai realizar as

uma central multimídia, com

mais completeis exposições

informações sobre arte e cultura

o Centro Cultural Gama Filho,

de fotografia e artes plásticas,

em CD-ROM. Como você pode

o primeiro centro da região.

abordando os melhores

ver, quem valoriza as grandes

Aqui você vai ficar por dentro

trabalhos dos artistas

emoções da arte e da cultura,

das principais novidades

contemporâneos. Além disso,

não pode ficar fora dessa.

do mundo artístico e cultural.

sera oferecida uma programação

Venha conhecer o Centro

As melhores produções do

cultural voltada para música,

Cultural Gama Filho. Um show

teatro, vídeo e cinema serão

dança, talk-shows e debates,

de cultura na Zona Norte.

apresentadas nas mostras

apresentando sempre nomes

do nosso Cine-Teatro Dina Sfat,

de grande destaque no cenário

a única sala da cidade com

brasileiro. O Centro Cultural

dia

19, será inaugurado
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Caixinhas

remédios
para

vez
que

escrevi

você

tudo o que ele representa para uma bijuteria. O

sabe

que está ficando velho quando começa a só
Uma
ganhar meias.
No Natal ou no seu aniversário:
ainda
loção

meias.

objetivo é nos consolar.
Olha, vovô, que bom
que você precisa tomar
tantos remédios. Se não
precisasse, não teria

Antes

uma

ganhava gravata,
de barbear ou

Que inveja!
Há caixinhas

uma carteira. Quando
as pessoas achavam que
você ainda saía de casa,
ainda

último

estágio

de

to-

quadradas, redondas e
ovais. Caixinhas de li-

cheirar

nhas funcionais e caixinhas florentinas. Cai-

um dia você passa a ganhar meias e daí para
frente só ganhará meias.
Progredindo, talvez, pao

assim.

dos os tipos, do plástico à prata. Caixinhas

precisava
bem e ainda tinha uma
vida econômica. Mas

ra

caixinha

xinhas

com

compartimentos separados para
cada tipo de remédio e
caixinhas monobloco.

antes de
nada, que é o das meias de lã.

não

receber

mais

Caixinhas com mais de um andar ou só com o
térreo. Etc., etc.

Mas me dei conta que existem, sim, presentes
depois das meias de lã. São as caixinhas para
remédios. Você sabe que entrou numa fase especiai da existência quando seus presentes se dividem entre meias de lã e estojos para suas pílulas.

Há quem colecione caixinhas para remédios e
escolha o estilo da que vai usar conforme a disposição do dia. E há um tipo estranho que coleciona

Quando

ninguém

tem

mais

dúvidas

de

que
dos

sua

preocupação na vida, além
pés
é
ter
seus
remédios
todos
quentes,
juntos no mesmo lugar.
principal

As caixinhas para remédios têm um significado
simbólico. Fecham um ciclo. Na nossa primeira
infância não nos interessamos muito pelos nossos
presentes e sim pelas suas embalagens. Muitas
vezes o carrinho de corrida é atirado longe e a
criança brinca com a caixa em que ele veio —
como se fosse um carrinho de corrida, claro. A
caixinha para remédios é a embalagem que recupera seu prestígio conosco. Ganhar uma caixinha
para remédios na velhice é como ganhar só a
caixa do jogo na infância, sem o jogo. E também é
uma maneira de desdenhar do conteúdo, valorizando o invólucro. Não sei se existe uma relação
direta: quanto mais ornamentada a caixinha mais
forte os remédios que ela carrega e mais crítica a
saúde do portador. Mas o objetivo da caixinha
incrementada é desviar a atenção do remédio e
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as caixinhas pelas caixinhas, embora não
precise
delas, a não ser para carregar eventuais aspirinas.
Não é impossível que uma colecionadora fanática
case-se com alguém só para ficar com sua caixinha de remédios depois da sua morte —
que, a
julgar pela quantidade de remédios que toma e o
tamanho da caixinha não tardará. Pode-se imaginar o que pensará o velho ao descobrir que sua
"hobby"
nova esposa tem o
de colecionar caixinhas para remédios.
Bonita, esta aqui.
Era do meu terceiro marido.
E esta, toda cravejada?
Do meu segundo marido.
Aquela de porcelana também era dele.
Você não casou com eles
só para ficar com
as caixinhas, casou?
Que bobagem,
querido. Vem pra cama, vem...
Calma. Deixa eu tomar
meu remédio pra
pressão, antes.
Não
precisa! Sua mulherzinha está esperando. Vem...
Você ainda me mata...

espere O

Não
inverno

conhecer

para
a

nossa

primavera

/

chegar

coleção
!

verão
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Lanterna recarregável, não passe
mais
apuros em estradas
escuras. O
mm&s"£cS^O
A REVLON
dessa vez arrazou,
MHfmat
V
facho
dessa
lantema
lanterna
coiresponde
corresponde
este conjunto
con|unto de escovas vai
val
focfco
este
até 10 vezes a potência
com
PJ?t'!!5vJ de um farol
com certeza atender àa todas as
Agora sim
slm chegou o que lhe
as
aJ;
Ihe
?.* de
de
automóvel,
automovel,
e tem
temoo alcance
deAgora
faltava!
necessidades dos seus cabelos,
cabelos,
faltava! Onze resistentes facas
necessldades
facaj
1 milha (1600MT).
sem pesar multo no bolso
bolso
JtioM
e e dois suportes
supoites de madeira
sem
R$
R> 49,90
w,vo
R$ 14,90
14,90
para por ordem pratlddade
praticidade e
beleza
belera em
em^sua
sua cozinha
R$ 26,90
tmiSCAtl B
DISPONiVIL fÓMINTI NA
HA LOJA
lOM DO
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C8NTR°
OI,^M,VB^^MBNn
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Mãe esperta,
e$pertat decora o quarto de seus
M-e
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filhos
fllhos
com esse abajur,
aba|ur, com deslgn
design da
da
Wk
Mm
""
bola Oflclal
Oficial de basquete
basouete SPALDlNG.
SPALDING.
/;
R$
^
^ 59,90
Amplifica
o
som
de
seu
seu
Ampllflca
stéreo ou de seu computador,
stereo
funclona
funciona àA pilha
Calxa
pllha ou luz. Caixa
magnetlcamente
magnetlcamente protegida.
proteglda.
M
^ggs
:
•¦
!
R$ 44,90
44,90
Não fique
flque sem ela no seu
l&Rg
N2o
,
lTl_
|
R$
dla, calculadora eletrônica
eletronlca
irrr"^s4
diadia a dia,
CANON com 10 dígitos,
dfgltos, visor e fita.
flta
;,r
jjs^:-\
!lil£g@HRl
1
Ideal para lhe
'J1* acompanhar
acomPan®,ar no
escritório, compras e etc...
'''
'<*ea^6rt
R$ 49,90
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Ganhe espaço
agllldade em sua cozInhafH
espa^o e agilidade
cozlnhal
¦ ^^^¦espaço
Com
a
a
Oster,
você
voce
tem
nuinsól
num s6
IComa
qualidade
qualldade
^
arelhoHIquIdlflcador,
llquldlflcador, batedeira,
batedelra, processador
processador
fsjlj|ife
aparelho:
Fabricação norte
mass«Jabric«^o
noite americana.
amerlcana.
e e batedor de massa.
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Não fique fora dessa Jogada! A
NBA Já aprovou. Agora só falta
você se render a mais esta
maravilha do esporte. Bola
Oficial de basquete SPALDlNG,
por R$ 59,90

Mini slnuqulnha, Ideal para
pj
divertir e prender por um
bom tempo a turmlnha da
d.
pesada que você tem em
casa. R$ 1,20
Você
Voce não
nao vai
val consentir resistir á Idéia de
fllno com essa Pick-up
presentear seu flino
HARLEY DAVIDSON, com controle remoto.
remote.
Mantenha as crianças
criancas e de quebra seu
marido
marldo entretldos nessa brincadeira.
brfncadelra.
R$ R$ 99.90
99,90
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Shopping,

??Televendas
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Shopping

580.2996
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rebem
ensaiado, Flávio
bem
refijj
marcasolveu
so^veu estudar as marcaH
vassourinha
vassour|nha
em
sua
de
ções
palco
usando
m
de propria
Parecia brincadeira de
,
própria casa, usando
/
'V;crianga.
domésticos.
domesticos.
H
do utensilios
utensílios
criança. Nos ensaios do
"Sou
M
langamento do
do "Sou muito exigente e
show de lançamento
tiver¦
TANIA detalhista.
detalhista. Quando tiveroitavo disco de TÂNIA
teaI
mos que ensaiar no teaALVES, realizados na mos
^
tuI
tro, já
casa do diretor teatral tro,
ja estaremos com tuou
menos
mais
FLÁVIO
MARINHO,
do
FLAVIO
MARINHO,
domaisoumenos
¦
|:?;|l||.
^HH|
explica
I
esquematizado", explica
os sofás
sofas representavam o esquematizado",
"Com
o
¦
ele,
Flávio.
faFlavio.
facadeiras
público,
publico, as
as¦
musi- show
show vai ganhar em asziam o papel dos músiTâTaH
diz
remoto
controle
diz
cos, o controle
pecto cênico",
nia, que estréia Amores e
fio
¦
virava microfone sem fio
boleros na quarta-feira,
¦
e a vassoura, o microfo- boleros
Rival.
I
no Teatro Rival.
às 19h,
no
ne de pedestal. Mas a
espera-se,
¦
como E oo público, espera-se,
coisa era séria: como
i
verdade.
muito
será
de
de
ter
tudo
tudo
|
|
gosta
Q
O

bolero

da
da

Marco
Marco Terranova
DA LAGOA AO
O que a Lagoa Rodrigo
de Freitas tem a ver com
o Rio Mississipi? Além do
lodo no fundo, nada, certo? Errado. Pelo menos
para o jornalista ROBERTO MUGGIATI, que está
lançando o livro Blues —
da lama i fama. Freqüentador assíduo desse cartão postal carioca — onde
nas horas vagas costuma
tocar saxofone ou remar
seu caiaque —, foi ali que
o jornalista pescou a
de lançar um CD
homônimo, no melhor esidéia

leia-o-livro-e-ouça-odisco. "Eu conto um pou-

tilo

DOMINGO
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MISSISSIPI

co da histérla do blues,
da lama do Mississipi ao
do rock",
néon dos astros
astro* de
diz Muggiati. No CD —
— e
produzido pela Sony —
—
o primeiro da
no livro
coleçfto Ouvido musical',
coordenada por Tárlk de
Souza, crítico musical do
JORNAL DO BRASIL —,
aparecem nomes como
Bessie Smith,
os de Bessie
Muddy Waters eo B.B.
King. O lançamento será
na quarta-feira, na livraria Argumento, no LeLeblon,

com

direito
diroito a uma

canja blueselra da banda
^tlueselra
Os McKays.

HHHHHhPHH^PHH||^|^^^^^^H

jg|#%

h

>:

'
-

¦»
-^HbBv
"Na
minha
Búzios FM.
dole Buzios
OO nome dele
festa só entra soul e funk
é trabalho
traballlO
bem
bem brasileiro. Toco
I
ED MOTTA está
mesmo Cassiano
ED
Cassiano e Banda FanziFanziJSH^^^BT
esta mesmo
mudado. Quem lembra ne",
ne", diz. Além
Alem da seleção
selegao
mudado.
de músicas
seu de
dodo cantor rasgando seu
musicas bem dançandanganvozeirão para dizer que
tes,
vozeirao
o
tera o
fiBy^
que tes,
programa terá
não tinha nascido para quadro
romantico Metanao
quadro romântico
o
trabalho? Pois é,
Laranja,
de
trabalho?
com dicas
de da
dicas
^U|
e, agora
rapaz está
homem
rapaz
esta arrumando até
ate para
conquistar
o
para
bico:
bico: vai ser DJ de um
ou a mulher ideal. Ed,
um ou
de
rádio.
Ele
Hr
programa
radio.
Ele
por
coiJBr
programa
por exemplo, contou cofoi convidado para co- mo
mo conheceu sua carafoi
mandar
metade, Edna, ao som de
do
o
mandar
pro- metade,
piloto
Knocks me off my feet,
m>
jeto
>4j melhores da festa, Knocks
jeto As
feet,
<
irá
de
ira
programa
ao
ar
a
Stevie Wonder. O
de
programa que
amor vai bem, mas o
partir
outu- amor
partir do dia 21 de outubro, sempre aos sábados,
bro,
sabados, programa
i|i||l|[^Bjj^^^^^^^^B
programa ainda precisa
precisa
das 2lh às 22h, na Rádio
de patrocínio...
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I
I
I
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TE SEGURA, REGININHA!
KUTNER,
kutner, que reuniu,
reuniu,
j
com a ajuda do P^a1' 1
doai de Fawcett. Mamãe
vedeti- deal
Mamie
Filha
Rlh» de
<*• vedete, vedetifamilia
p°a?tt rf'irlctf10 pai,
em família
PAULO JOSÉ, e das
força,
Brigitte
dá
PATRÍCIA
BLAIR,
nha
PATRICIA
BLAIR,
Brigltte
d*
flria,
é.
mas
6.
~
.
v ,
f, • L™s'
n clã
,- dos
irmãs, V^tVda'^IT^S
O
Kutner
°
Cra
di'!Cutner~
está
esta
CLARA KUTKurT- ::
nfto
filha
ffilha
deixa
de
dar
uma
alda
eterna
22
aferna
nfto
daixa
da
al¬
anos,
acla«a
NER e Ana Kutner, fo- :
em festa.
festa Eles serão
serao os
os NER
"As
finetadinha:
vedetes
vadetes
as- flnatadinha:
BRIGITTE BLAIR, 48, estos, cartazes e fitas com
com tft
grandes homenageados tos,
lu- do
do meu
mau tempo tinham
tá acostumada com as lucenas da carreira da
na noite de inauguração
inaugura?ao cenas
da :
mais glamour, nio
nfto apelazes da ribalta desde os 4. mais
mãe. Tudo para ser exido Centro Cultural Ga- mae.
exi- Tanta
vam tanto como nesses
Ihe va- vam
Tanta intimidade lhe
bido no dia da inauguma Filho, na Piedade. A bido
inaugu- leu
Into- shows moderninhos."
leu o convite para inteverda- ragao,
ração, terça-feira,
homenagem, na verdaterga-feira, às
as
grar
Mas ninguém
ningu6m precisa esquatro Mas
grar o grupo de quatro
"Fizemos
18h30.
uma
saudosa
18h30.
de, ée para
um vívi- louras
louras que vfto
vio balançar
balanpar perar
estrtia de Faw
Fawperar a estréia
deo com os melhores
cett para conferir os dointegrante da família,
madelxas e os quadris cett
familia, a deo
as madeixas
melhores as
tes da menina no palco.
lav/aU^ o novo show
show tes
em Levíati,
momentos da carreira
da momentos
atriz Dina Sfat, que dá
carreira am
Ela apresenta até
ate o final
dela", conta Paulo, que i
nome ao cine-teatro do dela",
que o performático
perfformitico Faus- Ela
"Ficamos
Fawcett
do
mês
o
espetáculo
to
mis
espet&cuio
*o
de
prepara
para
aposta
do
no
muimuiaposta
sucesso do ci- i
CCGF.
no
mês
vem.
mes
dan$a
dança
e
strlp
toase
estrear
atrip
tease
Clube
que
ne-teatro, que conta
to emocionados, porconta estrear
por- ne-teatro,
"Disseram
nfto tieu
ti- dos
dos homens — as panteque
com 244 lugares, além
estará sendo com
alem "Disseram
que o lugar estara
ras em
tensMo, no
nha o mesmo sex appeal
appeal ras
am alta
a/fa tensão,
de equipamentos de
utilizado o tempo to- de
de
nha
Regininha, mas nfto Teatro
Teatro Brigitte Blair 2, no
da Reginlnha,
som, luz e projeção
do", afirma a filha mais som,
de
da
projegao de
Centro. Amém,
diz Centro.
Angfcm, Patriciperdem
pardem por esperar", diz
última geração.
velha da atriz, BEL ultima
geragao.
:
nha, amém!
a mais nova entidade carear- nha,
amtm!
a
Homenagem
Homenagem
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W
fazem
que

sucesso

Pessoas

que procuram
a fama sem
e alcançam
dizerem a que vieram
MARCOS TARDIN
é Cristina Ferro?
Ninguém que justifique o
leitor se sentir um desinformado por não conhecer de nome. Jovem e bonita, ela ainda está em
busca de afirmação proQ
Quem
"Primeiro,
eu quero ter o
fissional.
meu nome conhecido. Depois, vou
decidir se invisto na carreira de modelo, de cantora ou até mesmo de
atriz", diz Cristina, que em breve
posará nua para uma revista do gênero. A declaração impressiona pela
inversão de valores: a fama vindo
antes do trabalho. Cristina não é a
única culpada pelos maus exemplos
que nos cercam. Assim como ela,
muitos desconhecidos devem estar
admirando a (in)sustentável leveza
14
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do sucesso de gente como Adriane
Galisteu, Divine Brown, Andréa de
Oliveira, Chiquinho Scarpa, Isabelita dos Patins, Lisa Marie Presley,
David Brazil, Lílian Ramos... Mas,
afinal de contas, quem são essas pessoas? Ninguém deve se martirizar
por não entender a relação entre
fama e talento delas nem por não
conseguir definir com precisão a
profissão de cada uma. É um trabalho difícil para qualquer mortal.
"Não
tem nenhuma palavra bonita para designar o que Adriane
Galisteu faz. Talvez piu-piu da sorte,
ou de ouro, ou viuvinha feliz. Todo
mundo fala que ela é uma aproveitadora. Não esperou nem o Senna esfriar. Sua assessoria deve ser muito
boa, porque ela é um produto da
imprensa", diz Monique Evans. Para muita gente, a imprensa seria
mesmo a maior responsável pela
proliferação de factóides como
Adriane Galisteu. Tanto que o ataque feito por Monique recebe a solidariedade de uma importante figura
do meio da moda carioca (que pediu
para não ser identificada mas, é bom
frisar, não foi a lesa!). A figura diz
não ver proporção entre a fama e o
"A
talento de outra loura bonita:
Geórgia Wortmann não tem estofo.
É empenhada no que faz, tem seriedade dentro da sua nulidade, mas
não sei porque a imprensa a tornou
famosa. Talvez por falta de assunto.
É uma visão míope, uma distorção.
Deram um pódio para ela que ela
não tem nem físico para ocupar. É

^¦¦¦¦^^¦¦¦¦^

^—
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Circule entre pessoas famosas. Um
bom começo é freqüentar o Porção de
Ipanema, ficar amigo do David Brazil, e
pedir para ele apresentá-lo a Renato
Gaúcho, Romário, Aléxia Deschamps
etc. Logo, logo você terá uma foto sua
fixada no quadro de cortiça da casa.
Se surgir um fotógrafo daqueles de
'mecolunas sociais, aproxime-se do
dalhão' mais próximo e tasque um beijo, levante a saia, abaixe as calças,
sei lá. Faça qualquer coisa de escandaloso
A próxima etapa é manter-se em
evidência. Entrevista contando pormenores sexuais para revistas do gênero
são bem-vindas. Posar nua (ou nu) é
outra. Ou então faça como muita gente: ligue aqui para a redação pedindo
para responder a Questão de domingo
(o problema é .que a .gente, não vai

Se a imprensa tem culpa, essa
"propensão
a ser objeto" é sua maior
E
não falta quem assuma
parceira.
"Me
isso.
sinto um palhaço de luxo",
confessa Isabelita dos Patins. Isabelita
quem? Auxiliar administrativo desempregado, foi na pele da sorridente drag
queen sobre rodas que Jorge Iglesias
viu-se nas primeiras páginas dos jornais. E descobriu seu melhor ganhapão. Começou beijando o presidente
"ele
foi a minha loto"
da República —
— e
estrelou
até
anúncio
de lingerie.
já
Apesar de argentino, chegou a ser
"a
apontado como
cara do Rio" e
hoje é celebridade em eventos como a
recente festa de Mauro Rasi no Copacabana Palace. Ganhou o primeiro
visto de dez anos dado pelo consulado

cidade

americano e foi a Nova Iorque como

adora um abre-alas e as pessoas têm
propensão a serem objetos."

destaque da festa de inauguração da
Liítle Brazil Street. Jorge se apresenta

só

mais

uma

modelo.

Esta

•C/ft^i B^Mwy

I

iKraMr^L^I
Nl

Ai3-°y
I

aceitar!)
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• O0 risco agora é6 tornar-se motivo de chacota. O descrédito pode estar rondando
sua
imagem tão
sua
ararduamente construída.
É preciso mostrar versatilidade. Diga que
na verdade você sempre quis mesmo é
trabalhar em teatro ou
cinema.
Pega
ou
Pega
bem...
É hora de dar as caras no Amaury
Júnior, Otávio Mesquita...qualquer coisa. Se emplacar um
umJô, uma
dê uma festa...no Porção, é claro.

em festinhas travestido de um dos 15
—
personagens de seu guarda-roupa
Mickey, Minnie, Pantera Cor-de-Ro"Como
sa, Carlitos...
auxiliar administrativo, era só mais um funcionário.
Foi como Isabelita que tive as maiores
alegrias. Estou na idade da loba", resume.
Do anonimato para o estrelato como num passe de mágica. Se a varinha
de condão de Isabelita foi Fernando
Henrique Cardoso, a de Lílian Ramos
foi Itamar Franco e a de Divine
Brown, o ator Hugh Grant. Verdade
que Lílian Ramos já tinha recebido
seu quinhão de fama antes de aparecer
sem calcinha no carnaval ao lado de
Itamar. Mas também foi às custas dos
outros: no caso, Fafá de Belém, de
quem diziam ser sósia. O fato é que só
após ter renascido para a fama ela
iniciou carreira internacional, incluin-

do passagens pelas TVs argentina e
portuguesa. Quanto a Divine Brown,
deixou de ¦
ser uma desconhecida prostituta de Los
Los! Angeles para cobrar milhares de dólares por uma entrevista.
Agora, planeja tornar-se cantora, lançou um canal pornográfico na televisão inglesa e está sendo chamada para
rodar filmes de sexo explicito. Sua
conta bancária, obviamente, cresce no
mesmo ritmo da fama.
Adriane Galisteu, Isabelita dos Patins, Lílian Ramos e Divine Brown
agarraram como puderam as oportunidades que surgiram de se tornarem
conhecidas. Outras mulheres talvez se
calassem. Elas não. Uma prova de que
a personalidade da pessoa é o mais
importante em casos de notoriedade
súbita. Chiquinho Scarpa não precisou nem esperar a chance aparecer.
Nasceu com ela e engrossa a fortuna
herdada da tradicional família paulista cobrando cachê para aceitar alguns
dos muitos convites para festas que
recebe. É o pioneiro de um filão profissional. Se palhaços vão a aniversários de crianças, por que não chamar
um playboy para animar festas de
adultos? Com a vantagem de Chiquinho não precisar nem de maquiagem.
Já David Brazil poderia ser mais
um promoter de churrascaria. Mas é
gago e talentoso na arte de fazer
amizade com pessoas conhecidas.
Seu maior sonho é que o disco que
vai lançar em janeiro, já batizado
"estoure".
Rodízio musical,
O disco
terá participações de notáveis como
Romário, Renato Gaúcho, Aléxia
Deschamps, Fernanda Barbosa e
Adriana

Mattoso.

Seu melhor mo"Foi
mento profissional?
quando fiz

o encontro de Romário e Renato
Gaúcho. Eles estavm brigados e na
festa do meu aniversário, mês passado, pedi que me dessem de presente
a paz entre eles." Se ele se acha uma
pessoa produtiva para a sociedade?
"Passo
informações que poucas pessoas têm acesso... Não sei dizer. Esquece." Alguns minutos depois, pensa melhor e liga para a redação da
Domingo para dar um depoimento
"Contribuo
mais completo.
com os
eventos que faço. Reúno pessoas de
diferentes áreas e isso é o que a
mídia e as pessoas aceitam muito
bem. Tenho jogo de cintura, pois
convivo muito bem com as classes
alta, média e baixa."
Mesmo que involuntariamente,
David, um especialista em fesíividades, reforça a tese de que, cada vez
"apareça
mais, o exibicionismo, o
a
qualquer preço às custas de qualquer
assunto" é garantia de repercussão.
Alexandre Gama, vice-presidente de
criação da agência Almap/BBDO
Comunicação Ltda, não nega que a
estratégia de ter o nome conhecido,
não importando muito como, é boa
sob o ponto de vista publicitário.
"Funciona.
Especialmente se você
tem uma arma com apenas uma bala. É aquela história do falem bem,
falem mal, mas falem de mim. Mas
sustentar isso é que é o verdadeiro
valor do publicitário. Essa estratégia
pode funcionar num primeiro momento, depois é preciso mais do que
isso." Donde pode-se concluir que
Adriane Galisteu é melhor publicitária do que, por exemplo, Andréa de
Oliveira, aquela que namorou Romário, teve um casamento relâmpaDOMINGO
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go com o ator Alexandre Frota, posou nua (por que será que elas
sempre posam nuas?), virou promoter de boate, mas tem andado meio
sumida, não? Que ninguém estranhe
se a qualquer hora dessas ela reaparecer com um filho no colo garantindo que o pai é alguém famoso. Esta
estratégia a gente já conhece.
Alexandre Gama acredita que há
uma tendência, relativamente recente,
de conseguir espaço na mídia por
"E
é uma boa
qualquer motivo tolo.
desculpa para alimentar o ego. Aparecer é uma maneira de vender uma
imagem. É diferente do aparecer pelo
aparecer, que não é um defeito do
publicitário. É um defeito do ser humano muito usado pelos publicitários.
O que se faz muito hoje é inventar um
assunto, que interesse aos jornalistas,
e se inserir nele para aparecer. As
pessoas estão se tornando cada vez
mais eficazes nisso." Em muitos casos,
não é nem só uma questão de ego, é de
sobrevivência mesmo. Um tipo de
comportamento que põe em xeque a
cultura de que honestidade e trabalho
levam ao sucesso.
Dom Lourenço de Almeida Prado, há mais de 40 anos reitor do
Colégio de São Bento, é alguém que,
pode-se dizer, dedicou a vida a educar, a preservar valores cristãos, éticos e morais. O que seria para ele
perceber que um aluno seu tem uma
preocupação exagerada em alcançar
"Que
fama e fortuna?
um moço,
vida
com a
na frente para construir,
seja um vencido em busca de espertezas, que tenha perdido o élan, é
algo contra a natureza perfectível e
criadora da criatura humana." Dom
Lourenço lembra ainda uma mensagem dada a uma turma de forman"Não
dos, 37 anos atrás:
seja triunfar na vida o vosso ideal." E repetia,
"Não
com São Paulo:
deixeis morrer
em vós o espírito." Um recado que,
hoje, pode parecer fora de moda
para quem tem ambições como as de
Cristina Ferro e admira Adriane
Galisteu, Divine Brown, Andréa de
Oliveira, Chiquinho Scarpa, Isabelita dos Patins...
E agora, para pensar na cama,
como diria Joelmir Betting, uma má"De
xima de Rui Barbosa:
tanto ver
triunfar as nulidades, de tanto ver
prosperar a desonra, de tanto ver
crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos
maus, o homem chega a desanimar
da virtude, a rir-se da honra, a ter
vergonha de ser honesto..." (Obras
completas de Rui Barbosa, 1914, volume 41, tomo 3, página 86)
¦
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ADRIANA CASTELO BRANCO e DENISE MORAES

sIB

odo mês ela faz tudo sempre igual. Troca a
i
receita milagrosa do espelho do banheiro,
o
^
compra o livro que viu anunciado no jornal, consulta aquele endocrinologista indiIII
cado pela melhor amiga. Gomo se não bas^
*
tasse, sonha com pão doce, macarronada e
bolo de chocolate e acorda suada achando que
I 3"|
engordou dormindo. Vida dura, a dessa menina.
°
Que nem é tão gorda assim. Mas, isso, é o que
^
menos importa. Digamos que ela faz parte de uma
I >
turma numerosa e compulsiva, que passa a noite
M
¦
fechando e abrindo a geladeira e a vida contando
2i C/3
caloria atrás de caloria. Também acredita que, se
la
não é fatal, aquela garfada fora de hora é no
©;?
>
minimo criminosa: provoca o chamado efeito sanfona, que faz o corpo engordar e emagrecer, engordar e emagrecer, num círculo vicioso que leva a oulis
tro: alegria, depressão, alegria, depressão...
neura que não termina nem quando o ponteiro da
balança cai um pontinho para trás. Pior ainda é
comprar a revista Playboy e ver aquele corpinho da
Adriane Galisteu, que, ela nem imagina, também já
|9
teve seus dias de fome, ou melhor, de sopa. As
diet victims são assim mesmo — fazem uma dieta
atrás da outra, sabem de cor o telefone dos VigiI
H1 lantes do Peso, e se recusam a
pronunciar a palavra
Aliás,
gordura, para eles, dá medo, calagordura.
frios, água na boca, e fome, muita fome.
i
5
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Afinal de contas, gordinho também é gente e,
como tal, gosta de estar na moda. E as dietas, não
há como negar, estão na moda mesmo. Ou não é
super in seguir a mesma receita que a Sônia Braga,
que a Glória Pires, que o Jô Soares? Ou ainda que o
ator Marco Nanini, 47 anos, l,85m de altura e 91,5
quilos muito bem humorados. Na terça-feira passada ele chegou ao estúdio de gravação do programa
Comédia da vida privada com um arsenal de causar
horror a qualquer comedor compulsivo anônimo:
uma marmita com uma porção nada generosa de
peixinho, palmito e vagem ao lado de um pacotinho
contendo duas bolachas de sal, uma maçãzinha e
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O ator Marco Nanlnl J A fas tudo qua * tipo da dlata noa ultimo* 20 anos: 'Nlo potso ralaxar'
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Beverly Hills — Em 1982 a americana Judy Mazel desçobriu uma mina de ouro. Naquele ano saía nos Estados
Unidos o livro A Dieta de Beverly Hills, em que a escritora dava a dica para quem quisesse emagrecer: comer
até cansar, mas só frutas. Pode ser considerada como a
Brasil em 83,
primeira dieta da moda. O livro, lançado no
e está
exemplares
mil
500
de
mais
vendeu
pela Record,
adeptos.
tem
ainda
na 12* edição. Ou seja,
Da Lua — Era só o nosso satélite natural
mudar de fase e milhares de pessoas
abandonavam os alimentos sólidos, passando a consumir sopas, sucos, leite e
chás durante 24 horas. Assim, perdia-se
um quilo por semana. Única dieta a concorrer em fama com a de Beverly Hills nos anos 80, foi
importada de Los Angeles e divulgada aqui pela então
diretora de elenco da Globo, Guta Mattos. Fez sucesso
entre artistas.
Yin Yang — A partir de conceitos da
milenar medicina chinesa, o Dr. João
Curvo elaborou um manual que prega a
reeducação alimentar, privilegiando as
propriedades energéticas dos alimentos
muito mais do que as calóricas. Divide
em duas as categorias de gordos: os yin e os yang. O
— o gordo quente e o
livro A dieta do Yin e do Yang
um guia alimencardápios,
de
gordo frio traz sugestões
lançado em 90,
Foi
da
semana.
dia
cada
tar e dicas para
naciocelebridades
de
a
bíblia
virou
e
está na 5* edição
coisa:
uma
mais
E
Gil.
e
Gilberto
Pires
nais, como Glória
E só
Curvo.
João
com
consulta
uma
é super in marcar
do
moral
o
levanta
isso já
gordinho...
—
O gordinho segue uma receita por
Vigilantes do Peso
— outros
semana e é vigiada pelos próprios colegas
na bagordinhos, claro. Qualquer graminha conquistado
uma
seja:
Ou
lança é recebido com aplausos pelo grupo.
Universal.
Igreja
mistura de Alcóolatras Anônimos com
Mas é das técnicas mais respeitadas pelos médicos. Criada nos Estados Únicos em 63, a dinâmica de grupo contra a
obesidade chegou ao Brasil em 75. Hoje, a taxa de inserição está em R$ 33,00 e mais R$ 6,00 por semana.
Do Arco-íris — O professor de meditação, médico holista e nutricionista americano Gabriel Cousens criou a dieta que
se baseia na relação da cor dos alimentos com as correspondentes cores do
"Para
explorar inarco-íris. Ele explica:
tegralmente a relação entre nutrição e a vida espiritual
tive que evoluir além do atual paradigma de nutrição
materialista e mecanicista para alcançar uma definição
mais ampla de nutrição que incluísse princípios de enerentender. O
gia sutil". O sujeito emagrece só de tentar
livro A dieta do arco-íris foi lançado no Brasil em fevereiro e já vendeu mais de cinco mil exemplares.
"pozinho".
Horbaltfo — Mais conhecida como a dieta do
É novidade no mercado de dietas. Trata-se de um kit-diet
Por R$
que mistura medicina ortomolecular e fitoterapia.
alimen122,00 é possível adquirir a caixinha que contém
tos em cápsulas, tabletes, pós e multivitaminas suficientes para um môs. Para adquirir a fórmula da empresa de
nutrição Herbalife só por meio de um de seus representantes — uma turma que aumenta a cada dia tal qual uma
corrente da Amway.
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A da Sopa — E a dieta que o cirurgião
a
plástico Ivo Pitanguy receitou para
Adriane Galisteu. Durante três semanas
a moça não sorveu outra coisa que não
fosse uma sopinha de legumes. Ingredientes: dois pacotes de sopa de cebola,
verde
repolho
um
pequeno, 1/2 cebola, um pimentão
tode
latas
duas
cenouras
pequenas,
pequeno, quatro
de
massa
de
sopa
de
colher
uma
mate inteiro sem pele,
a
shoyo
molho
e
salsão
de
maço
meio
soja, cebolinha,
noite.
à
e
tarde
de
manhã,
gosto. De
Dos 13 Dias — Vem circulando de boca em boca em
São Paulo com a promessa de que é possível perder
nove quilos neste espaço de tempo. Há um cardápio para
cada dia da semana, mas com pouca variação. O desjee um biscoito
jum, por exemplo, é café preto sem açúcar
Tem um dia
né?
Bom,
eafé.
e
limão
ou cenoura crua com 'dois
com
espinafre
e
cozidos
ovos
em que o almoço é
hospital
do
médicos
pouco sal'. A dieta foi preparada por
Albert Einstein e elimina o excesso de carboidratos,
mantendo proteínas, gorduras e fibras.
Dos Pontos — Trata-se da boa e tradicional dieta balanceada só que com um novo método. Nesse sistema, a
ordem é somar pontos no lugar de calorias. O interessado recebe uma lista de alimentos com suas devidas
o que não
pontuações. Aí é uma questão de matemática:
Uma
médico.
pode é ultrapassar o limite imposto pelo
um
Já
lingüiça pequena, por exemplo, vale 50 pontos.
menada
vale
sonho, daqueles polpudos, de padaria,
nos que 225 pontos. Se a pessoa come dois, chega a 500
e não pode mais abrir a boca naquele dia. O que pesa é o
bom senso.
Do Ovo — É a mais simples das dietas.
Quem a adota tem que seguir, no primeiro dia, o seguinte cardápio: no café da
manhã, um ovo mexido, no almoço, um
ovo com cenoura, e no jantar, ah...no
jantar, aquele ovo cozido. No segundo
só
igual,
tudo
dia,
que em dobro. E assim por diante, em
Haja colesterol! Quem consegue
aritmética.
progressão
não
esquece jamais. E quem dorme
semana
a
completar
ao lado também não.
Do Mediterrâneo — Um grande must internacional, divulgado pelo respeitado
American Journal Nutritional. Ainda não
chegou por aqui. Por enquanto. Ela nasceu da observação da qualidade de vida
dos gregos, onde o índice de mortalidade
deles
por doença coronariana é ínfimo: 31,5% da dieta
combinado:
ficou
Então
e
azeite
pão.
é composta por
azeite de oliva pra valer. E pão preto. Sempre acompanhado de cereais (a base da pirâmide alimentar ideal) e
frutas, vegetais, feijão, nozes e legumes (o segundo
degrau na escala de importância nutricional).
Poso Ideal — Nos moldes dos Vigilantes do Peso, esse
método também inclui aulas semanais de uma hora e
meia. A diferença está no apoio psicológico, conseguido
através da neurolingüística. As reuniões são divididas
em duas etapas: numa se discute o cardápio da semana
e noutra, exercícios neurolíngüisticos para incentivar os
alunos a prosseguir no tratamento. O curso acaba quando o aluno atinge seu peso ideal. Em apenas dois meses
de existência no Rio, o programa já conquistou 150
adeptos, que pagam taxa de inscrição de R$ 30 e mais R$
5 por semana.

\
uma coca — diet, é claro. Nanini, que em seus
momentos mais relaxados chegou a pesar 103 quilos, é do tipo que já passou por diversas dietas
durante pelo menos 20 anos de sua vida. Aquela
agonia de ter que substituir salgadinhos e batatas
fritas — sua maior paixão gastronômica — por
"Tinha
legumes refogados em água e sal.
paranóia
porque fui um adolescente gordo. Fazia dança,
alongamento, até o dia em que joguei tudo para o
alto e enchi o saco de nào comer tudo que queria",
diz ele.
A liberdade durou exatos quatro anos. Bastou
ver seu rosto ganhar aquele formato arredondado
para Nanini voltar a andar com uma dieta dentro
"Há
dois anos faço dieta receitada por
da bolsa.
endocrinologistas.
miendocrinologists. Desta
uesia vez preciso perder
peraer no minimo sete quilos para ficar bem", diz ele, que já
ja
obstinate
passou poucas e boas por conta de sua obstinação
em ficar magro. Certa vez recebeu em casa um
urn
"higienista"
higienista
indicado pela amiga e atriz
Denise
atnz Denise
"Ele
Bandeira.
mais
Ele ficou conversando comigo por mais
de cinco horas. Não
nao entendia
Nao agiientava
agüentava mais e não
entendia

para saciar a fome de dieta dessa
gente. O endocrinologista Edgar Niclewicz, presidente do 9o Congresso Pan-Americano de Diabedocientíficas

que vai acontecer em novembro em Foz do
"O
Iguaçu, critica:
grande problema dessa história
toda é a indústria do obeso. Até hoje já foram
tes,

publicados mais de 500 livros sobre dietas, muitos
escritos por leigos. São publicações que carecem de respaldo médico, só servem para enriquecer
seus autores e confundir a opinião

pública."
Que o diga a comerciária Albina Medeiros, 31 anos, l,52m e 58
preocupação.
quilos de muita '...„
Im 5 J
n_.H. 87,
87 mi!t.H
f:
Desde
quando sua filha nasn S
t
vid'a de Albina se transforceu,
ceu a vida
cordda desenfreada
dese
III3"
mou numa corrida
.
receita
ideal.
E para isso
d
idea, £
atrás da
d
*
IbHo"
"Chegou
na0
f6|
fôlego.
ela não
e|a
poupou
|S9>H
um momento
f
mornento em que se falassem
Bla%£
em
que plantar bananeira emagrecia,
coeu plantava", confessa. Tudo
T
|M>g
meçou num dia chuvoso
chuvoso em que
ela se encaminhou para oo cônsultório
e
torio de um endocrinologista
endocrinoh
i
saiu de lá
la com uma lista de anfI
J6=
taminas. A depressão
foi inevitá
depressao foi
K
I
Isl
vel. Depois, veio a famosa
dieta
famo
de Beverly Hills — a primeira
p
^m>
La^j
brabiblia dos gordinhos
grande bíblia
gordinl
El
w
sileiros —, que a fez comer
come abacai
^gZS^M
xi durante 10 dias, deixando
seu
deixa
estômago
estomago em ácido
acido desespero.
des
mam
^
"Mas
a pior de todas foi aa do ovo
aprendi
com meu cabeleireica
11::..'
que
H«
todas
ro. Tinha que comer ovo em
e
refeiQoes. Não
Nao agüentei"
as refeições.
agiiente ' 'em_
JT
19
ta da
bra. De Minas, veio a die
c
KH
P**"
cart p|sicc>
sopa, e do além,
alem, uma carta
H£|^l H3
Xavi
Isso
grafada por Chico Xavier.
£jj)
mesmo. A dieta atribuída
atribuida ao médium receita uma simpatia
simpa
que
de
deve ser passada a um número
nui
correspondentes ao núpessoas correspondentes
mero de quilos que se deseja
des
Hmegou
"Passei
^
Passei para sete pessoas
der.
,
p<
6 da dlvi
Claudia Jlmanaz: gordo
proclsa é
fpordo Infollz praclaa
diz. Não
um gramiNao perdeu nem um
nha sequer.
na( foi do
s®cluer- E a culpa não
tanta disponibilidade de tempo e atenção.
atengao. Só
So no
no
Correio.
ij
final descobri que o sujeito cobrava por hora e em
A lista de estratégias
estrategias emagreceen
as gargalhadas. Depois de quitar a
dólar",
a
dolar", conta, às
doras que já
dívida,
recomendada:
divida, ée claro que Nanini fez a dieta recomendada:
ja passaram pela
pela vida de
c
Albina
é
extensíssima.
Há
mee extensissima. Ha dois
um tipo de fruta a cada dia. Começou
Come^ou com pêssego,
na
pessego,
mcatv
MMw
ses, ela foi apresentada ao
ao progra- I
mas não
mesmo.
nao agüentou.
agiientou. Encerrou o assunto ali mesmo.
ryi
f*<x*t>
I
ma Herbalife. Anda encantada.
enc
E partiu para outra receita. Dieta ée como banquete:
banquete:
^Kgj^H
"São
02755,7
formulas 100% naturais.
fórmulas
n<
farta.
"Sao
opQoes ée farta.
a variedade de opções
.
>.
, ..
.
.
.
\/fpii
tamhpm
t
. f f
Meu m!iriHr»
marido, niip
que também é gordiNo estúdio da Comédia da vida privada, chega a
nho, perdeu 10 quilos em um
ser engraçado como quase todos seguem algum
mês", jura. O Herbalife funciona com reuniões,
tipo de recomendação médica para manter o peso:
palestras e vendedores credenciados. Uma turma
o diretor Guel Arraes faz dieta, o ator Luis Ferque convence a mais cética das diet victims sobre o
nando Guimarães também, a assistente de direção
poder de um kit emagrecedor, contendo tabletes,
Olívia Guimarães idem e, com aquele corpinho,
vitaminas e um pó mágico. Preço: R$ 122. Albina
todo mundo lá aposta que a atriz Débora Bloch
acabou virando vendedora da marca e já repassou o
tem lá seu papelzinho guardado na bolsa. E
programa a 55 candidatos. Ou seja, a novidade mais
não faltam novidades editoriais, médicas e pseuquente da indústria do emagrecimento é uma espéDOMINGO
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Você

de

a

não

obsessiva

dieta

nunca

é
e

saud&vel
saudável

Hipócrates, o pai da medivelho Hipocrates,
O
Ove/Ao
ja dizia: seu ali# ^ ftire. cina moderna, já
seculo 4
remedio. Isso no século
mento
men to ée seu remédio.
discorousou
Até
hoje
ninguém
ninguem
a.C.
Aty'e
•f*
^
tambem
concordant também
medicos concordam
vai Tdar. dar. Os médicos
ftcarA
- 11num
so não
nao
nao só
num outro ponto: milagres não
como podem ser perigosos.
nao seja
dieta
<#efa alimentar que não
.;!|I|HHN£
tnenor credibilibalanceada não
n<*° tem a menor
o
endocrinologista
dade",
condena
HHdade",
Edgar Niclewicz. Mas o pior segundo
ele são
sao as famosas fórmulas
formulas de ema"São
"S&o
far'
grecimento:
fabricadas por farIBiHHiF
grecimento:
manipulagao a partir de
mâcias
macias de manipulação
irresponsdveis,
midicos irresponsáveis,
receitas de médicos
receitas
misturandc
misturando várias
varias drogas: moderado¦'
diureticos, e
res de apetite, laxantes, diuréticos,
estimulantes.
estimulantes. A pessoa emagrece a beterrisao terríça,
ga, mas os efeitos colaterais são
veis de graves quadros depressivos a
f^lt,
veis
arritmia cardíaca
cardiaca seguida de morte".
existem,
"Toda
"7odfl

meia-calça

vida

inteira,

A

vai?

- r

&S0i

OO endocrinologista Guilherme Azevedo
ve^° Ribeiro,
Rtbeiro, que
Que trabalha com a Dieta
tan ponto final
tambem põe
Pont os, também
dos Pontos,
poe um
na ilusão
ilusao dos gordinhos mais ansiosos:
"O
tratamento ideal, aquele em que o
rapinao sente fome, emagrece rápipaciente não

naoexiste.
existe.
do e continua comendo tudo, não
adaptor
dew ser feito ée adaptar
O que se pode e deve
e não o contrário",
o regime ao
ao
contrario",
paciente
f
diz Guilherme que, como Edgar, recri"O
"0
é
mina dietas da moda.
problema e
nao está
esta gordo, ele ée gordo
que o gordo não
eprecisa
e precisa se convencer de que vai sempre
ter que se cuidar. Besteira achar que
metodo
depois
depots de perder 15 kg num método
—revolutionary
revolucionário ele pode relaxar, porque
as células
celulas gordas fazem parte do seu
patrimônio
patrimdnio e basta um docinho para
".explica
outro
se manifestar", explica aulro
voltarem a semanifesjar
Contra gorduras
sorduras
vokfem §
Alberto Serfaty.
endocrinologista,
|f,
endocrinologista,
"O
localizadas e
"O
tratamento deve sempre ser individualizado, não
nao existe tratamento de
/..Ijfp
vidualizado,
celulite
massa.massa. Sou contra todos esses livros que
t
existem
REDUT0R
CREME
CREMEREDUTOR
obesólogos,
ai, feitos por obesologos,
existem por aí,
WBk DE
mclui gente
uma categoria que inclui
gen^e das mais
iBfJ&L.
ADPOTDADE
wru,
ADIPOSIDADE
áreas
d,versos
areas
diversas
proflsswnais , dispara o
Jgg^iortga
((
15)
profissionais",
gM : ?ii5TtlFforo»
pcjogaduostocotex»
(r)
"A
:
busca
médico
medico Jorge Bastos Garcia.
v
t^oQ
do
posokc,
ca e
do peso ideal vem de 30 anos para cá
• •
nnTUFl
'"^Wnlhhfiy "
com
o
intensificou
na
década
de
decada
80
se ^tens\flcou
onn
se
i
naTUFLora
——
culto
culto ao corpo", atesta Niclewicz. A
obsessão pelo emagrecimento, alertam
obsessao
doengas como a
medicos, pode levar a doenças
os médicos,
> Indicado
para homens e mulheres
bulimia (quando a pessoa come e depois
> Sem restrições de idade
vomito) e a anorexia
proprio vômito)
provoca o próprio
> Enviamos para todo o Brasil
disturbios
(ausência
(ausencia de apetite), dois distúrbios
(lldf;

ffxj 11

historia de
0 ideal, nesta história
psiquiátricos.
psiquiatricos. O
man ter o equilíbrio
equilibrio também
balança, ée manter
tambem
balanga,
na cabeça.
cabega. (D.M)

"Me
cie de Amway dos gordinhos.
propuseram
vender o Herbalife e ganhar porcentagem, mas não
sou vendedor. O método me parece eficaz. O meu
problema com eles é ético e não médico", analisa o
Dr. João Curvo, que ficou famoso por cuidar da
silhueta de artistas como Gal Costa, Gilberto Gil,
Maitè Proença, Ed Motta, Louise Cardoso, Tony
Ramos, Lúcia Veríssimo e Glória Pires.
"João
Curvo é talentoso e possui uma qualidade rara na medicina, que é o afeto pelos pacientes.
E como um amigo", elogia a paciente Glória Pires,
que perdeu 17 quilos com Curvo logo após o
nascimento de sua segunda filha, Antônia. Quem
quiser marcar consulta com o médico logo após
ler esta reportagem terá que ter uma peciência
gorda: na sua agenda, horário aberto só daqui a
um ano. Curvo, que está abrindo um spa no hotel
PortoBello, em Angra, é o exemplo mais clássico
de um time de médicos que, às custas da mania de
emagrecer, viraram uma espécie de guru dos
consultórios. Na fila de espera, 500 pessoas aguardam a oportunidade de pagar R$ 150 e ouvir

seus conselhos. O discurso da turma de branco é
sempre o mesmo: reeducação alimentar. Mas a verdade é que ninguém dá muita bola pra isso. O que
se quer é algo como uma relação amorosa moderna: resultados práticos, com boa dose de felicidade e sem grandes compromissos.

Curvo dá nota zero à maioria das dietas famosas.
Mas elas estão cada vez mais fazendo a cabeça dos mais obesos. E
1
o mais curioso: surgem e somem
com a mesma velocidade que prometem para o desaparecimento dae
o
*
indesejáveis.
quelas gordurinhas
~
Basta um artista usar e pronto:
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todo mundo sai atrás da nova fórMf SS
P{
mula mágica. Casos recentes são o
S
i:
da dieta dos 13 dias, que grassa em
São Paulo e é seguida pela apre?7*
S5
!
R
sentadora Hebe Camargo, e o da
M
dieta da sopa. O apresentador de
5?
s.
TV Amaury Júnior passou pela
2
a.
;
;
— emagreceu seis dos noprimeira
"à
ve quilos prometidos
custa de
i»p
i
g
muita fome"
esta na
na
a
tome" — e agora está
Amaury Júnior
"Há
"Ha
'
onda da sopa.
dez anos faço
fa9o
»¦
6
_
perdeu
quilos
dietas a cada dois meses. Um trio
trio
^
com a dieta dos
dos
de sinais me avisa a hora certa de
de
W
13 dias, mas
mas
recuperou. Agora
Agora
lj
começar:
saude;
*¦*
comegar: primeiro, minha saúde;
embarcana
embarca
na
depois, minha aparência;
aparencia; e por
ft* |l
Esjs^f-depois,
por
W
dieta da sopa
sopa
fim, meu guarda-roupa. Minha
Minha
m
J*"
Jc
conmedida ée o botão
conbotao do paletó",
P*
3
paleto",
|(
ta Amaury, atualmente com 80
80
**
£D
dos
0. JK
(FQ
quilos e perseguindo a meta dos
75.
j;
*** ^
No circuito das dietas, qualquer
qualquer
JZz,
]<
™
novidade
ée propagada, paradoxalJ
m
paradoxalJn
pikl •
mente, no boca-a-boca. Foi a dona
dona
55 rm
J'
da Água
Agua de Cheiro, a empresária
empresaria
CZl
g*
W
'
J*{
Beth Pimenta, que apresentou o
o
(t>
#
J
"Sou
"Sou
regime da sopa a Amaury.
m
«T*V
^
3
*"
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jr1"
^
kf .
vaidosinha e não
nao dispenso um sasam
jc
a&dR
crificio para manter a elegância",
Jr
elegancia",
£v {*
j|P|_IMygrf
jtf I'
diz Beth, um exemplo perfeito de
de
®
dp' jr''
j— • Idiet
51
<//>/ victim. Embora pese apenas 51
I
j|
llB
jp
Mm-^L
li
Rf
"Que"Que2jf'
esta satisfeita.
quilos, nunca está
jr
*/
49kg,
ro
verao
Hq |
afinal o verão
chegar
a
^P\ fMjg^K
;W
|está
esta aí".
ai". A receita da sopa, ela já
i|||
.o
ja
JJ*
f
enviou para 12 pessoas. É
E o mesmo
mesmo
mm !
^
-^j|tipo de dieta que o cirurgião
cirurgiao piásI
\
plas{»
j2311
tico
Ivo Pitanguy receitou àa loura
tieo
\
^%li§r
Adriane Galisteu. Na base da sopinha, a modelo perdeu sete quilos
^pinha,
com vistas ao ensaio da revista
revista
Of pti
flMfjS
Playboy.
Playboy.
-'oiess-i
eísss.1 less. 52j^
essss^í
Também
Tambem ée sopa o prato principai dos dias do ator Renato Wiemer, 21 anos, 85 quilos. Foi àa base
desse líquido
liquido temperado com legumes, músculos e verduras que
que ele emagreceu 15
"Quando
vi, tinha engordado
quilos ano passado.
tudo de novo. Agora
Agora
perder^^^^^^^^^^^^^^f
preciso perder 10 quilos", diz.
O pior é que é sempre assim. Isso
Isso quando a pessoa,
sempre
no meio daquele sacrifício todo, não dá uma surtada e abusa num tremendo sundae
de chocolate.
£unt/a^H
abusa
"Todo
gordinho inventa mil desculpas e defesas
do
fugir
do regime. Uma hora ée uma festa, outra é
para
"¦;
'
¦
DOMINGO
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o fim de semana. Dizem até que o filho está fazendo
vestibular e passaram a noite com ele. Tudo é uma
boa razão", conta o clínico geral e nutrólogo Alberto Serfaty. Ele diz que o aspecto psicológico está
presente em 80% dos casos de obesidade. Serfaty
está convicto também de que gordura é depressão
"Infelizmente
mascarada.
para a maioria dos pacientes, o aspecto endocrinológico só aparece em
5% dos casos. Digo infelizmente porque muitos
torcem por isso,
porque assim podem transferir
toda a responsabilidade do tratamento para o médico e se livram da necessidade de esforço."
Talvez por isso os métodos associados a algum
tipo de acompanhamento terapêutico estejam
crescendo em popularidade. Lançado há menos de
dois meses no Rio, o Peso Ideal já conquistou 150
"Atribuo
interessados.
60% do nosso sucesso ao
apoio psicológico que prestamos. Todo gordo é
muito carente", diz a psicóloga Yara Daros, 34
anos, única instrutora do programa no Rio, que
adota os princípios da neurolinguística em seu
currículo. Os alunos passam boa parte do seu dia
"Eu
escrevendo dezenas de vezes frases como:
sou
forte e sobrevivo muito bem sem o apoio da comi"Já
da".
eliminamos no total 700 quilos e tivemos
uma engorda geral de apenas 35", contabiliza a
psicóloga.
Em São
Sao Paulo, onde a tecnica
técnica foi criada há
ha oito
oito
anos, os organizadores já
computavam
a
ja
perda
perda
de 400 toneladas, em 36 mil pessoas. É
E banha á
a

beça. Só do aluno Jaraguaribe da Silva Sardinha,
47 anos, foram dizimados 16 kg de pura gordura.
Hoje ele está com exatos 103,5 kg espalhados por
l,73m. E quer chegar a algo entre os 87 e 90 kg,
seu peso ideal. Como estímulo, o sonho de se
livrar de aborrecimentos como não encontrar roupa adequada ao seu tamanho ou brigar com o
"Meu
volante do carro.
automóvel é uma banheira
e mesmo assim o volante roça na minha barriga."
Jô Soares sabe muito bem o que é isso. Não é à
"gordo
que o humorista se auto-intitula um
profissional". Ele sabe mais sobre o assunto do que
muito especialista. Afinal, faz dieta desde os 9 anos
"O
de idade. E hoje chegou a uma conclusão:
gordo
é gordo o ano todo, é o alcóolatra do sólido e não
deve fazer essas dietas milagrosas que só dão resultados imediatos." É aquela história de que, já que
você é gordo, que o seja de forma assumida, com
charme. A atriz Mylla Christie, por exemplo, em
entrevista ao aniversariante Caderno B, elegeu Jô
como seu símbolo sexual. Marco Nanini também vê
"Se
o humorista como o gordo ideal:
ao menos eu
fosse um gordinho bonitinho como o Jô Soares,
tudo bem...", se esparrama o ator. Ou então como a
atriz Claudia Jimenez, uma gordinha para lá de
toa

satisfeita com o corpinho de 100 quilos em l,80m.
Cláudia é assumidésima e jura que nunca fez dieta
"Acho
na vida.
tem ée que deitar
que esses gordos têm
num divã."
diva." Comentário
Comentario típico
tipico de quem já
ja descobriu
que vale muito mais do que pesa.
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Miguel Paiva (cartunista) —
dois
dois
mal
da
cabeça.
estão
cabega. Tanto o Flamenestao
Flamengo quanto o Romário estão precisando
urgentemente de fazer uma psicotefou^merdef™aP;.r:
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tante ter um ambiente propicio, um
tante
clima
clima positivo e um time integrado."
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L J 1 fl Maims
dmrMairos Fontana
Footaiu (dono da rede de churV/UEIVI
QUEM
— O
rascanas
rascarias Marius)
Manus) —"O
principal problema do clube ée a falta de disciplina do
"O
"X
Chacal (poeta) —
Flamengo. O
time todo.
to^°- O
® Flamengo passa por um
O
t"ne
¥
I
Romário,
Romario, mal ou bem, está
1
I
conjunto
de falta de organiza1 Lj problema
esta dando a
a
IJ Iff
problema
volta por cima. Agora, essa escolha de
determinagao. Enquanto o time
I II
l\
de
ção e determinação.
gao
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Washington Rodrigues para técnico
não adotar essas duas medidas como
tecnico
nao
foi péssima.
filosofia, não
nao conseguirá
conseguira nada. E ée um
nao são
sao os
os
filosofia,
pessima. O problema não
?
dirigentes."
vem de cima para baixo."
mal
jogadores, mas os dirigentes."
mal que
"Os
—
9
fiaVictor Biglione (guitarrista) —
flaCissa Guimarães
Guimaraes (apresentadora) —
W
A
I
I I
II Victor
| rH
"Sou
menguistas
não
sabem
valorizar
as
nao
II
,
flamenguista e estou supertriste.
supertriste.
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menguistas
aquisigSes
SAÚDE:
0
aquisições que o time faz, não
nao dão
dao o
Doença
Doenga ée um conjunto de sintomas e
e
carinho que os jogadores merecem.
um dos que o Flamengo sofre ée o
carinho
Romário tem o direito de fazer o que
Romario, que eu achava um
um
.
próprio
proprio Romário,
r_1
Romario
esta muito mal ée o FiaFlaA
J|P" V/AT
quiser.
Esta sendo
sendo
T/T
quiser. Quem está
gênio
genio e me decepcionou. Está
mengo e espero que continue assim."
infantil e devia cuidar mais da vida
III
mengo
vida
h I l\ 1/1
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social."
FLAMENGO
1 MILTIM iVJV
OU
UU Roberto
profissional do que da vida social."
Roberto Dinamite
Disunite (deputado
(deputad. estadual e
"Os
—"O
—
Flamengo
ex-jogador)
está
esta mal codois
Flávio
dois
ex^jogador)
Flavio Venturini (músico)
(musico)
mo
mo um todo. E para superar essa fase
estão
de
estao péssimos.
_
pessimos. Criou-se um clima de
ruim, o time vai ter que pensar na coletiA
Tj
T/|0
ruim,
muita megalomania no clube. Não
Nao é
e
m
Tj /
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vidade. Tem que ser mais humilde, treiII
11 I I \\ll LI
so comprar os melhores jogadores,
só
jogadores,
vidade.
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0
nar
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nar mais, ter maior determinação."
determinagao."
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E É essa sensação
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que
produtosque
já
ja conhece e confia.

,

v^|L

s

i

jwu

a S NtóaÉIiS^

¦
h - 4K'S
¦^.^j^^B^^^HiHHKS', f
MpBfe,
V'~lHS'i9fc
^JiPj^^HIIHHHF
mm
*' IHRR?'
;s;:MI
;' r»HB^
'hi~xk:i&
iHflw

'i^^WB
pyBMPL
I?
jj
JHHk^ WmKmM
1
I
B®!ffiP*s^ ¦ :^H|BB|^B^P^': ¦

1

Desafio que o Rio sedia
no sábado Inspira Jeito
"^
-v
'brigão'
de se vestir
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volta de Tyson aos ringues
so ou como gongo de alerta.
soou
£ aí vem mais: no próximo
m
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A

sábado, tem inicio o desafio
vale-tudo,
international de vale-tudo,
internacional
no Rio, onde, quatro dias

depois, numa final contra o campeoGrade, será
sera
nissimo brazuca Rickson Gracie,
níssimo
apontado o melhor lutador do mun-
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do. O vale-tudo estimula a moda. Já
brilhos,
estava prevista uma mania de brilhos,
cintilações peroladas nas roupas esportivas, uma impressão de violência
controlada ou futurista, pelos grupos
grupos
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ficar muito agressiva, a tendência foi
cal^oezibatizada de techno e liberou calçõezic'r®
sut**s de cirê
re^ sintético, sutiãs
nhos de cetim
i^hos
.^t®^co*
^
dignos da personagem de HQ Yalentina, maios estruturados que liberam
os movimentos. Resta saber o que é
mais instinto: moda ou boxe, jiu-jítsu,
full contact... (ai!).
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Nesta página,
tudo em preto
e branco. Ele
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de calção
largo xadrez
fino e
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camiseta de
'Yes,
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Brazll'.
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Quem ainda
pensaria num
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baló, diante
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perna de
lutadora?
O macaquinho
vermelho com
listra
lateral 'Ana
A.' topa
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parada. Até
uma aeróbica
inofensiva...
Botinha 'Yes,
Brazll'
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Créditos ila Moda
Ficha Técnica: ? Modelos — Renata
Mor e Alexandre Kingston da Elite ?
Locação — Academia Nobre Arte —
Locação: Academia Nobre Arte
Endereços da Moda: ? Academia
Nobre Arte — Alberto de Campos, 12/
22° ? Ana A. — Vise. de Pirajá, 550/sl
1811 ? Adida* — Siqueira Campos,
30C ? Blue Man — Vise. de Pirajá, 351
? Bum Bum — Rio Sul ? Cida Maiah
541-6971
? Casa Alberto Cama e
Mesa — Vise. de Pirajá, 282 ? Chomp
Rio Sul ? FR — Fashion Mall
?
Faixa Preta — Barata Ribeiro, 13/lj B ?
Flszpan — Sete de Setembro, 98A ?
Qrizon — Rio Off Price ? Mr. Wonderfui — Vise. de Pirajá, 503A ? Marcelo
Portinari — 239-8018 ? Native — N.S.
de Copacabana, 664/lj 35 ? Rygy — Rio
Sul ? Yes, Brazil — Shopping da Gávea
Preços da Moda: ? Ana A — macaquinho R$ 40 ? Blue Man — sunkini R$
45 ? Bum Bum — calça R$ 34,50, short
R$ 22,50, top R$ 24,50 ? Casa Alberto
roupão R$ 92 ? Fit — bermuda R$
74,80, camiseta R$ 26,45 n Faixa Preta
short R$ 29
? Qrizon — short R$ 15,
camiseta R$ 15 ? Mr. Wonderful —
roupão R$ 175 ? Rygy — maiô R$ 34,
sutiã R$ 42 ? Yes, Brazil — short R$
60, camiseta de tela R$ 44

duplo,

crescimento

em

dobro.

jraíamento

O Tratamento Capilar Duplo Natuflora traz um resultado que
só comparando: crescimento de 3 a Sem por mês, ou seja,
praticamente o dobro do crescimento normal
Isso sem falar na beleza de um
cabelo mais saudável, mais cheiroso,
mais gostoso.

¦ALTAY
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VELOSO
1 Lançamento do CD
B
NASCIDO EM 22 DE ABRIL

e ê unissex.
Ligue hoje mesmo para nossa

I

Central de Vendas e informe-se.

TEATRO RIVAL
D
R.ALVARO ALVIM, 33
s
Setembro* 19:30h
mm-i4ai7de^^^®
. I:'
Reservas:
'^
532.4192 - 240.4469
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r
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Serve para todos os tipos de cabelos
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CABELO ENFRAQUECIDO
CABELO COM DUPLO TRATAMENTO NATUFLORA

POSTOS

PETROBRAS
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• Elimina s/ cicatrizes: Tatuagem,
micropigmentaçdo de sobrancelhas.
Nevus de Ota, manchas provocadas!
pelo sol ou por produtos químicos. ¦
• Elimina s/ agulhas:
B
Microvarizes, Hemangiomas, ^B
Telangectasias, etc...
^B
Médico Responsável
B
B
Dr" Eliana Corrêa da Silva B
CRM
0004P587
B
¦
Rua Visconde de Pirajá, 547/11 OS
H Tels.: 239-1150/274-7548 H

PRODUTOS QUE TRAZEM RESUtftDOS
VENDAS SOMENTE PELO TELEFONE

B

W

872-0072
(011)

Pi
f
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Festas

cívicas

oportunas são as festas cívicas. Distraem o povo, exercitam os cavalos e ocupam
com mil coisas inócuas aqueles senhores gananciosos que nos governam. Fazem discursos, assistem a paradas, trocam tapinhas,
Muito
devoram banquetes. Com essas distrações
inocentes — e outras que surgem por acaso — se divertem, se alegram e se esquecem de nos atormentar. Ah!
Leitor caro! Sonho com o país felicíssimo que tivesse
todo dia uma festa. Mas que fosse festa de garbo, dessas
que enrouquecem os políticos e esfalfam exércitos inteiros. Caducariam as leis, murchariam as taxas e o Congresso só faria rápidas reuniões para escolher cardápios.
Diria a Voz do Brasil: "Com voz débil, declarou o
senador Afonso que é inadmissível e antiético servir lagosta
duas vezes seguidas na mesma semana. 'Meus senhores!
Ponderou, sereno. Sendo a lagosta um animal eqüestre de
curta duração...' E mais não disse,
pois desmaiou, que
voltava do banquete comemorativo do martírio de Santo
Eutanásio, ao qual compareceu o presidente e todo o ministério. Amanhã, Dia do Herói Anônimo, haverá um combate
de galeras na Lagoa Rodrigo de Freitas. Os vencidos serão

Banho

treinados para o concurso de danças
<
*
lascivas que comemorará o Dia do
\
Adultério Disfarçado. As autoridades
religiosas anunciaram que, ao mesmo
tempo, realizarão uma procissão de
If ,y^ /
protesto, em louvor da Fidelidade. O
fi&
presidente designou o vice-presidente
ii-~-. f«fc.
t* ?*¦
tvM..^r*Mjrt
acompanhá-la."
4^%^
para
Já pensastes, leitor, a felicidade que reinaria no país se
as coisas fossem assim? Mas, por maldade dos Fados,
não são. Só temos, aqui e ali, um feriado. Como o 7 de
Setembro, que teve o bom gosto de cair em uma
quintafeira ensolarada.
Nela, que fazer? Entre as várias opções, escolhemos,
Mme K. e eu, uma que fosse clara e arejada. E fomos ao
Amarcord. Fomos bem. O lugar é vasto, alegre e abre suas
janelas para a Lagoa e seu bar para um lindo aquário. Tão
simpático é o restaurante, que merece
que nele se faça um
Pois
temo
piquenique.
que os recursos da casa...
Ruim o serviço. Não trocam os talheres que usamos
para os antipasti. Estes, insossos. Mas bons os aspargos
frescos, com manteiga e creme. Decente o salmão fresco de
minha amiga. Mas mais seco que um bacalhau meu linguado. Bom o sorvete de creme. Mas os morangos, congelados. Quanto ao preço! Amável leitor: forca seria uma
gorjeta adequada.
? Amarcord— Rua Maria Quitêria, 136, Lagoa. Tel.: 287-0335
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DETALHE DE FUNCIONALIDADE E
ACABAMENTO.

E TAMBÉM NAS CONDIÇÕES DE

PAGAMENTO COM PREÇOS PROMOCIONAIS,
ALÉM DA GARANTIA BOA PRÁTICA DE 5 ANOS.
VENHA CONHECER AS COZINHAS BOA PRÁTICA
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AURA PINHEIRO
/"\ termômetros da cidade insistem em dar
B ao inverno um eterno jeito de verão,
I mas não há oscilação meteorológica caV paz de tirar o charme dos dias que vêm
\J por aí. Pontualissima, a primavera chega no próximo dia 23, às 9hl4m, trazendo
flores na despedida de uma estação que passou
quatro meses sem dizer a que veio.
Eis um bom momento para conhecer algumas das mais bonitas áreas verdes da cidade,
como o Jardim Botânico de Niterói, no Fonseca — que está completando 90 anos de fundação — e a Florália Orquidários Reunidos, no
Caramujo, conhecida por sua grande variedade
de orquídeas, entre os 10 mil exemplares de 400
variedades de plantas ornamentais.
A Florália existe há 39 anos e surgiu da
dedicação da família Altenburg, de origem alemã. Numa área de cinco mil metros quadrados,
algumas espécies, como petúnias, prímulas, jasmins, begònias e amores-perfeitòs ganham rotipa nova na estação. Mas são as orquídeas que
garantem o tom exótico da primavera nas várias estufas por onde os visitantes podem admirar diferentes espécies, entre cattleyas, plialaenopsis e üendrohiuns, que desabrocham justamente nesta época do ano e dão um colorido
especial ao lugar, com suas variações de pétalas
em varias cores, das brancas às púrpuras.
Exportações — Atualmente, a Florália
já
reúne algumas centenas de orquídeas criadas a
partir de híbridos cultivados pela própria empresa. Nove espécies de orquídeas foram batizadas com nomes de netos e bisnetos do fundador da Florália, Rolf Altenburg. O cultivo das
orquídeas tornou-se tão intenso que a empresa
chega a exportar até mil exemplares por mês
para vários países como a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos e o Japão.
Mas nem só de flores vive a primavera. É
tempo também de plantar árvores frutíferas.
Pés de acerolas, pessegueiros, abricós, framboesas e amoras começam a florescer nesta época.
70 plantio agora garante o desenvolvimento
dos frutos no outono", explica Agnes Altenburg, que administra a Florália ao lado das
irmãs Sandra e Maria Helena.
Buganvílias — A cerca de 10 minutos dali,
o Jardim Botânico no Fonseca também está incluído no roteiro das flores em Niterói. Ocupando uma área de 250 mil metros quadrados,
o antigo Sitio de Lagoa Azul tem mais de duas
mil espécies de plantas frutíferas e ornamentais.
Ali, é possível admirar a beleza das buganvílias, popularmente conhecidos como
primaveras, ipês-amarelos, flamboyanls com suas flores
vermelhas e laranjas, além de acácias e orquídoas. Arvores centenárias exóticas como
jequitiba, jacarandá, cedro e pau-brasil são também
atrativos para um passeio no Jardim Botânico.
O serviço de produção de mudas para distriDUição a outros municípios, razão para a criação ilo Jardim Botânico, hoje praticamente inexisto, pelas dificuldades estruturais e o pequeno
quadro de funcionários. Mas, nesta primavera,
o Jardim Botânico quer dar a volta
por cima
das dificuldades. A diretora Marta Carramanhos informa que pelo menos três convênios
serão firmados para melhorar a
produção de
mudas da instituição.
Um desses convênios será com a Fundação
Instituto Estadual de Florestas (1EF),
para promover o replantio de árvores no Jardim Botànico. O outro, com a Universidade Federal Fluminense (UFF), reiniciará a produção de
plantas medicinais. Já a Secretaria Municipal de
Educação — também em convênio com o Jardim Botânico — vai realizar um trabalho de
educação ambiental.
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Poder afrodisíaco
Serra da Tiririca — O grupo Çaminhante Independente comemora o Dia da Árvore, 21
das orquídeas levou
de setembro, com o replantio, de espécimes da
a seu cultivo milenar
Mata Atlântica no Córrego dos Coiibris, no
Parque
Estadual da Serra da Tiririca. O geóloTT á cerca de cinco mil anos, os
Cláudio
JTl. habitantes do continente euroMartins, da Secretaria estadual de
go
Meio
Ambiente,
acreditavam
falará, na Biblioteca Anísio
nos
peu
poderes afrodiTeixeira, em Icaraí, sobre a origem e a evolução
síacos das orquídeas. A prova está
da Serra, área de maior importância ambiental
no nome da planta, que vem da palade Niterói, com 12,5 quilômetros de extensão,
vra grega orchis, que significa testículo. Por outro lado, uma tribo de
que ocupa ainda parte dos municípios de São
Gonçalo e Maricá.
índios da região do Araguaia, na
Já o Jardim Botânico de Niterói celebra a
Amazônia, usa uma espécie como
entrada da primavera no dia 22, quando comeanticoncepcional. Já duas outras esmora a»us 90 anos de fundação. Entre as solenipécies, a Vanilla pompona e a Vanildades
la planiflolia, são utilizadas como
previstas estão uma missa, plantio de
mudas de pau-brasil, apresentações de grupos
matéria-prima para obtenção de
de capoeira, dança afro, tai-chi-chuan, passeios
baunilha.
com
guias pelo Jardim Botânico, palestras e
Quem estiver interessado em culexposições
de flores.
tivar orquídeas, mesmo que apenas
Em
outubro,
também para marcar a chegaseu
aspecto
estético, precisa ter
por
da da nova estação, a Florália promoverá dumuita dedicação. Conhecer um pourante três fins de semana consecutivos uma
co de suas características também é
exposição
de flores, com destaque para a mosum bom caminho para que elas setra
de
Sônia
Wolf, especialista em bonsais —
jam cultivadas com eficiência.
árvores e arbustos em miniatura cultivados
peÁrtico e trópicos — Enconlos japoneses. Também haverá palestras sobre
tradas em ambientes totalmente diso cultivo de plantas com representantes da
tintos, como no ártico e nas regiões
Sociedade de Bromélias do Rio de Janeiro.
Há algumas especie^íeorquhiea^iu^fican^oric^^p^^^^^^^^^^fcüi
tropicais, as catleyas e espécies deste
gênero são as mais conhecidas aqui
no Brasil, pela maior facilidade de
nico em carboidratos e oxigênio,
50% de musgo. É recomendável cocultivo e beleza das flores. Segundo
m O PREÇO DAS PLANTAS?;?:
usando luz, calor e clorofila.
locar cacos de vaso de barros no
especialistas, um espetáculo imperdiEntre as 25 mil espécies existentes,
fundo do xaxim para possibilitar
Orquídeas (espécie phalacnopsis) — RS 12
vel é a floração da catleya intermeas cattleyas, phalenopsis e dendrouma boa drenagem e aeração.
Orquídeas (espécie dendrobiuns) — RS 11,50
dia, que tem uma grande variedade
biuns desabrocham, em geral, a parAs orquídeas devem ser replantaCinerárias — RS 3.80
de cores, entre o branco e o roxo, e
tir do final de agosto e podem
das
um
novo
vaso
a
cada
dois
— RS 4,60
para
perCalceolárias
nasce em plena areia, nas praias da
manecer floridas por mais de 30 dias.
anos ou quando estiverem no períoRoseiras — RS 5
região dos Lagos e também no sul do
Para isso, elas precisam viver em amdo de crescimento de raízes. Na hora
Árvores frutíferas — RS 6
pais.
bientes com boa luminosidade, mas
do plantio, è fundamental manter o
crisântemos — RS 2,30
Mini
De acordo com orquidófilos, as
sem ficarem expostas ao sol. Além
bulbo da orquídea no fundo do vaso,
Violetas — RS 1.80
disso, gostam de habitats com granplantas não são parasitas, como muijá que desta parte não haverá mais
Petúnias —RS 9.20
tos pensam. Elas só usam o ambiente
de circulação de ar e temperaturas
desenvolvimento. Já a frente da
Azaléias — RS 2,50
como apoio para sobreviverem. Comédias entre 15 a 35 graus.
planta deve ser instalada de uma forAmores-perfcitos — RS 1.50
mo todas as plantas, através de foO plantio deve ser feito em xaxim
ma que garanta o seu crescimento
Fonte
Florália Orquidários Fieunidos (Estrada da Figueira
tossintese, transformam o gás carbòdesfibrado, misturado com cerca de
592. Caramujo). Telefone: 625-0800 Funciona todos os
por dois anos.
dias. das 9h às 17h
>!
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Lenca Marques
Caça aos futuros talentos
Os niteroienses que sonham
sua Casa de Cultura
em virar estrela de TV já têm
Aquafish, criada em junho,
uma nova chance. À frente
em Itaipu. Sua próxima
da Nikyt Produções e
iniciativa será o lançamento
Promoções Artísticas, o ator
do CD de Chico Batera, Dia
e produtor Raul Toledo
e Noite, no próximo dia 23,
na Praça Nossa Senhora da
iniciou uma verdadeira caça a
Paz.
no Rio, que terá
talentos na cidade,
selecionando figurantes para
participações especiais de
trabalhar na TV Globo e TV
ritmistas da escola de samba
Império Serrano e do
Plus. A Nikyt, aliás, está
começando a movimentar a
percussionista Marçalzinho.

Vândalos
invadem
Boa Viagem
0 maior patrimônio
histórico, cultural, natural e
arqueológico de Niterói, a
Ilha de Boa Viagem, foi
invadido por vândalos. Os
baderneiros quebraram dois
cadeados que trancavam um
portão, instalado há duas
semanas para impedir a
entrada de visitantes não
convidados fora de hora.
Segundo a administradora da
Ilha da Boa Viagem, dona
Maria Pérola, a medida foi
tomada para evitar a
depredação do espaço, já que
algumas pessoas utilizavam o
local à noite para namorar e
consumir drogas. Pelo jeito, o
portão não adiantou muito.
Resta á comunidade e aos
órgãos de segurança vigiarem
a Ilha de Boa Viagem para
evitar novas agressões ao
patrimônio.
Dança ajuda
os doentes
de Alzheimer
Um grupo de senhoras do
Scsc-Niterói vai apresentar
uma dança folclórica na
Cinelândia, no Rio, na
quinta-feira, às 12h30m,
dentro do ato público pelo
Dia Internacional da Doença
de Alzheimer. No Brasil, dois
milhões de pessoas sofrem
deste mal, que exige o
acompanhamento constante
do doente, que não consegue
locomover-se, comunicar-se,
nem se alimentar sozinho. A
manifestação é promovida
pela Associação Brasileira de
Alzheimer, fundada há um
ano.
Feminista
autografa
novo livro
A deputada estadual
Heloneida Studart (PT)
resolveu atravessar a ponte
para promover na próxima
quinta-feira, no clube
Português, no Ingá, uma
noite de autógrafos de seu
novo romance A Deusa cio
Rútlio e outros Deuses,
editado pela Record. Neste
livro, a militante feminista
conta a história de Dinorá.
uma mulher que cria uma
religião para ficar rica.

? A musa mirim Betina Kopp, de 12 anos, mora em
Itacoatiara, o paraíso das gatas de Niterói. E além de
brilhar na faixa de areia mais charmosa da cidade, ela
também já começa a despontar como atriz na novela
A Idade da Loba, da TV Bandeirantes. Na telinlui,
Betina vive a personagem Cristina, filha de Arruda
(Taumaturgo Ferreira). Antes disso, teve participações na novela Perigosas Peruas , na abertura do Xou
da Xuxa, da TV Globo e atuou em diversos comerciais. Isso é que se chama bom começo de carreira.

Daniel Senise faz 'workshop'
Um dos artistas plásticos mais
Adriana Lorete - 23/6/93
famosos da Gerin do 80 estará
na Sala Raul Seixas. para
ensinar sua arte a alunos com
algum conhecimento em
pintura. A partir do dia 25, o
pintor Daniel Senise (foto) vai
abordar assuntos sobre arte
contemporânea. Assim que o
Museu de Arte
Contemporânea estiver pronto,
os niteroienses vão ter o
privilégio de ter alguns de seus
quadros expostos, já que eles
também estão no valoroso
acervo do colecionador João
Satamini.

Escola faz bingo
Neste domingo, a Escola
Municipal Mestra Fininha, no
Barreto, promove um bingo
para arrecar fundos a fim de
reformar seu prédio e comprar
material de estudo para os seus
alunos. Além do bingo, a
banda Pégasus, o grupo de
animação infantil Memos e um

beneficente
conjunto de música cigana vão
animar os presentes. Para as
crianças serão distribuídos
brindes e sorvetes. A festa
começa a partir das 12h, na
Rua Luiz Palmier s/n°, no
Barreto e os alunos e direção
convidam toda a comunidade
a participar do evento.

JARDIM ESCOLA REBECA GUIMARÃES
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* PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS ATENDENDO DIARIAMENTE
O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO SEU FILHO
ir INFORMÁTICA ? INGLÊS ? NATAÇÃO
1 2 Meses trabalhando sem férias em creche.
Venha nos conhecer para maiores informações
;

Concurso de
monografias
sobre Eça

Convocação
aos artistas
de Niterói

Comemorando os 150 anos
de nascimento de Eça de
Queirós, a Faculdade de
Letras da Universidade
Federal Fluminense está
promovendo um concurso
de monografias sobre a obra
do escritor, que premiará o
primeiro colocado com uma
viagem a Lisboa. Para
participar, o candidato deve
estar cursando Letras em
alguma instituição de ensino
superior do estado do Rio. As
inscrições estarão abertas de
15 a 30 de outubro, das 14 às
18h, na secretaria do Instituto
de Letras, Campus do
Gragoatá, bloco C, 5o andar,
São Domingos. Informações
pelos telefones 717-4082 e
717-8080 ramal 279.

A Divisão de Artes Visuais
do Centro de Artes UFF está
convocando artistas
residentes em Niterói, cuja
obra esteja alinhada com as
questões artísticas
contemporâneas, para
participar de um seminário e
de exposições em diversos
locais da cidade, nos meses
de janeiro, fevereiro e março
de 1996. Pinturas, desenhos,
gravuras, escultura,
fotografias e mídias
contemporâneas serão
mostradas nas galerias de
Arte UFF, do Ingá, Quirino
Campofiorito e da Igrejinha.
As inscrições podem ser feitas
até 31 de outubro. Mais
informações nos telefones
719-7449 e 717-8080 ramal
441.

Mais uma feira no São Bento
Até o final do ano, mais uma
feira de artesanato deverá
ocupar o Campo de São Bento.
Essa foi uma das decisões
acertadas depois de uma
reunião entre moradores,
artesãos, vereadores e
funcionários da Empresa
Niteroiense de Turismo
(Enitur), realizada na semana
passada para decidir
os rumos da tradicional
feira de

Divulgação

NITERÓI

<n>

Para fazer tratamento
de estilas, celulite,
gordura localizada,
rejuvenescimento facial
e flacidez do busto,
procure a Vip Clinique

AGORA EM NITERÓI E SÃO GONÇALO

TEL. 712-4691
Atendemos em todo Ora ri cie Rio

A Universidade Federal Fluminense promove, de 21 a 23 de
setembro, o IV Encontro de Educação Matemática e Ensino de
Ciências. Inscrições no Instituto
de Matemática, Valonguinho.
Centro, até 19 de setembro, das 12
às 16h.
Estão abertas as inscrições para a Jornada de Filosofia Ocidental e Oriental, nos dias 23, 24, 30
de setembro e 1 de outubro. Informações na Associação Cultural Nova Acrópole (Rua Tiradentes 215, Ingá, telefone 722-5505).
O professor Ubaldo Montesino coordena duas oficinas de fotografia em cores na Casa de Cultura Norival de Freitas, no próxi-

mo sábado, 23 de setembro, a
partir das 9h. A Casa está abrindo
três turmas de conversação em
espanhol, que começam esta semana. Inscrições na Rua Maestro
Felício Toledo 474, Centro.
¦ Estão abertas as inscrições para aulas de kung fu no Instituto
La Salle, na Associação Nova
Acrópole e na Associação Kyohan de São Gonçalo. Informações
pelo telefone 722-5505.
H Um curso de Sensibilização,
Relaxamento e Conscientização
Psicocorporal pode ajudar as pessoas no combate ao estresse, ansiedade, depressões e angústias.
Informações pelo telefone 7221107.

QUEIXAS DE NITERÓI

H,

Ponto
"Quero

de ônibus

protestar contra a retirada do ponto de ônibus nas proximidades do Instituto Abel, na
Avenida Roberto Silveira. Desde
que foi realizada a mudança, os
alunos são obrigados a caminhar
pelo menos duas quadras, atravessando ruas com grande lluxo
de veículos, para chegar até o próximo ponto, no Campo de São
Bento. É um absurdo que a preleitura, ao transftrir o ponto para
outro local, não tenha levado em
consideração uma escola tão tradicional na cidade."
Robcrta Pompcu, moradora de
São Francisco
Resposta: De acordo com o secretário de Comunicação Social Mário Dias, todos os pontos que foram remanejados provocavam retenções ou estavam em locais perigosos. Mesmo assim, a
solicitação da leitora será levada á
Secretaria de Obras.

Sem fiscalização
"Apesar das inúmeras
placas
proibindo que os veículos dobrem
á esquerda na Avenida Roberto
Silveira, em Icaraí, sempre observo esta imprudência. Os motoristas afoitos contribuem para aumentar congestionamentos e, ainila, podem causar acidentes. Fico
preocupado com a ausência de
guardas de trânsito ou fiscais da
prefeitura para coibir a infraçào."
Ricardo Martins, morador de Icarai
Resposta: A Secretaria de Obras
vai intensificar a fiscalização na
Avenida Roberto Silveira a partir
de terça-feira, pois está comprovado que a irregularidade provoca acidentes e engarrafamentos.
As cartas devem ser enviadas para
a redação do JB-Niterói, na Avenida Brasil, 500/6° andar, CEP
20.949.900.
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UMA SESSÃO EXPERIMENTAL GRÁTIS
Shopping Icaraí • R. Moreira César, 229 Gr. 1223 Te!.: 611- 4114

Víjxilinique
ÍWS?

WCr®
Venha sentir a diferença
no Briffello.

O

RESTAURANTE

MAIS

GOSTOSO DE

NITERÓI

Aos sábados e domingos durante o almoço você participa de
uma orgia gastronômica que é o nosso delicioso SELF-SERVICE,
com saladas, pratos frios, pratos quentes e sobremesas.
Agora também de 2- F. a 6e F., você pode se deliciar com
nosso SELF-SERVICE por apenas R$ 7,00 e não precisa
pesar nada. De 12 às 16 hs.

DO
E

«
u
MOUSE

RUA PROF. LARA VILLELA, 176 - INGÁ
TELS.:

719-9379

/ 717-4225

Ramal

39

£ seja apresentado à obra-prima
Truta à Belle Meunière, (K 11,90.
ÀMESA.

Caderno de
2a

DIVERSOS.
Esportes
TODA 3a FEIRA, NOS CLASSIFICADOS
DO CADERNO INF0RMATICA

EStADO DE ARTE
ornai do Brasil

iiiy

R. flem de Sá, 167, Icaraí. Itl/fax 611-3738.
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Outra coisa é fazer com arte.

* IW V

Paulinho Ganaè e a Banda
Naja fazem show nos dias 22 e 23,
às 18h30m, no Teatro MPB-4. no
Valonguinho, Centro.
O humorista João Kléber faz
duas apresentações de seu show
Rir, o melhor investimento, na
quinta e na sexta-feira, às
21h30m, no Espaço Cultural Tio
Sarn (Rua Benjamim Constant
562, Barreto). Vendas de ingressos antecipadas pelo telefone 7175959.

Uma coisa c fazer por fazer.

8 714-4922 • 722-5857
Rua Souza Pios, 15 - Vital Brasil- Rua Mem de Sá, 65 - Icaraí

INSUL-FILM
A solução que você procurava
Elimina 75% o calor externo.
Reduz em até 97% os raios ultravioleta.
Protege móveis, cortinas e carpetes do desbotamento.
CONSULTE-NOS

o som das discotecas esta quintaleira, ás 23h, na Double Six. Os
shows da sexta e do sábado, no
mesmo horário, são da Blues Etilicos.

Cursos

¦

domingo na maior área verde
de Icaraí. A idéia é dar
oportunidade a outros artesãos
que esperam uma vaga para
montar suas barracas há anos.
Mas, para se cadastrar, eles
terão que provar que seus
produtos são de fato artesanais
de forma a não concorrer com
o comércio regulamentado. A
nova feira deverá
acontecer nos finais de
semana, â tarde.

Rosa Maria solta a voz
Aquela
já foi chamada de
"Chaka que
Khan Brasileira com
maneirismos à Tina Turner",
pelo jornal The New York
Times. vai se apresentar
amanhã e terça no Teatro da
Universidade Federal
Fluminense (UFF). A
internacionalmente conhecida
Rosa Maria (foto) soltará a
sua potente voz no show Uma
rosa na asa do vento, onda dará
o seu toque pessoal a vários
sucessos da música brasileira e
americana.

A banda Destino Ignorado faz
show na sexta-feira, 30 de setembro, às 22h30m, na praia de Piratininga, em frente ao toboágua.
O Coral de Câmara de Niterói. regido por Flávia Vieira,
apresentará peças clássicas e populares na quarta-feira, 20 de setembro, às 20h, no Teatro da
UFF. com entrada franca.
O Lar da Criança Padre Franz
Neumair (Estrada Padre José Euzer 33, Ititioca) promove churrasco hoje, a partir das 12h30m, visando à obtenção de recursos para a manutenção das 60 crianças
que vivem na instituição. Informações pelo telefone 714-3939.
A Rio Sound Machine mostra

feira

no seu
JB

8
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Detestados por boa parte da
ddpopulagao,
dsjlanelinhas
continuum intimidando motoristas em toda
população, os
flanelinhas continuam
todci a cidade
cidade

novo
na

tenta

reprimir

flanelinhas

em

ação

Niterói

Motoristas preferem usar ônibus a concordar com a extorsão
ções constantes contra eles. As deste sofrimento. A imposição de
LUIZ EDUARDO GARCIA
ações cotidianas da polícia desesti- preço é demais. Eu só pago o
que
Depois de anos atormentando a
mulariam a prática da extorsão pe- acho conveniente", conta.
vida do niteroiense, os flanelinhas
los guardadores", acredita o deleOlheiros — Em Icaraí, os moestão recebendo o troco. Os poligado.
radores acreditam que os guarda,
do 12° Batalhão da Polícia
ciais
Receio — A irritação contra os dores também atuem como olheiros
Militar (Niterói) já Fizeram três
flanelinhas
é um sentimento co- para ladrões de automóveis. Segunoperações, de junho para cá, para
mum
a
quase todos os motoristas do o presidente da associação de
tentar acabar ou pelo menos dimida
cidade.
Nove entre dez nite- moradores do bairro, Fernando
nuir a livre ação dos guardadores.
roienses
confessam
seu receio ao Guida, as pessoas estão revoltadas
da
repressão
aos
flanelinhas,
Além
estacionarem no Centro, em Icaraí, com a atuação dos flanelinhas
as operações resultaram na prisão
e
ou São Francisco, os pontos de vêm se negando a
de cinco marginais que agiam como
o que eles
pagar
maior incidência de guardadores irpedem.
guardadores.
regulares. A cantora Silvia Chiozzo
"Acho
Na primeira ação da PM, no dia
até temerário deixar de
diz
ir
de
ônibus
ao
Cenque
prefere
17 de julho, no Centro, 36 guardahaver danos aos
tro da cidade para não ter que en- pagar, pois pode
dores foram autuados. Dois deles
carros, mas na verdade é um absurfrentar situações constrangedoras
tinham ordem de prisão expedidas.
do, um acinte, termos que nos curcom
os flanelinhas.
Três dias depois, em Icaraí, os polivar à extorsão ", diz Fernando.
"Abro
mão de desfrutar da cociais ficharam mais sete flanelinhas,
A expansão do serviço de guarmodidade do meu carro, pego até
entre os quais dois fugitivos da Jusdadores
oficiais autorizados pela
ônibus apertado, mas me recuso a
tiça por roubo. E na última operaprefeitura
pode ser uma solução
lidar com essa gente", diz Sílvia,
ção, no dia do mês passado, em
reduzir
os pontos de atuação
para
Icaraí e Jurujuba, um guardador foi
que já teve seu carro arranhado
dos
flanelinhas.
Atualmente, a Niuma vez, ao se recusar a pagar o
flagrado com uma trouxinha de
terói
Terminais
tem 560 va"Foi
(Niter)
maconha.
um
que o flanelinha pediu.
no
Centro
da
cidade,
adminisgas
absurdo.
O guardador queria R$ 5
No total, foram autuadas 62
tradas pelo Sindicato dos Guardae
só
dar
os R$ 2 que tinha na
pude
pessoas por exercício de profissão
dores de Automóveis, onde o mtfhora. E só por isso ele riscou a
ilegal e mais seis menores, encamitorista paga RS 0,32 por hora.
nhados à Delegacia de Proteção à
lataria do meu carro. E de noite,
Segundo
o presidente da Nit«r,
Criança e ao Adolescente (DPCA).
nos restaurantes Solar do Jambeiro
Luiz
Paulo
Silveira, desde que o
Para o delegado Artur Cruz, da 76a
e Bambino doro, onde me apresensistema
foi
implantado,
há quatro
DP (Centro), o número de bandito, é a mesma coisa", revolta-se.
anos, nenhum carro foi furtado
dos entre os guardadores é reduziO proprietário da boate Double
dessas vagas.
do.
"Normalmente,
"O
Six,
André
Cerqueira,
se
os flanelinhas
preocupa
problema maior é a simples
com a aglomeração dos guardadosó atuam em áreas de estacionaexistência dos flanelinhas que ficam
res irregulares nas portas das casas
mento ilegal. Para evitar a ação
extorquindo dinheiro da populanoturnas. "Temos um estacionadeles, um bom conselho é procurar
ção. No entanto, ações isoladas
contra eles não resolvem a situação.
mento gratuito para 100 carros.
as vagas que não sejam irregulítSeria melhor
melhorse
se ^PM^lzesse
a PM fizesse operares". diz Luiz Paulo Silveira.
Queremos aliviar nossos fregueses
¦
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abrirá
MM—
posto

Zona

Sul

Tirar o documento de identidade em Niterói poderá ser mais
fácil a partir de outubro, quando
a prefeitura c o Instituto Félix
Pacheco (IFP) assinarem um convènio para aliviar o atendimento
no único posto existente na cidade. O secretário de Indústria e
Comércio, Walter Barros, e o diretor do IFP de Niterói, Tadeu
Amoedo, já deram o pontapé iniciai do convênio, deslocando seis
funcionários da prefeitura para o
posto da Rua Coronel Gomes
Machado a fim de aprender o trabalho. Falta apenas decidir a localização do novo posto. Enquanto Tadeu Amoedo quer a instalação em Icaraí, pára receber moradores da Região Oceânica e toda
Zona Sul de Niterói, a prefeitura
ofereceu um espaço nas dependência da Secretaria de Indústria
e Comércio, no Centro.
Atualmente, o posto da Rua
Coronel Gomes Machado 250,
Çentro, atende a uma média de
175 pessoas por dia. A emissão de
carteiras de identidade chega a
200 durante as férias escolares. A
cidade ainda tem mais dois postos
conveniados — com o Automóvel
Clube do Brasil e o Touring Clube
—, que cobram uma taxa
para
emitir a carteira de identidade,
além de só prestarem o serviço
"No
para associados.
posto oficiai, nós não cobramos nada", informa Tadeu Amoedo.
; Filas — Embora ainda não
tenha local definido, é provável
que o novo posto seja instalado
na Zona Sul, a fim de desafogar o
central, que já recebe pessoas de
Niterói e São Gonçalo. De acordo
com as últimas estatíticas realizadas pelo IFP. em 20 dias úteis, o
posto emitiu 3.500 carteiras de
identidade.
"Só
não emitimos mais porque
as pessoas olham a fila e acabam
ficando desanimadas", conta o
diretor.
Todos os dias, o posto do Instituto Félix Pacheco abre às 6 horas, e cada pessoa — desde que
esteja com a documentação corretá — demora em média de 20 a 30
minutos para dar entrada nos papeis. As 8 horas, o posto começa a
entrega das carteiras. O diretor do
IFP explica que cada pessoa deve
levar um formulário preenchido
para carteira de identidade (coraprado em papelarias), a certidão
de nascimento original ou xerox
autenticada, e duas fotos 3X4. No
caso de segunda via, deve ser paga
uma taxa de RS 6.69 (setembro)
no Banco do Estado do Rio de
Janeiro (Baneij).
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laboratório
ALCANTARA
CENTRO DE PATOLOGIA
MÉDICA ESPECIALIZADA.
DR. JAIRO ROCHA
DR. JORGE FERREIRA
CPME CRMSJ3M20S
CREMERJ i2 95141 0
AGÊNCIA, Plantão 24 horas - Tel.: 710-1988^719-8272/717-7474 (R/103)
Niterói - R. Luiz Leopoldo f-anandes Pinheiro, 603 - Centro - Tel.: 717-8824
Alcântara - R. YofadiSaid Abiuaii 51/208 - Sáo Gonçalo - Tel: 701-7000
Sao Gonçalo - R. Felioano Sodre, 71 sobrcloja - Centro - TeL: 712-6078
f# M
mm
¦

LABORATÓRIO
Àk DOM BOSCO
RESP TEC DR POSSlDtO GOMES CAMPOS JR
CRM52 293106 CREMERJ9SI32-1
Centro - Av. Amaral Peixoto. 178 S/ 607 a 610 - Tel.: 719-9438
Icaraí - Gavião Peixoto, 182 S/507 - Tel.: 714-7844
Sáo Gonçalo - Moreira Césai; 97 S/105 a 109 - Tel.: 712-6513
São Gonçalo - Nilo Pecanha, 160 -tel.: 7124)682
Pendotiba - Êstr. Caetano Monteiro, 794 - tel.: 616-2918

LABORATORIO

KRAMER
tvo
Laboratories
'TEC
CRW 52.01731-7 CR&MEFU 9514>3
Niterói
Ccnrro- R. Eduardo Luiz Gomes, 122-Tel.: 717-5321
Icaraí- R. Lopes Trovão, 189 - Tel.: 710-2989
Icaraí - R. Alvarcz de .Azevedo, 70 - Tel.: 719-9483
S. Francisco - Av. Rui Barbosa, 153 Lj. 111 - Tel.: 710-7692
S. Gonçalo - R. Eduardo Vieira,58 - Tel.: 712-1785

(O)
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLINICA
RESP TtCNlCO DR JOSÉ VAUER GOlONi
CRM/HJ. 52.14.347-8 CREMERJ Ü1U4
Niterói - Av. Ernani Amaral Peixoto, 71 - sala 712
Centro-Tel.: 719-4120
Niterói - Center IV - Rua Gavião Peixoto, 182 s/702
Icaraí-Tel.: 611-3857
Sáo Gonçalo - Rua Nilo Peçanha, 200 - Centro
Tel.: 712-5958
Maricá - Rua Domício da Gama, 341 - Centro
Tel.: 737-2669

LABORATÓRIO
LABORATÓRIO
B LAGINESTRA
RESP TÉCNICO DR
¦
CREMCdJM 14 347-g VANE SAEGER LACERDA CRF 7 3084
Icaraí - Rua Miguel de Fnas, 88 s/ 301 - Niteroi - TeL: 718-6279
Icaraí - Rua Moreira Cisar, 39S - Niterói - Tel.: 710-6697
Fonseca - Alameda São Boaventuia, 949 - Niterói
Td.: 627-3767
Niterói - Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 551
Centro-Tel.: 718-6279

MATTOS & MATTOS
Laboratório de Análises Clínicas
RESP TEC. DR NU.TONGOMES D€ MATTOS-CRMS2 000600 CREMERJ961<M
Niten'n - Av Amaral Peixoto, 467 - Conjunto 408 a 410
Tel: 719-6868-Centro-RJ
Maricá - R. Domício da Gama, 482 - Centra
Tel.: 737-2967

SÃO GONÇALO

NITERÓI

AV. NILO PEÇANHA,51 - SL

R. DR. BORMAN, 51

712-6753

719-9944
J
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Motoristas

NITERÓi

aprovam

JORNAL

mudanças
1'

no

DO BRASIL,

trânsito

Alterações agradaram 86% da população e reduziram em 30 minutos o tempo
gasto no trajeto entre Icaraí e o Centro do Rió'
Avellar
—
* * "^P'J.
A funcionária do Tribunal de
Nova etapa
Depois de suLuctana Avaliar
Contas do Estado Jacqueline Paes
^'
as
dificuldades
iniciais
peradas
proNogueira já pode saborear melhor
vocadas pela falta de informação
seu café da manhã e ainda ler o
dos motoristas, a Secretaria de
'
Obras e o Sistema Viário preparam
jornal com mais atenção, antes de ir
¦ 1111
*<SM
I,.
^jjiMillMBl^^^l^^BBnlBllBlll^^1
uma nova etapa do Plano Integrapara o trabalho. Hoje, graças à mudança do trânsito na Rua Marquês
do de Transporte e Trânsito (Pitt),
do Paraná e adjacências, ela sai
só que desta vez em Icaraí. O bairro
trinta minutos mais tarde de sua
foi o maior prejudicado com o descasa em Icaraí e continua chegando
vio no Centro, porque os carros
ao Centro do Rio pontualmente às
agora chegam mais rápido à Zona
lOh. "Antes eu saía de casa às 8h45,
Sul. "Nós já prevíamos uma retene agora posso sair às 9hl5 e não
ção em Icaraí, que passou a conmais
engarrafamento",
conta,
centrar os carros que agora chegam
pego
exultante.
do Centro até lá com mais rapiExemplos como o de Jacqueline dez", diz o secretário de Obras Sérgio Marcolini.
são comuns há quase dois meses,
Na próxima terça-feira, entre
depois que a Secretaria de Obras e
17h30 e 19h30, os fiscais do Sistema
o Sistema Viário eliminaram os siViário estarão fazendo uma operanais da Rua Marquês de Paraná no
na Praia de Icaraí para impedir
ção
cruzamento com a Avenida Amaral
que os motoristas virem"Aà esquerda
Peixoto, obrigando os motoristas a
operação
nas ruas transversais.
desviar pela Rua Manoel de Abreu
será principalmente educativa, mas
e Doutor Celestino, com direção à
Zona Sul. E Jacqueline não foi a já é o primeiro passo para efetivar
melhorias no trânsito do bairro",
única a aprovar as alterações no
disse
Marcolini.
trânsito. As mudanças tiveram
Sugestões — Mesmo depois
aprovação de 86% dos motoristas,
segundo uma pesquisa realizada da aprovação maciça dos motoristas, eles não desistem de encontrar Agora,
nos dias 30 e 31 de agosto pelo
\cm da ponte pela Rua Marquês
Marques do Paraná
obrigado a virar
.1 venida Amaral
virur àa direita
ParanA è& obrieado
Annual Peixoto
dircita na Avenida
scguir até
Pa\<>t<> para seguir
ate a Icaraí
quem
quern vem
h arai
novas soluções para desatar os nós
Instituto GPP-Planejamento e Pesquisa, sob encomenda da prefeitu- das outras ruas. Acabar com os
Hospital Antônio
Antonio Pedro, porque
ma Dutra que mais reclamam da
do Paraná,
da
Parana, mas nreiudica
porque
vai
saida
saída ainHn
ainda as®
está Unfii™
confusa *e r>nri,.
prejudica auem
quem vai
pode
ra.
engarrafamentos deixou de ser um
aumentou o tráfego de veículos nunova condição de rua movimentao
bairro
de
Fátima
e
até
acontecer
as
acidentes",
diz o econopara
Mesmo aqueles que tiveram pretrabalho de urbanistas e engenhei"A
ma rua muito estreita", sugere o
rua era tão tranqüila e agoda.
ambulânicias que vão para o Hosmista Salvador Ribeiro.
ros de tráfego e já virou conversa de
juízos comerciais com a mudança
taxista Luiz Alberto de Oliveira. A
ra está muito barulhenta. O ideal
Antônio
Pedro",
Mas os engarrafamentos não esdisse.
pitai
do trânsito, elogiam a melhora do
botequim. Motoristas e pedestres
rua só passou a ter movimento deseria que voltasse tudo como era
"A
tão
Essas
são
só limitados às ruas do Centro e
apenas
algumas
das
tráfego.
minha loja teve 70% de
acreditam que dando sua opinião
os carros foram obrigados
pois
que
antes",
Icaraí.
sugestões
opiniões
e
A Ponte Rio-Niterói é uma
daqueles
a
moradora
Sônia
pediu
que
queda nas vendas, mas apesar disto
podem contribuir para acabar com
a desviar pela Rua Manoel de
convivem diretamente com as mude
Maria.
prova
Já
o
agente
que um simples acidente
Walo trânsito está fluindo melhor", adjudiciário
os congestionamentos que atorAbreu, e ela se tornou o único acesdanças de trânsito na cidade. "Na
o caos de norte a sul
pode
provocar
decyr
Pinheiro
de
mudanmitiu o comerciante Carlos Alberto mentam o cidadão.
gostaria
"O
so ao bairro de Fátima, para os
Marquês
de
da
cidade.
Paraná
houve
uma
ideal
meseria tirar meta"O
"Eu
Bessa, gerente da concessionária
sinal da Djalma
ças no sistema:
acho que devem proibir o
motoristas que vem da Zona Norlhora, mas em compensação no
de dos carros das ruas, como fizeCar Express, no trecho interditado estacionamento do lado direito da
Dutra demora muito. Isso acaba
te.
cruzamento entre as ruas Manoel
ram os paulistas", pede o aposentaRua Djalma Dutra — em frente ao
da Rua Marquês de Paraná.
Mas são os moradores da Djalcom o engarrafamento da Marquês
de Abreu e Doutor Celestino, a
do Luiz Vieira.
¦

Participação

O Juizado de Pequenas Causas e do Consumidor localizado em Pendotiba na
Estrada Caetano Monteiro s/n tem tido ótimos resultados. 160 mil moradores da
região estão sendo beneficiados, já que 90% dos casos são resolvidos através de
conciliação no próprio local. Cerca de 50 atendimentos são realizados por dia,
das 11 às 19 horas. São consideradas pequenas causas aquelas cujos valores não
ultrapassam SO salários mínimos. E os processos duram, no máximo, 2 meses.
Com esta grande iniciativa da Prefeitura muita gente saiu ganhando na Justiça.
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SECRETARIA MUNICIRAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE PENDOTIBA

SÉRGIO MARCOLINI*
T"\ eve-se ver com clareza a
JL/ realidade física, demográfica, econômica e política
de Niterói ao se tratar do trânsito e dos transportes da cidade. Niterói apresenta uma das
menores áreas municipais da
Região Metropolitana do Rio
de Janeiro, de relevo acidentado, com áreas planas sinuosamente distribuídas entre a Baia
de Guanabara, o mar e as serras.
As avenidas principais lazem a ligação entre diversos
bairros da cidade, percorrendo
os vales e contornando os morros, e não sofreram mudanças
físicas significativas, como
alargamento e duplicação. Novos caminhos para vencer os
obstáculos topográficos da cidade somente seriam possíveis
com grandes obras, como túneis e viadutos, e, conseqüentemente, grandes verbas e desapropriações.
A cidade apresenta, ainda,
bairros muito adensados, como o Centro, Icaraí, Fonseca,
onde é grande a oferta de empregos e. portanto, para onde
as pessoas se dirigem para trabalhar. A ocupação residencial
é crescente em direção às
praias oceânicas, o que aumenta a movimentação de pessoas
em direção ao Centro, principalmente, nas horas de rush de
manhã e de tarde, piorando os
congestionamentos e riscos de
acidentes.
É essencial que se atente para a posição do município dentro da Região Metropolitana.
Isso porque. Niterói, além de
atrair grande parcela da população dos municípios vizinhos,
por sua oferta de empregos, se
encontra fisicamente na passagem para o Rio de Janeiro,
onde a oferta de empregos é
maior ainda.
Ora. se a disponibilidade de
espaço fisico é pequena, se o
relevo impõe iimites na ampliação da malha viária, se os
municípios vizinhos não apresentam oferta de empregos suficiente para sua população
obrigando a movimentação
para ou através de Niterói, como sanar todos os problemas
que transcedem os limites municipais?
A prefeitura de Niterói vem
trabalhando arduamente no
sentido de melhorar a qualidade de vida da cidade. Apesar
de todas as dificuldades financeiras. o Terminal Rodoviário
João Goulart foi construído e é

de

todos

unânime a opinião sobre o impacto positivo atribuído ao
Centro da cidade, lembrando,
ainda, que ele recebe, em sua
maioria linhas intermunicipais,
ou seja, apesar de ter sido realização da prefeitura, foi resolvido, na verdade, um problema
•
de transporte metropolitano.
Também foi duplicada a "
Avenida Visconde do Rio
Branco, uma das principais
avenidas do Centro, e nela foi
implantada a primeira faixa se- .
letiva para ônibus da cidade, '
medida que está sendo expan- I
dida para outras vias, como já ;
foi feito na Rua Marechal
Deodoro, e que melhorará o
padrão de atendimento do I'
transporte coletivo, além de
proporcionar maior disciplina :
no trânsito.
;
No momento, de acordo
com as diretrizes do Plano In- .
tegrado de Trânsito e Transporte, está sendo trabalhado o .
corredor Marquês do ParanáRoberto Silveira, o mais im- •,
portante eixo viário da cidade,
por onde circulam 3.500 veiculos/hora nos horários de rush e
que, após o primeiro mês de '
operação, já apresenta resultados muito positivos, com signi- .•,
ficativa redução nos percursos •;
Icaraí-Ponte e Centro-Icarai.
Novas medidas serão implantadas nos próximos meses, ; mas é importante lembrar que.
com toda certeza, a solução de
muitos problemas de trânsito X
surgirá a partir da conscienti- ;>;
zação da população e da necessidade de maior respeito e disciplina por parte dos motoristas e pedestres.
Mesmo que algumas medi- .
*
das sejam imediatas, o planejamento é global e de longo prazo. uma vez que, reafirmandose, os problemas de trânsito e
transporte de Niterói não são
gerados apenas nos limites municipais, mas pelas interferên;
cias de outro município metropolitano. e especialmente pela
Ponte Rio-Niterói, onde os
congestionamentos repercutem
imediatamente nos principais
eixos do município.
Acreditamos que o caminho
para as mudanças profundas
que se pretendem para a cidade
é o de trabalho longo e árduo,
e, com isso, as melhorias surgirão gradativamente. mas de
forma segura e duradoura, dependendo, para isso, da participação de todos.
•Secretário de Obras e Serviços PutHicos de Niterói
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Campus

Sábado

da

UFF

mais

ganha
Já está em vigor projeto
controle
do acesso à universidade e construção de
que prevê
guaritas e muros
Luciana Avellar
OLGA DE MELLO
Uma antiga reivindicação dos alunos e
funcionários da Universidade Federal Fluminense (UFF), a melhoria das condições
de segurança, começa a ser atendida. Há
"HI? ;;y
dois meses entrou em vigor o projeto
c
m |p|p
Águias do Campus, que prevê o controle
do acesso às áreas da universidade, construção de guaritas para agentes de vigilância em todas as entradas e o cercamento do
campus do Gragoatá com muros.
O Águias do Campus coincide com o
início do projeto Primavera no Campus,
que prevê a melhoria do aspecto paisagístico do Gragoatá, com plantio de árvores e
instalação de canteiros, além da ocupação
de áreas ociosas no terreno — o que contribui para melhorar a segurança no local.
Até o fim deste ano, serão inaugurados
ainda um parque esportivo e um horto no
campus. Os agentes de segurança da empresa Vigban estão controlando a entrada
de automóveis no Gragoatá, que também
deverá receber uma nova iluminação, depois de firmado um convênio entre a UFF
e a Companhia de Eletricidade do Rio de
Janeiro (Cerj).
náo entrar
Área descampada — Pelo Gragoatá
circulam diariamente cerca de 5 mil pessem
autorização
soas. Por ser uma área descampada, é fácil
'
*
_
S
_ ;l
o acesso de marginais, que atemorizavam
alunos e funcionários. Já houve casos de
Foram contratados 600 agentes da Vigban para controlar não só os acessos mas todos os setores das diversas unidades da UFF
tentativas de estupros, assaltos e carros
furtados. No ano passado, a professora
um dos problemas que funcionários e aluOutro ponto que incomoda muitos estude", comenta um funcionário que se recusa
Dalva Moraes, que está acionando a UFF,
nos
da
universidade
têm
levado
dantes, professores e funcionários é o asséà
Reitoria
a identificar-se.
teve sua Parati furtada no campus. O posto
desde março. Naquele mês, aulas noturnas
dio de traficantes, oferecendo drogas.
De acordç com o mesmo funcionário,
do Unibanco no local também já foi assai"Ninguém fala
chegaram a ser suspensas no Valonguinho,
disso abertamente, mas
assim que o Águias do Campus foi intensitado.
o Valonguinho sempre foi uma área onde
pela ausência dos alunos, assustados com
ficado, os traficantes têm sido menos notaCom unidades espalhadas por vários
os tiroteios entre quadrilhas de traficantes
as drogas rolavam soltas. Acontece que a
dos
dentro do Valonguinho. Os 600 hobairros da cidade, somando 600 mil metros
rivais do morro do Estado. Embora a siUFF
é
federal
e
a
Polícia
Militar
só
mens
da Vigban, além de controlar o acespode
quadrados só em Niterói — há departatuação tenha melhorado, traficantes costuentrar na universidade se convocada pela
so às unidades do Gragoatá, Valonguinho,
mentos da UFF em outros municípios,
mam utilizar o campus do Valonguinho
Reitoria ou para interferir em algum inciPraia Vermelha e da Reitoria, percorrem
como Campos —, a falta de segurança é
como caminho para chegarem à favela.
dente que coloque em risco a comunidatodos os setores da universidade.
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dia

vacinar

cães

os

e

gatos
Quem não quer ver seus bichinhos de
estimação doentes ou raivosos não pode
esquecer o dia certo de vaciná-los contra
raiva animal. No próximo sábado, dia 23,
das 8 às 17h, 132 postos de vacinação
estarão espalhados em escolas, clubes
praças, postos de gasolina, bares e mercearias, com a expectativa de vacinai
80% da população animal de Niterói —
uma média de 38 mil cachorros e gatos.
O coordenador da campanha de vacinação anti-rábica, chefe do Departamento de Zoonoses, Zamir Martins, quer
manter a doença controlada como vem
acontecendo desde de 1992. "O último
ca,so de raiva humana aconteceu em 1981,
e raiva animal há três anos. Posso dizer
que a doença está sob controle em Niterói", constatou.
Apesar de a cidade ter dois postos de
vacinação anti-rábica animal que funcionam o ano inteiro — na Rua Coronel
Gomes Machado 239, Centro e Rua Gustavo Moreira s/n, Morro do Céu —, o
Departamento de Zoonoses estimula a
vacinação anual para lembrar aos donos
de animais sobre a importância da vacina. O veterinário Zamir Martins lembra
que a doença não tem cura e por isso é
necessário tomar medidas preventivas,
além da vacinação.
"Em
caso de uma pessoa ser atacada
por um cachorro ou gato, é necessário
lavar o local da mordida com água e
sabão, e
procurar com urgência um serviço de saúde para receber todas as informações para o tratamento", diz Zamir.
Os animais agressores também devem ser
observados durante 10 dias para verificar
qualquer mudança de comportamento:
"Nesse
caso, a unidade de saúde mais
próxima de casa deve ser avisada".
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Rua João Caetano, 185
Loja 106-Rosa Shopping

Espofte Fino Feminino

Alcântara • SG

5

Rua Cap. Ant. Martins, 94 • LJ. 03
.Rua João Caetano, 200 • lj, 01.

Tel.:

701-9307

PRONTA ENTREGA
R. João Caetano, 461 • lj. 2
R. Joóo Co«tono, 98 • A * lj. 23 * Alcântara - S. Gonçdo • RJ.
Tel.: (021) 701-8997
Fábrica: Tel.: (021) 6Q1-42Q7,

wfRosa Shopplng/216^
/Tel.: (021) 701-Q609\
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Duas opções na Rua da Feira
com ar condicionado

E

Rosa Shopping 4° piso
Shopping São Luiz 3° piso
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CUSTO

ZERO

Rua Nair de Andrade, 45

Churrasco

Lj. 05 • Center Cabiuna

O Primeiro e o Melhor Churrasco da Rua
da Feira
Funcionamos para almoço de 2a a sábado
das 11:00 às 15:00 hs. e também de 4* à 6á
após as 19:00 hs
AR
CONDICIONADO
NÃO ACEITE
CENTRAL
IMITAÇÕES
Roaa Shopping 4° Piso

Shopping Icaraí, 229 • Lj. 208
"L,
TeL: 711-3550
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MONTA INTUEM
Rua João Caetano, 185 - Loja 4
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CHURRASCO ÀQUILO

MEIAS,

SENHORAS

D

SELF-SERVICE C0M

TEL: 601-1442

Rua João Caetano, 1 85/lj. 210
Alcântara
ACEITAMOS CARTÃO E CHEQUE PRÉ

585-4410

702-8214——J|

PROMOÇÃO
FACIUTAMOS EM ATÉ 3 VEZES
RADICAL CHICIII

Tel: 585-4343

rCOMAQUll
nN, \
—
|a
REFEIÇI

Rua Nalr de Andrade, 45 - Lo|a 9
Center Cabiuna - Alcântara
São Gonçalo • RJ. Tel.: 701 -5864

Lembrando que sào mais de
30 variedades, sendo:
16 saladas, 16 pratos quentes
e mais picanha, maminha,
alcatra, fraídinha.

TAPETES TOALHAS Tear
CANGAS BOLSAS urfesúDdfo
CAMINHOS
Mineiro
DE MESA
PASSADEIRAS
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V TUDO C/30%
J
Roa João Caetano, 185 - Lo$a 222
ROSA SHOPPING
Roa Silva Jardim, 200 • Centro
Nk. (Próx. a Rodoviária)
Tel.: (021) 717-1866

Sempre perto de você

R. Morrin Os*. 265 - lj. 121- TeL 7144058
Iara (tine cato)-Uerol
V R.JritMm83-H.02• TeL701-7247,
A)(jnbra-S.6wpria
\
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honita. Haroldo
Mestre em reunir
reunirgente
liaroldodiz
diz que usa a criatividade
criativulade para driblar a falta
dasfestus
gente bonita,
faha de dinheiro e manter o charme das
festas que organiza

O

negócio

Haroldo Enéas é
'promoter'
mais
o
¦

disputado da noite
AURA PINHEIRO
mundo das luzes e neons
persegue a vida do niteroiense Haroldo Enéas. Aos 32
anos, depois de trilhar uma longa
carreira como produtor de moda,
ele também se transformou no
promoter mais disputado da cidade. Com a mesma dedicação e
criatividade, Haroldo é capaz de
realizar até cinco grandes festas
por mês. Gente famosa como a
triatleta Fernanda Keller, o ator
Leonardo Vieira e a locutora da
MTV Astrid Fontenelle já requisitaram o toque de badalação que
Haroldo Enéas garante às comemorações organizadas por ele.

dele

é

E uma coisa é certa: quem está
in na sociedade de Niterói, vai às
festas de Haroldo Enéas. Ele, no
entanto, diz que seleciona os convidados com muito critério.
"Gente
que comete gafes, se veste
mal e não sabe se produzir, sai da
minha lista", diz. Algumas delas
são protagonistas de histórias cômicas, como um convidado que
resolveu azarar a noite inteira
uma ajudante de cozinha do buffet contratado pela festa de 40
anos de Robson Martins, dono da
fábrica de calçados Traesko.
Outro não menos cara-de-pau
decidiu jogar convidados na piseina durante a festa de Revéillon,
em Búzios, em homenagem ao
guitarrista Mick Hucknall, do
grupo inglês Simply Red, que estava a passeio no Brasil.
Longe de demonstrar arrogân-

uma

boa

cia, Haroldo Enéas explica que o
charme de seu trabalho está justamente em sempre reunir gente bonita e bem apresentável. Há, por
exemplo, os bombons de festa indispensáveis, pelo prestígio que
garantem aos lugares. Alguns deles são o casal de médicos Zaida
Pitombo e Carlos Henrique Bittencourt Silva, a dona da Fabricatto Clarice Bardavid, o arquiteto Ricardo Campos e os modelos
Gabriela Bazin e Franklin Dias.
Mas, além das pessoas que garantem o brilho das festas, Haroldo
Enéas lembra que é fundamental,
num país à beira da recessão econômica como o Brasil, abusar da
criatividade e de pouco dinheiro.
"Uma
festa para ser boa não precisa de grandes gastos. Até porque o desperdício está fora de moda", diz.

Se o seu carro está com um
barulho estranho, uma trepidação
no volante, um freio não muito
confiável ou um motor que anda
aos pulos, mantenha a calma e
procure ajuda logo. De preferência em alguma das oficinas especializadas de Niterói, que solucionam os problemas de "saúde" de
seu automóvel em poucas horas.
Mas há também as pequenas lomais
jas, que oferecem um serviço
"paciente".
o
personalizado para
Algumas das mais procuradas
são as lojas de acessórios, ideais
para aqueles que gostam de uma
perfumaria. Estes verdadeiros salões de beleza do automóvel podem deixar um carro irreconhecível até mesmo para o dono. Na
Sonzão e na Êquip-Car, as duas
mais antigas de Niterói, pode-se
comprar de tudo. Desde tapetes
para carros até aparelhos de som
^j sofisticados, instalados com fios
de ouro para garantir a pureza da
sonoridade.

seu

carro

Em se tratando de segurança, o
mais indicado é um pit-stop para
um acerto na regulagem, uma troca nos amortecedores ou uma vistoria nos freios. Um carro desalinhado e desbalanceado é receita
quase certa para um acidente. Se-,
gundo Jorge Arthur, um dos sócios da Turicauto, especializada vem regulagens de carburadores, ot**
desleixo do dono do carro neste"-''
item é responsável pelo aumento
de consumo, falta de resposta esperada na aceleração e a insconstância no funcionamento do motor.
:
Para quem não quer ter aquele 'J
susto na hora de pisar no freio, e :
não encontrar nada, uma revisão •
periódica é mais do que indicada.. ¦''.
Na Breckar, o check-up é grátis. O
serviço só é cobrado se for encontrado algum defeito. Ênio da
Fonseca, um dos sócios, recomenda a troca do fluido de freio a
cada 10 mil quilômetros e a verifi- •
cação do sistema a cada 5 mil
quilômetros rodados.
Luciana Avellar
LucianaAvellar

festa

Agenda cheia — Nas decorações clean de Haroldo Enéas,
abóboras morangas se transformam em jarros de flores e os arranjos ganham um ar exótico com
o uso de brócolis, espigas de milho, legumes e frutas. Os detalhes,
segundo ele, são imprescindíveis
para dar elegância á festa. Em
residências, Haroldo gosta de enfeitar os banheiros com potes com
cigarros e balas. Entre casamentos, festas de 15 anos e aniversários, o promoter já está com a
agenda cheia até meados do ano
que vem.
Mas Haroldo Enéas não abandonou a carreira de produtor de
moda, sua outra paixão. No dia
24 de outubro, ele estará à frente
da organização do desfile de lançamento da griffe do Carrefour.
/I Equip-Car tem aparelhos de ar-condicionado a partir de RS 1000

CUIDADOS E MIMOS
Três

atrizes
chegam
UFF
à
UFF
grandes
Divul"»'
Três grandes mulheres vão provar a Niterói que são também três
super atrizes. Beatriz Segail. Nathalia Timberg e Marisa Orth levam, a
partir da próxima quinta-feira para
o Teatro da UFF. a peça Três mulheres altas, do americano Edward
Albee. Depois de casas lotadas no
Rio, em São Paulo e no Nordeste, a
peça — já encenada em paises como Estados Unidos, Áustria e lnglaterra —, fica durante três semanas na cidade, sempre de quinta a
domingo, às 21 h.
Vencedora do prêmio Pullitzer
de 1994, como melhor peça teatral,
as negociações dos direitos para a
montagem brasileira duraram seis
meses e envolveram dezoito produtores interessados. Beatriz Segall
acabou ganhando a disputa — deixando-a duplamente satisfeita com
Beatriz Segall, Nathalia
Timberg e Marta Orth
iV<i/^
V"^m^-r^c
proh/vwvhK<A//><\«/<*wio
são as protagonistas da peça premiada com o Pullitzer 94
a repercussão do espetáculo —,
Maria Adelaide Amaral fez a tra"O
está mais preocupada com o cresciinteresse pelo texto tem sido
semanas precisou se submeter a
dução e José Possi Neto assumiu a
mento do movimento cultural", diz
uma constante e agora não será de
uma operação no braço depois de
direção.
a atriz que. na peça, interpreta uma
outra maneira", diz.
uma queda no banheiro de um hoBeatriz conta que as expectati"Mas isso
matriarca autoritária de 92 anos. A
No papel de acompanhante da
não
tel em João Pessoa.
vas para esta curta temporada em
segunda mulher alta, Nathalia
trio
de
Beatriz.
Nathalia
fica
0
será
personagem
problema", garante.
Niterói são as melhores possíveis.
Timberg. também acredita no suconta que seu esforço físico será
com
Marisa
Orth.
no
completo
pa"Eu
tenho reparado que a cidade
cesso absoluto da peça em Niterói.
muito grande, já que há algumas
pel de uma arrogante advogada.
6Anjo
de

Ê com muita expectativa que
Ivan Lins vai se apresentar no Teatro Abel esta semana para lançar
Anjo Je mim, o seu mais recente
CD. Em Niterói, o cantor fez uma
de suas apresentações mais marcantes de sua carreira. "Foi na època do impeachment do ex-presidente
Collor. em 1992. Naquela época, eu
comentei com a platéia que estava
notando a falta da participação dos
estudantes nos protestos contra o
Collor. E, coincidentemente, semanas depois, os cara-pintadas foram
às ruas", lembra Ivan, que recorda
outro fato curioso ocorrido naquele
dia. "Vi um homem na platéia parecidissimo com o meu pai e, na
hora, falei muitas coisas pensando
nele. Só quando cheguei em casa é
que descobri o meu engano".
A maior parte do repertório do
show e de músicas do disco no\o.

Mim'

Ivan

n
traz

I
Ivan

Lins
Divulgação

nos anos 50

ao

Abel

mas seus grandes clássicos como
Madalena, Começar de novo. Bandeira do divino e Dinorah não vão
ficar de fora. No momento, ele está
mostrando o novo trabalho em
uma excursão pelo Brasil. E comprovando a sua fama internacional,
já está acertando uma grande tournè de lançamento do disco nos Estados Unidos no ano que vem.
Ivan Lins tem outra forte ligação com Niterói. Ele morou em
Icarai. na década de 50. por três
"Eu nie lembro ainda da
époanos.
ca do trampolim da Praia de Icarai.
Até hoje eu vou muito à cidade,
onde tenho muitos amigos músicos". conta o cantor.
O Teatro Abel fica na Rua Mário Alves 2, em Icarai. Os shows
estão marcados para quinta, sexta e
sábado, às 21h. Mais informações
pelo telefone 719-5711.

Acessórios
Sonzão: O alarme Kawoa e a
tranca Multi-lock são os produtos
mais procurados no momento.
Estão sendo vendidos a RS 95
cada um. Os equipamentos de
som também têm muita procura.
Um aparelho de CD de mala Tojo
está saindo por cerca de RS 600.
Rua Gavião Peixoto 32, loja 101,
Icarai. Telefone: 717-7129. Funciona de 8 às 18h (segunda a sextafeira 6") e 8 às 14h (sábado).
Equip-car: Especializada em aparelhos de ar- condicionados, aparelhos de som e alarmes. O alarme
Algy 20 é vendido a RS 350. Já
um toca-discos CD de mala Pioneer sai por RS 650 e os aparelhos
de ar condicionado são encontrados a partir de RS 1000.
Esquina da Rua Marquês de Paraná com Rua Mário Ribeiro, Centro. Telefone: 717-0181. Funciona
de 8 às 17h (segunda a sexta-feira)
e 8 às 13h30 (sábado).
Alinhamento e balanceamento
Box 137: Segundo o gerente
José Gonçalves, devem-se fazer
estes ajustes quando o volante começar a vibrar, o pneu gastar de
um lado só ou a cada 8 mil quilômetros. O serviço dura cerca de
uma hora e custa RS 55.
Rua São Lourenço 137, Centro.
Telefone: 718-7298. Funciona de 8
às 18h (segunda a sexta).
Vidros
Central de Parabrisa:
Oferece todos os tipos de vidros
para a indústria nacional. Um degradé, que não estilhaça, para um
carro popular sai por RS 100. Para veículos mais sofisticados, está
custando RS 260. A instalação demora cerca de uma hora (vidro
degrade) ou 10 minutos (vidro
branco).
Rua Marechal Deodoro 237, Centro. Telefone: 717-4573. Funciona
de 8 às 18h (segunda a sexta-feira)
e 8 às 13h (sábado).
Regulagem
RI. Centro Automotivo:
Com a ajuda de um computador,
um mecânico vasculha o sistema
de injeção eletrônica do seu carro
à procura de algum defeito. Este
serviço custa RS 90 e deve ser

feito a cada 15.000 quilômetros.
Nos carburadores é preciso desmontá-los, fazer um exame, uma
limpeza e, só então, a regulagem._
Av. Jansen de Melo 1044, Centro;- •"
Telefone: 719-9108. Funciona de 8 j,
às 18h (segunda a sexta).
*
Turicauto: Trabalha mais com. •
carburadores. Eles dispensam os* •
equipamentos eletrônicos para fá-' '
zer a regulagem. Para a Turicauto, o mais importante é o ouvido I
treinado de um mecânico expe- ;
riente.
, w/
Alameda São Boaventura 1025, loja 102, Fonseca. Telefone: 6275020. Funciona de 8 às 18h (segunda a sexta-feira) e 8 às 12h (sábado).
»
Canos e silenciosos
Pace-car automóveis: A
troca de silencioso dura cerca de
20 minutos e a peça mais cara está
saindo por cerca de RS 94 e a
mais barata, por RS 21. Se não
precisar fazer a troca, a loja também pode fazer uma solda, por
RS 10, para prender alguma parte
solta ou cobrir algum um buraco.
Rua Domingues de Sá 467, Santa
Rosa. Telefone: 711-1699. Funciona de 8h30 às 18h (segunda a sexia) e 8h30 às 15h (sábado).
Freios
Breckar: Especialista emV
*
freios, a Breckar não cobra nada*
para fazer uma revisão. Em 20
minutos, o sistema é desmontadoe o problema diagnosticado.
Rua General Castrioto 68, Barril !;
to. Telefone: 717-4499. Funciona'
de 8 às 18h (segunda a sexta) e 8 às
12h (sábado).
Amortecedores
São Lourenço Pneus: Se»
gundo o gerente Cosme Pacheco,
um carro deve ter os amortecedo-»: •.
res trocados após os 45 mil quilô-"
metros. Nos veículos mais baratos. um jogo de amortecedores
está saindo por RS 131.90 e RS
285,94 nos mais caros. Para fazer
o serv iço, o carro não fica mais do
que uma hora e meia na loja.
Rua São Lourenço 276, Centro.
Telefone: 717-1128. Funciona de 8
às 18h (segunda a sexta) e de 8 às
12h (sábado).
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lenis tenta tirmar
Tênis
firmar a imagem do esporte em Niterói
Niteroi a partir da
de craques como Thomas Koch
presença
presencade
*
Alexandr" n'"«"
Durào
Arauivo
DENISE
denise ribeiro
RIBEIRO
AsAs vagas da categoria
catcgoria profissional ja
estao
já estão
Bola para cá,
ca, bola para lá.
la. Saque de um
um
todas ocupadas pelos 16 melhores tenistas do
lado, raquetada de outro.
l^
outro.^Seij,
Set, game e tietieranking estadual. Entre eles, disputarão:
disputarao: lgIgbreak. ^tada
Pode parecer complicado, mas quem
berto Caldas — 280° do ranking mundial —,
for ao 1° Boavista Open de Tênis, que será
Fábio Lyra — 33o melhor juvenil do Brasil,
realizado
entre 23 de setembro
e
'
eVde
8
de
outubro,
outubro,
LyraLima e Juan Pablo.
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estao
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tenis
presenças
presents
bastante sobre a niis-en-scMe de um esporte
tas Mariana Ribas, Ana Maria Moura e Caem que o Brasil tem poucas estrelas. O torrolina Bustamante. Durante os 15 dias de
neio, que reunirá
reunira tenistas profissionais e amaamacompetição,
competi?ao,
a bola vai cruzar a rede a partir
dores, distribuirá
distribuira um total de RS 10 mil em
em
partir
|HhmH|
das
7
horas.
horas.
JT
além
de
sortear
alem
entre
os
atletas
uma
uma
prêmios,
premios,
passagem Rio-Miami-Rio. 0 Boavista Open
Se depender da disposição dos organizadotraz ainda como grande atração
atragao a participaparticipares,
res^o Boavista
Boa^arOpennSoteri
Open não terá o^mesm^^tino
mesmo destino
ção do veterano Thomas Koch, de 50 anos,
de outras competições que acabaram deem três partidas de exibição.
"Ja temos
detres
três ou quatro anos. "Já
"Esses torneios
pois
P°'s de
são muito importantes papapatrocinadores para o próximo ano e
^'t^s^torrwios^^muito
ra deixar a rapaziada afiada. Aqui no Rio é
vamos continuar distribuindo uma boa
difícil realizarmos competições profissionais.
premiação. Assim, vamos poder atrair
Elas acontecem com mais freqüência em São
mais tenistas de fora. Os torneios profisPaulo ou no Rio Grande do Sul", comenta
sionais estão cada vez mais escassos e como
Koch, que já esteve entre os 15 melhores
Niterói nunca teve competições profissionais
jogadores do mundo, de 1963 até 1978, e é
deste nível, talvez este seja o momento para o
considerado o maior tenista brasileiro de toesporte se firmar", diz Hugo Barreto.
dos os tempos. O professor Hugo Barreto, um
Para a competição, já foram contratados
dos organizadores do evento, acredita que a
da Associação de Tênis Profissional
juizes
competição seja mais uma oportunidade dos
"Hoje,
Hugo Barreto, que
(ATP).
atletas testarem suas habilidades.
só
terá vários alunos represenexiste um torneio de tênis no estado do Rio,
tando a cidade no Aberto de
em Búzios. Esta competição pode abrir espaTênis
nas categorias Classe
ço aos profissionais e ainda dar chance aos
sl!Ui;|psUil?S
B,
C
e
feminino, acha que o
amadores", diz Barreto.
torneio é importante para os *2«í
»?*
glülplwilffl
Veteranos— O primeiro jogo de Thomas
amadores
expeganharem
Koch será contra o também veterano Dominriência nas quadras e con3»»»v~
^*SS2ÍI?555S:Í55£?S
Venàncio,
vencedor
de
vários
torneios
gos
centraçáo
durante
as
partiinternacionais, no dia 23, ás 10 horas, Koch
** ** *
das. Ele destaca que as ins»
1 f1*<
ainda jogará mais duas partidas em duplas,
crições
são
abertas
a
qualquer
pessoa.
mas seus adversários não estão definidos.
Segundo o professor, embora ainda seja um
Quem quiser ver de perto as partidas e até
esporte caro para os padrões brasileiros, atualmesmo participar do torneio deve garantir seu
mente o tênis está encontrando boa parte de
lugar. As inscrições estão abertas na sede do
seus adeptos na classe média. "É um esporte que
clube (Estrada Fróes 700, São Francisco, tekf
fone 709-2246), mas só serão aceitos até 32
pode ser praticado por pessoas idosas sem grande esforço. E hoje, todo o material necessário
participantes nas categorias de veterano e
classe C, e 16 nas categorias classe A (profisacessiy'
(profispara jogar pode ser encontrado a pregos
preços acessiPqra o tenista Hugo Barreto, o campeonato pode ser uma
sional), classe B, duplas masculinas, feminino,
uma
veis,
veis. embora o tênis
feminino,
tenis ainda tenha a falsa imagem
imagem
/
~
veterano Thomas Koch, o brasileiro de maior
destaque
boa oportunidadepara
oportunidade para a afirmação
afin^ao dos atletas amadores
amadotes
e infantil (até
anos).
dede hobby de ricos", diz Hugo Barreto.
(ate 12 e 14 anos).
Barreto.
no mundo do tênis, jogará três partidas durante o torneio
|cos»,
I«ÍWÍ:>SÍÍ®

A E C H C IA OE VIAGENS E TURISMO
1
TRANQÜILIDADE

vnwSSwii
wiroimnKiiSK»
e
PONTO A PONTO
PONTO
'V
vuAOBsscanM
„
V'H
PONTO
i
I
11
Z1
L
I
I
Rua: Gavião
Gaviao Peixoto, 68
68
^
Rua: Dom Gerard, 63
Rua:
5
I curai - Niterói
IcaraiI
Niteroi
Sala Saia 1202 - Rio de Janeiro
Janeiro
a
OOCO
Cep.:Cep.: 20.090-030
717
«
717-3868
j
'J
Tel/Fax: 214-1789
1 1 I 1
11
I
^SS-(D@33
I I
}
I
/
k "9
¦
_
H
I
L-

—

tfm-

i

•'»
§I
5"f
|
'

VllCLM E TTRISMO LTDA
Rua da Conceição, 188
Loja 207 - Centro - Niterói
Cep.: 24.020-083

¦

Rua Alva res de Azevedo,
- Icaraf - Niteroi
108
S 722

.

7222 *722 3818!
*622 1659
t\
Fax: 719 5282
i

¦MvM

agêrxaa
Hi
^ de viagens
I
Jfe
DtnDAuniA
WBUS^m
turismo tida.
X^Juf £j ^ eeturtsmottoa.
PEDRO MELLO
MELLO
!
k VV ^ J I i =4 i i 4i ® r?
U,^y^y
L_iOOO
TURISMO
1.-^
m<P%^>Ecambio
E CAMBIO
—i
mMmL
(
Av. Anmrai
Amaral Peixoto,
VeiXOtO^Oy^.
2.07
Mello
H\
H/~D
ft
Av.
Uma Empresa do
ck> Gíupo
Qupo Pecto Me8o
-f
Jr\n~}
Centro
Niterói
Niteroi
| j
'
D
nrnPlArm
Centro
\ V
Ecos
Smiüsnsí PtaâasO®, £<M <= GA," <$ "I
faa!SS^^
Cep:.
j
24.022$00
900
§§
Y
0
0
QBctífc® ° s> <&|goí! Mg
(o
Cep
( 0
\7
Gàüxs (àstettãv Í3>f
f
—^WUJ
U
uujv^
V^uuuo
722-6250^
igtt j ©718-3164
©718.3164 • 722-6250
i
ifmI
Ciaansí «
L_J
971-0877
971-0877
• LIGUE GRÁTIS:
GRATIS: 0800 21-4333
J^§L

^
JgKmm

mmmmm&M

Não pode ser vendido separadamenlo
JORNAL DO BRASIL
Rio de Janeiro — Domingo.
Domingo, 17 de setembro de 1995

Casa
Casa
&

DECORAÇÃO
DECORAgAO

^L^Urr°S

- Ví
jyfPl
aspcrsores — ou
Os aspersores
on sprinklers
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contrário,
faz
contrario,
e
as
ao
planpior,
plancomuns
O sistema computadorizado pode
dois andares e telhado im, ¦
tas morrem.
morrcm. 0 novo sistema da
da
O
servir
desde um
laNa
frente,
do
um canteiro
ponente.
Nelson é totalmente informatiinformatiservir
do de fora, um caminho de pedoméstico
até
ate o gramado de um
zado e programável.
Um
timer
timer
domestico
programavel.
drinhas para os carros e o graestádio de
defutebol.
chover,
futebol. E se chover;
controla tudo, e se
chover, os
se
os
estadio
mado impecável, onde sprinklers
toda
a
programação é desligada
sistema será
sera desarmado", conta
con ta
f
garantem o verde dos canteiros.
automaticamente
Ana
Lúcia, uma entusiasta dos dos
Ana
automaticamente
Uma visão rica, de uma vida
modernos
modernos
aspersores. conAo conbcm-rcsolvida, da qual imaginatrário
dos
modelos
clássicos,
es^^
se ouvir o sussurro da água jortes ficam enterrados no nível do
rando.
Se tudo parece caro nesta
chão; na hora da rega, a pressão
imagem, na verdade há detalhes
da água faz com que o tubo suba
e acessíveis, do tipo que
à altura ideal. Evitam-se assim os
àcilita a rotina. Um deles é exaÍ>ráticos
tropeções, tão comuns nos gratamente a rega, o sistema de irrimados de sprinklers altos.
gação, que chega agora ao Rio
Além dos óbvios gramados
através aa Octagon e da arquitecaseiros, o sistema é útil nos
ta Ana Lúcia Coelho Cavalcanti,
grandes prédios. Muitas vezes, o
que trazem o equipamento da
paisagista desiste de colocar jarL.R.
Nelson,
dona
de
poderosa
dineiras na fachada, porque
65% do mercado americano de
irrigação.
quem mora no primeiro andar
"Você
está
sempre viajando; o segundo
tem um iardim, onde o
andar não tem quem regue as
canteiro de rosas deve ser molhado de dois em dois dias, e o
lantas, o terceiro detesta ter tra'
alho.
gramado, duas vezes por dia. Dit /•' JfM*4$;
í 'V
•,'•?»*
V
fc..'
, ^
dgua na página
Mais água
2
p&glna
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Um sistema computadorizado
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vantagem:

da
-*-piscina
Fotos de Fabrizia Grarialleri
Grarialieri

UE tal sair da cadeira
tubular para
piscina ee
para
o
razoável
retornar à velha e trapreço
dicional cadeira de maO condomínio instala o sistema,
deira? Até que vale a
pois foi aperfeiçoado pelos ameria partir do projeto, e o problema
canos e è capaz até de formar casmoveis
pena, já
ja que os móveis
está resolvido, a fachada embelezacatas de cinco a dez metros de altude exterior de Ivan Sil^^^fdeira?
"0
da pelo verde. Alguns prédios
ra. E se chover? "O
veira têm
tem design moderno e são
sao
predios pau¦^^^BM^^^^^^^^^BMMpMB^aBBISWMBBBBBBBBBBBfc^f'r
pauprograma ée
listas
listasja
ideia. desligado
desligado automaticamente, volvolextremamenteconfortaveis.
já aprovaram a idéia.
extremamente
confortáveis.
tando a funcionar no próximo
Fabricadas com madeira
tur- Fabricadas
No Rio, o lançamento
ianfamento na SocieSocieproximo turno."
muiaracatiara,
as inno"
Mas
resistente ás
se
o
dade Hípica
for
em
em
Hipica para paisagistas e arargramado
'^H
tempéries,
temperies,
elas
elas
Búzios
e
envernizadas,
Buzios
ou
Angra,
lugares
onde
chochamou
choa
atenção
aten?ao
dos
HWHIIMBHMBii^^^^^^^^^^HlfMB^^^^^^HBWBMMMlMiillllk
quitetos
propro"Progra"Prograsão
sao capazes de passar um ano
ve temporadas inteiras?
fissionais. Cookie Richards, Eza
Eza
do lado de fora sem qualquer
ma-se novamente o esquema, deFigueira de Mello e Cíntia
deCintia Salvador
Salvador
v0'ta ao anterior", responde
estão
estao entre os nomes interessantes
responde
problema. Segundo Ivan, o iminteressantes
P°'s volta
pois
Ana Lúcia.
Lucia.
portante
portante ée envernizar ao final
Lucia. Monica Lampréia
Lampreia
para Ana Lúcia.
de
um período de seis meses, o
Voltando àa mansão
manu- Voltando
já
ja pensou em automatizar a manumansao americana
americana nLTaS^f
i^rSSt?
durabilique garante a maior
tenção
ten?ao do gramado do Country
do início,
inicio, resta falar do preço.
Country do
pretjo. Que
Que ^r?i^!^a^^mA^ri
dade
e
beleza
do
móvel.
razoável, consideraodo
Club. O
0 sistema tem vinos
considerando os beneflvários modemode- «é razoivel,
benefítratalto com
Ivan trabalha
M^madeira
madeira
cios:
um
los, adaptados
equipamento
adaplados para espaços
básico
basico custa
espacos divercusla ha
om
diverhá muitos anos
alios
e
a
idéia
de
kttia
desde R$
RS 3 mil,
sos,
SOS, desde pequenos jardins até
m»> e a representação
representa$ao fazer
ate es- °esd<;
fazer móveis
m6veis de piscina veio
brasileira pretende
tádios
tadios de futebol — os empresários
da depois
Pretende se encarregar da
empresarios brasiJeirsa
depois de tanto ver os já
batij4 bati*
instalação,
melho- dos
americanos estão
estao em busca de um
um lns^ala?ao, para garantir os melhodos modelos da linha Tubeline
Tubeline
fel3
res resultados.
resultados.
em
campo para patrocinar. Por
em todos os lugares
ja
foga^ que ia.
que
que res
"Fiz
não
T'
nao o Maracanã?
Maracana?
n
objeIjWTT^^^^MiPB
i„:„„„s„.
D
D
"Fiz a maquete de alguns objeirrigação: Rua
Real
? Octagon
tos
If:ff
e
comecei
c01"ecei
a
fabricar."
A
A
O
0 programa originou-se
originou se dos
dos GGrandeza,
'
d
139 sala
906. Telefone
T906
T1
—-C
idéia deu certo e hoje Ivan tem WÊM^ ?
537-1266.
projetos de irrigação israelitas, deseus móveis expostos na Casa
O
° desenho
<^sen^t0 assimétrico >
? jardim é inspirado no perfil do Pão de Açúcar
Cor erl^nda^loja11^3^
á venda na loja 999 de
Cláudio Bernardes.
A linha de madeira inclui
Caixas
d'água
espreguiçadeiras, cadeiras, me^
^
sas, cadeiras de balanço e o
vazando.
que mais o cliente quiser. O
acabamento é todo em madeira, não deixando aparente ne*
Paredes
nhum pedaço de prego. Os pés
úmidas.
das cadeiras têm curvadora especial, dando total conforto. A
cadeira de balanço também,
Batidas
mas não espere nada parecido
<
de
chuva.
com a tradicional cadeira da
vovó. As espreguiçadeiras são
reguláveis com rodas embutidas para locomoção.
A solugao
solução
é
e
Uma das novidades é a
chaise-longue
com pés de aço.
*r
_
^5^
_
— ____
Além dos objetos para exterior, Silveira trabalha com mó<^>
veis, sempre de madeira, para
VEDAJA
VEDAJAm
interior, como camas, cabides
°%*SS*
°^S>
Fabrkante de
CARBOLASTICO.
Do mesmo Fabricante
da CARBOLÁSTICO.
e mesas. O prazo de entrega é
de 15 dias.
INFORMAÇOES
TEL.
MAIS
PELO
221-99-11
? Ivan Silveira, telefone
(021)
^
AA mesa de madeira tem entulhe
(0246) 43-4623
(0246)43-4623
entmlhe rústico
rustico de tronquinhos naturais, contrastando com o verni.
verniz
*

RECEITA

CONTRA
\ uando você resolve decorar
g
V V ou redecorar a sua casa a
^^última coisa que passa pela
sua cabeça é perder horas de sono
vendo tudo revirado em sua sala,
suas paredes arranhadas, aumentos
de preço inexplicáveis durante a
fabricaç ão dos móveis. Enfim,
todos os problemas que qualquer
pessoa enfrenta ao contratar os
serviços de autônomos, muitas
vezes sem endereç o certo, que
sempre atrasam a entrega, causam
muitos transtornos da rotina do seu
lar e terminam por entregar móveis
nem sempre do seu inteiro agrado.
-w~^ or isso, se você não tem
a
menor vontade de passar
Y**
noites em claro, anote esta
-1receita:
Pegue uma dose completa de
profissionalismo, coloque o mais
variado mostruário de tecidos para
forração e acabamento, acrescente
as melhores matérias-primas e
madeiras nobres, junte arquitetos e
decoradores para ajudar no seu
projeto de decoração e pronto. A
melhor receita contra insônia é
passar na MARCO e ORÇAM
Móveis.

DA

MASCO

ORÇAM

MOVEIS

STRESS
~|VTa

hora de produzir seus
I \l* móveis, você pode descansar
-*tranqüila. Marceneiros e
artesão altamente qualificados
garantem os detalhes de fabricação
e acabamento exatamente como o
planejado por você e a equipe de
arquitetos e desenhistas,
data da entrega, você
pode dormir sossegada. Uma
E equipe de montagem
Ena
especializada assegura a colocação
dos seus móveis com segurança e
sem causar nenhum tipo de
transtorno na rotina aa sua casa.
^A
MJi
SSS

Baffl

—FEIRAI®-

TAPEIES

-w-\

m qualquer das 4 lojas
1-^ espalhadas pelos melhores
JU/
E pontos do Rio de Janeiro,
você vai encontrar tudo para
transformar seus sonhos de
ambientes bonitos e bem
decorados em realidade. Porque
além de produzir seus móveis, a
MARCO e ORÇAM Móveis ainda
oferece uma completa linha de
tapetes, cortinas, quadros, objetos
de arte e todos os complementos
necessários para harmonizar ainda
mais seus novos móveis com sua
casa.

e

AKIEZMAIS

|pl;
M&m

O TEATRO DOS GRANDES ATORES ESTÁ
ESTA EXIBINDO
EXffiEVDO
DOIS GRANDES ESPElACULOS
ESPETÁCULOS
DOIS
O show de
Venha se divertir no
interpretação, na
Teatro dos Grandes
comédia, de
Atores.
Elizangela, Marcello
Av. das Américas,
Picchi, Francisco
n° 3555
Milani e João
Joao Carlos
Carlos
Tel.:
Tel.: 325-1645
Barroso na peça "E
HORÁRIOS:
viva sem medo de
Dc 5a
5* àa sábado
sabadoas
às 21:30 hs.
fc
Domingo
as 20:30 hs.
Domingo às
suas fantasias
mmm——¦—¦——
r ixisexuais."
E o cenário.
ill
'
Decorado com móveis
:¦? '^T<V
e objetos da MARCO
\
'
V
;' -•- "-V--.
Faça-nos uma visita e
¦'•••>'- ¦
,'•*' ,pft^-V'
%
CfS;
e ORÇAM
aproveite para pegar o
Móveis.
seu convite.

Fabricação própria.
Colchas e cortinas
sob medida.

foiIMRCO

MÓVEIS

R. Conde dc Bonfim, 08 Tijuca
Tel.: 284-8191
R. Barata Ribeiro, 503 Copacabana
Tel.: 255-30Í6
Av. Ayrton Senna, 2150 Ljs. D e J
Casashopping - Tel.: 325-8672
Rio-Petrópolis, 4299
Tel.: 7714171
Fábrica; Tel.: 771-6769

;

JORNAL DO BRASIL
*

/">

'

*

A O
CASA
*

DOMINGO.

17 DE SETEMBRO DE 1995 ¦

•

NOVIDADES
yfim
Poltrona - berços
bcrgos e quartinhos de
de
^Poltrona
coordebege, caramelo, ou bege com porta
As manchas são
sao facilmente removipapéis
papcis de parede americanos, coorderemovi- Organizando
Organizando - a papelada fica
porta
fica
e Lope de Vega e Maria Aparecida
unicas sugestões
nao são
sugestoes da
sao as únicas
da
nados ou não
$»ebè não
mais
niio com os tecidos, mais
caramelo, e ée indicado principalmenveis,
não
nao
no
tecido.
tecido.
em
em
principalmenordem,
dentro
porque
do
suporte
penetram
Chagaz Diniz falará
falara sobre os teatros
para
para
Jebe
criou
acessórios
acessonos e passamanarias
JBabylandia. Agora, a empresa criou
|6abylãndia.
te para casas de campo ou praia.
Se cair graxa, tinta de esferográfica,
passamananas nacionais ee
esferografica, pasta
suspensa em tubo de ferro.
ferro.
praia.
e inglês,
ingles, a partir do dia 21
pasta
greco
grego
macs: a poltrona
importadas. O0 atendimento ée com hohojim produto para as mães:
poltrona
basta esfregar suavemente com pano
ou
pano Qualquer
Qualquer lugar sobre uma mesa ou
(Avenida Ataulfo de Paiva, 270, no
'2000,
jm
000, feita especialmente para o peCadeiras
Cadelras - mais uma novidade
novidade
ra marcada (Spazio Donatelli: Rua
Rua
peumedecido em álcool.
alcool. As cadeiras e um
armario resolve a questão
um armário
Leblon).
do esesquestao
¦riodo da amamentação.
amamentagao. O0 encosto e oo
da Giroflex, empresa que lidera
Mena Barreto, 766; telefones (011)
hdera oo
(Oil)
teci- paco.
Custa RS 25,00
25 00 na Tok & Stok
poltronas confeccionadas com o tecipaço.
Para
mosa -" pratos de cwa*
a mesa
ceràbra?os foram
loram projetados
885-6818 e 885-7668).
885-7668).
segmento de mobiliário
íipoio dos braços
mobiliario para escritoescritoprojetados
do Elite são
fpoio
sao encontradas em 11 cores:
cores* (Casa
Shonpine)
(Casa Shopping).
mica
italiana
RS
12,00,
de
12,00.
sobrejprgonometricamente, garantindo
rios:
nos:
, , por
o
tecido
antimanchas
Elite,
elaelagarantindo
marinho
marinho,
azul rosa,
azul,
rosa goiaba,
eoiaba café,
cafe cincinmica
i™
Armário
a Marfinite está lanPresentes -" Cristais
Cnstai^ italianos
ltahanos ee
mesa, por RS 9,00; aparelhos amerilima
mae; os
os
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Amanièntar è mais confortável na poltrona 2000

O arquivo de pastas suspensas organiza toda a papelada

O tecido Elite protege a cadeira de escritório das manchas
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IMSTAIAÇAO UMPA E RAPIDA
PREÇOS DE LANÇAMENTO

V/W

A PARTIR DE
de R$7,00 POR
por ME
metro
W
mmm,

IVj^/lUOR
¦

Ha
Há 42 anos criando ee
recriando sofás e poltronas
em couro e tecido.
Equipe altamente especializada
, em capitonê e no trabalho em
sofás de molas.
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POLIURETANO
LIGUE:
UuUh:
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PLANTAO 24h • LIGUE JA
Ennrag
PIROGRAVURA
ALTO RELEVO
E ARTE EM COURO
JjJNIIA/
A A qualidade dos melhores
W
melhores
^ CAPÂS
I
^co/M<T<5J:S
MEDIDA X
m
^Al I
I| CAPAS SOB MEDIDA
Mostruario exclusivo tecidos e couro
couro
produtos
| Mostruário
eitt M
decoração em
produtos de deCOrggOO
I
^
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281-3870

^N«NOX
AÇO ESPECIAL
OO A<?Q

*

581-2147*

QUALIDADE
EM AÇO INOX
TODAS AS FIRMAS DE
COZINHAS INDICAM

EXAUSTOR INDUSTRIAL
E COMERCIAL
COIFA-AÇO INOXIDÁVEL
E GALVANIZADO
Executamos qualquer projeto.
Coifas para churrasqueiras
Exaustores axial e centrífugos.
Dutos para ar condicionado
Dutos de aço inox ou
galvanizados
¦Be

i ESPECIAJ
U—BF
A maior indústria de armários do Brasil oferece a
você vários padrões e modelos, inclusive com portas
de correr. Tire o máximo proveito do seu espaço.

Bancas de pia em aço
inox alto brilho
sob encomenda,
recorte de coluna,
recorte para
fogão
formato "L", "U".

,

ATENÇÃO: Só usamos aço inox ACESITA
ENGENOX metalúrgica ltda.
FÁBRICA - Run Professor Costa Ribeiro. 330 - Jardim América
Rio do Janeiro Tal.: 372-7302 / 371-3930 Fax: 372-7603
SHOW ROOM - Pca. Snons Pona - Rua General Roca. 440 sala 1 28
T1JUCA Te».: 264 096 1
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PISOS EM TABUA CORRIDA

1

\
ifgacacaoqw -'nJTL wnm
trnri™ nr*.
,t,c 30m--,,» 1 .020,
UQL
ADELLAMNO invpstnj
do
1=
mundo
WVOtMt*A'art3m*te"*2H6
"*
KOVOPISO
I
paises
•A<amp»~ «
^ ll,!lWlTli'frMf] ^ ata t^cnotog.a para voce quaiidade
WEmBM
Z^JST'°*
I
^222'
3
OBO.
M
'S HSHtotal com precox baixos
^
m
W
VISITE NOSSO SHOW-ROOM
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Uquei 431-1133, ramal 1815
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(0245) 27-2111
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"¦ PATENTEADO
inp, (MINISTÉRIO
PATtKTtADO PELO INPI
da INDÚSTRIA
iNousTRtA ¦E COMÉRCIO)
com4rco,
(M.n,st£ro DA
(W*<3>
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SOLUQAO DE TECNOLOGIA
TECNiDLOGIA MAIS
,^4®
AA SOLUÇÃO
MAIS
AVANÇADA
AVANQADA E ECOLOGICAMENTE PERFEITA
PERFErTA
SEM VENENO E SEM ULTRA-SOM
ULTRA-SOM
SEM
INOFENSIVO A SERES HUMANOS
HUMANOS
nf? 12J£SS£^
—^
E E ANIMAIS
AN I MAIS DOMÉSTICOS
DOAAESTICOS
VIGIPEST IND. o COM COMS TECNOL LTDA.
Rua
Frei Caneca. 148/ Slj. 206-207 - Centro - RJ
Rua'FrofSon^a0
222-4159
TELEFAX: (021)
222-41 59 / telefax:

onv

Os 25.000 clientes atendidos sabem como
é confortável ter uma cozinha DELLANNO.
Vários modelos à sua disposição com projetos
exclusivos feitos por quem tem experiência.

AS LEGÍTIMAS

E MAIS: Mictórios, lavatórios, lavabos cirúrgicos, cubas especiais,'
condomínio, lixeiras coletivas, peças especiais.
cinzeiros para
<^sp iais.
paracoindinpegas

TEL: (021)
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2 ANOS DE GARANTIA
FILTRO ALTERNATIVO DESCARTÁVEL OU FIXO,
VOCE DECIDE COM OU SEM INSTALAÇÃO
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OFERTAS

261-5667
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Obras Reformas
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Branco - Cinza - Marfim
Para: Forros, fachadas, lambrls
e porta de box (C/ banquete),
canaleta p/ embutir fios.
Rua AguUr Moreira, 423 t*w*x: mm
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Pedras Decorativas
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PAGAMENTO À VISTA SÔ NA COLOCAÇÃO
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ANODIZAÇAO NATURAL - BRONZE
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I
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ou
cartão)
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(À
•
PORTAS P/BOXES
FECHAMENTO
DE
ÁREA
Anti
Alérgico
? JANELAS • GRADES DE PROTEÇÃO
\§^y
I
(À vista ou no cartão)
* BASCULANTES • FACHADA:
• GRADES DE FERRQ
ORC. 5/COMPROMISSO
PAG. FACILITADO

ATENÇÃO

colchões
Já se encontra nas lojas o lançamento
"Courobom"
^'y
Série 2000 e 3000.
Aproveitem nossas ofertas!!!
* * •> ¦* *
||

RUA DONA ROMANA, 236
TELEFAX 261-4482
SERRALHERIA VEM K
Estamos aptos cm lhe oferecer o melhor!!!
Serralheria de alumínio e ferro em geral.
PREÇO E PONTUALIDADE
Executa-se qualquer trabalho do ramo
R. Meengaba, 31 - Cordovil
*485-1245
PEDRAS DECORATIVAS
lembrou Thiogo!
Pensou cm
a qualidade. Grande variedades |v,t.i
50 «nos dodkiKlos pedras
Oe 00:00 As
2*1
De
c
pisos revestimentos. de OHA OOSíIxkIo
«Vs 13:00hs.
18:00hs t Domingo ptontxto
TLMOS IIRRIIRO I fOUDOR
ESTRADA INTlsntNTT MACAIHÂES. 5fc»
VKA VAlQUfltty nu 390-1J22.

1 tf

II II Jl - Mi Y> 1

couro
*????

:"-.Ínttí.tÍCO
Mais

VIDRAÇARIA CARRISS0
ME15MSig|
•SSK«
• VIDROS E ESPELHOS
TAMPOS DE CRISTAL
• DESENHO ARTÍSTICO
•DE4a20mm.
EM JATO DE AREIA
Av. Salvador do SA. 191/ 193
TRLs 89J-9890/298-4535/273-8708

CHURRASQUEIRA IDIS
PROMOÇÃO:'
60x60 c/ bancada 60x60
' Churrasqueira c/Churrasqueira
80x60
' Churrasqueira c/ bancada
bancada 1,00x60
Telhado colonial, irnperruBabilizaçào. rebaixamento lambris e gesso
assoalhos
" Temos aparelhos
giratórios
Rua 7 n° 262 - Bonsucesso
A/O/7TE PISCINAS * SAUNAS • PISCINAS
Av. Suburbana. 5.840 (ao Indo Norte Shopping)
290-8525/592-7200/594-0874 Plantão sáb./dom.

TABUAS
MADEIRA DE LEI

CORRIDAS
10,

15 e 20 cm de largura

1. TROQUE SEU CARPETE VELHO
POR UM PISO BONITO
2. APARAFUSADO NO CIMENTADO
EXISTENTE OU SOBRE OS TACOS
3. FAZEMOS TAMBÉM NA COLOCAÇÃO
TRADICIONAL COM GRANZEPES
4. PAGTO. PARCELADO EM ATÉ 4 VEZES:
MATERIAL E COLOCAÇÃO. GARANTIA 5 ANOS
5. AGORA!! COLOCAÇÃO DE PORTAS E JANELAS

NOVA
ETAPA

ESTOFADORES:

LTDA.

Tel.:
Rua

de

140

lojas.

?Decoracão
?Decorado

234-6813
12

Uma

é

perto

SOIAR*film
Película térmica p/ vidros. Reduz 95% dos raios
solares,* 100% privacidade,* conforto e segurança.
Dispensa cortinas Orçamento sem
compromisso.
>tr##jec
1 #y#-7»v
-

W]

você!

????*

tUNETE
tUNETE

DFrnRAroF^
DECORAÇÕES 1

COZINHAS PLANEJADAS
armArios
ARMÁRIOS
EMBUTIDOS
embutidos
HI
mm^r
|
BANHEIROS
banheiros SOB
sob MEDIDAS
medidas
I
MBilH
Não
Nao usamos aglomerado
aglomerado
r-ji^kZ,
Fabricação
Fabricafao Própria
Propria
i
w"
I
Orçamentos
Or9amentos
s/.......
compromissos
compromissos'^jJ!*^^
.N\\W.\'
//A1AWA-• >A>
T"
11 Atenctemos aos S^bados
Rua
Ourique,
1066
BI.3
270-4615
^¦^¦_Rua
SAVtljVARA
divisóriaÍ'eF
DIVIS6RIAi'EFbECORA?AO
BH
DECORAÇÃO
R-- _r ^®|L
•*
F0RMIP1S0 -• FORROS • NOVOP1SO
DIVISORIAS -• FORMIP1SO
NOVOPISO
DIVISÓRIAS
tAWQMMi jMQMDQjl ~- -?-lL
PAPEL DE PAREDE - CAR
FORMICA
PAREDE
PETE
PAREDE
CARPETE
VENEZ1ANAS E PERSiAKAS - j ' » •!
^ M'7llr4rT'l
PINTURAS REFORMAS
REFORM AS E MARCENARIA
MARCENARIA
IKk
!
(
i
5^'
^MT£jf3.rtl
i
-4401
1 |[j ,j :Jff ^
PROMOÇÃO!!!
PROMOCAOfl! TEL: 261 -4401
,,
ISP**
R«« O^Mw^gm i»tto.m
»
wg
I ^mmmSSrn^SSmSi™

PRECOSQUESE
¦¦!
L* m^i* i ¦ rrjTWMB
I -j 1
|^
ENCAIXAM
y _ .. a"_ k i ¦ NO
SEU

de

J

:H
Mi;I

MAGNA
A CASA DO ESPANTO
Elaboração de Projetos em AUTOCAD,
Construção de Stands, Lojas,
Reformas, Decorações em Geral,
Cenografia para TV, Teatro e Cinema.
Sua imaginaçfio é o Nosso Limitei
^ 260-8671/983-6689/260-8625 (Fax)

i

I,I
i
I
I
II
jHi

I

II
I
^¦111
—Jj$

ORÇAMENTO
wafeg,
m i
mm Jm. 15?

PROMOCÍO
r CORRIDA
* Partir
°£<ooom'
IColocado)

Milton,

1/3 DE SUA VIDA
VIPA VOCÊ
VOCfe PASSA SOBRE ELE
ELE

Escrivaninhas
(V Computador
Püdrio mcntno ou d mtlamina brve

11
I

FS«SPS^8S
ij^I
5!

HB
KjW^

ISE
JbS®*!
III

:.|

l^nr

[

CoiinhM^
Cozinhas
OTtJA)
Planejadas
Em compensado
lOtnptnSddo *4 v4 1
En

fli imrn imimn

I

Moveis Modulados
Voçno ou laqueado nas corri:
branco, begr. cinza, portas Usas
molduras ou *ne:ianas

Meter
Tijuca
Dias da Cruz, 405/B Conde de Bonfim.7(VA
591-2046*289-7981 234-0487*284-3446
noa

?mana
MÓVEIS

Plantão Eletrônico
Mvier: 591-2046 • Tijuca: 23XÓXX2

JORNAL DO BRASIL

CASA

DOMINGO.

NEG0GIO
NEGOCIO
NEGÓCIO

MELHOR
MELHOR
0
lOMELHOR

E

MÁRMORES
MARMORES
MURMORES

Misto
Misto

Cinza
R$ 37,00
37,00
42,00
42,00
Andorinha
R$
Cinza
R$ 58,00
58,00
Juparana
Juparaná Palha
Verde Agua
R$ 36,00
Água
36,00
R$ 38,00
Cinza Mel
38,00
Amendoa
R$
Amêndoa
58,00
58,00
Juparana
Juparaná
juparana
42,00
Cinza Castelo
R$ 42,00
Rosa Imperial
Ouro Velho

R$
R$

48,00
38,00
58,00
58,00

56,00
Verm.
Capao
Bonito
R$
Capão
Bonito
R$ 69,00
Verm.
Amarelo
Real
R$
Real
R$ 52,00
Amarelo
Ouro Mel
R$
Mel
R$ 52,00
Ouro
R$
R$ 56,00
Cecília
Juparaná
Juparana Sta. Cecilia
Amarelo
Florengi
R$
Florença
Florenga
R$ 56,00
Amarelo
Rosa Capri
R$
Capri
R^
R$ 56,00
Rosa
R$
R$ 40,00
Colonial
Juparaná
Juparana Colonial
R$
Tropical
R$ 56,00
Juparaná
Juparana Tropical
Cinza
Corumba
R$
R$ 44,00
Corumbá
Cinza

39,00
39,00
58,00
58,00
68,00
68,00
42,00
42,00

Preto
R$
R$
Pérola
Marrom Perola

EM
ÍM|

GRANITOS
GRANITOS

Cinza Classico
R$
R$
Clássico
Cinza
Prata
R$
Prata
Cinza
R$
Cinza
Sta.
Helena
R$
Helena
R$
Juparaná
Juparana
Amarelo Imperial
Imperial
R$
R$
Amarelo
Verde Ubatuba
R$
Ubatuba
R$
Verde

19,90
19,90

R$
R$

g

faiirH
FAZER
FAZER

você
VOCi
VOCE

PARA
PARA
¦para

17 DE SETEMBRO DE 1995 ¦

68,00
Vermelho Imperial
R$ 68,00
44,00
R$ 44,00
Icaraí
Amarelo Icarai

l2j[|||23lili3llllC!3IIIIKZIlilKI9IIE3llllil^3

TRAGA

O

QUE

44,00

0,64x0,13
0,64 x 0,13.

R$
R$ 3,30
3,30

0,74
0,74x0,13.
x 0,13

R$
R$ 3,50
3,50

x 0,18
1,05x0,18
R$ 6,50
R$6,50
1,05
1,25x0,18
R$8,50
x 0,18
R$
8,50
1,25

R$
R$ 4,50

DA

ORÇAMENTO
A

IMPÉRIO

.

Promoção

Aceitamos

ATENÇÃO:

CONCORRÊNCIA
A

COBRE

para

pisos

cartoes
cartões

cheques

e

Condições especiais

para

pre
pré

Mármores
Marmores

aos

sdbados
sábados

conhecer

e

construtoras e arquitetos

ÍTeie-Fax:
(Tele-Fax:

ft

13

Show

Nacionais

e

horas

Roem
Room

de

Importados

* ,;4 ^r
V|J:
^ ?T#ii

jBHf

•<

MARMORES
MÁRMORES

DOS

E VENDAS:

as
às

¦v

^\

IMPERIO
IMPÉRIO

ate
até

maior

•
o

Granitos
Granites

J
-K|9
RBIm

datados

.

Aberto

Venha
Yenha

OFERTA!

revestimentos

e

»

FABRICA

R$ 64,00
R$ 146,00

PEITORAL (em marmore
mármore branco)
PEITORAL

SOLEIRAS
SOLEIRAS

0,84x0,13
0,84x0,13.

Bege Bahia
Aurora Perola

19,00

Branco
Branco Comum
R$
Chocolate
R$
Chocolate
R$

RUA

IBIAPINA,

270-0070

e

253

-

PENHA
PENHA

.

260-29941
200-2994)
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/"l

A O
CASA

JORNAL

PERSIANAS
MADEIRA

!

_
I

PREFEITURAS
:~
]
, 'I
^S**.
T~—¦—„
j
«
1
I
^
1
I
^
jT

|

E

REF. 2000 N.F.
Cadeira universitária,
sasa^
com assento e,
encosto em novoplac,
braço
mesa em
bra$omesaem
compensado de 15 mm
revestido em novoplac.
Sdo^^cjr
ArmacSo de ferro em
Armação
em
tubo 7/8
7A3 com grade p/
p/
livro tratado
tratadoee
portalivro
porta
epox
pintado com tinta epox
250°
nylon
250" c. sapata de nylon
anti derrapante.
Medida: 43x42x84x71
43 x 42 x 84 x 71.

jl
REF. 2008
2008.F.F.
Cadeira universitária,
universitaria,
I
com assento
assentoee encosto em
em
compensado revestido com
espuma auto extingulvel e
forrada com courvtm, braço,
mesa em conpensado de 15
mm, revestido
revestidcfem
em fórmica,
fbrmica,
armação
arma^o de ferro em tubo de
de f
aço tradado e pintado com
tinta epox a pó
com
|
p6P 250°c com
sapata de nylon. Medida
Medlda44x
44 x '
43x76x71.
^,7a6dxe7n/1on

/

I

15,50

I .f 11 I'i t|
GIRATÓRIA
R$ 40,00

EM

^
I
y

If

]
SHOW
show

p™Qn

FIXA
R$

DE

-k
p
•
I "
fl
Sr
g^gpMXi
Horizontais em madeira
mad./ra maciça,
mac*a, 16,
16,
f_jtJ
Horizontals
25
25 o 35 mm. Ff»//o
Freijó e Mogno.Também
Mdgno.Tambim
/•—\
—I
marmorizadas, decapó
decape ea patina.
marmorizadas,
pitlna.
MMMWj PORTA
V J WMMBB
I
\ emioqo
J11
I—|
HBUm«UmVB
SANFONADA
at")
J
porta* tm
aaua 5

fTTTOTfBTTrmw
CADEIRA ESCRITORIO

^Si
REF. 2009 N.F.
Cadeira universitária,
com assento e encosto
em compensado
invemizado, prancheta
frontal com canaleta porta
lápis em compensado
revestido
fSmiica,
revLtido de fórmica,
armação de aço 7/8.
armacaodea$o7/8.
Medida:
73
Med™: 44
x 38 x* 82 x* 73
44*38

|

J
|
|

PARTKUURES
RTI

ESCOIAS

\
1

I

/"

\

J
l»
^

| •._.
|
combf-

¦

bafe^1

n

--

DE PORTAS
PORTASIMBU4.. i,:, Jll
—
Wl I illlllHta
Em luta, blach-out, Importadas,
PORTA"
¦BtgQSHH^^
vertical de
aluminlo, PVC, etc...
ae alumínio,
McTll7!w»^^^B
GAITA i"10
HBHV7*T*T7^III^H
"l "if Porta
Sanfonada
Sanfonada
•
Bp§®''
toda «m §BtL^3t5i£JuLiiii^^j|
"lançamento
11
> madeira o
Lanqamento
fórmha,
j em madeira,
mogno,
\ fórmlca,
'1
cerejeira,
decapée •
mZft^oe
marfim
patina.
j freijó, 50
i Desliza
cores de
! suavemente,
fórmlca.
||Q^h8^|<*«*»/*e
também
\ com trinco~ e
laqueadat*
chave.
HaPpS I chaw.
IS 1 laqueada
of
o|
ma,mo_
H ¦f^plipi
lH I marmo•
rizada.
0 I

'
|

DO BRASIL

""wfiSi1

j |
¦_

ISljf
1
¦¦
H]i^j|||
._
i
^
¦
^
|
VIXTT^B V9P5V?nNWH ¦RV9?TffWV9H
I
^o^Lnt ¦
/II
CADfIRA TIPO
CORTINA
PERSIANAS
CONCHA
concha EM
EM5
^
I
;,s
JAPONESA
POUPROPILENO
HORIZONTAIS
f
M uS^^ul
|
fadelos
Com
Em alumínio,
radlclonat e
palhinha
nodema.
Em
Mmodema. Em
6
diversas cores ç
mesac/tampoemcompensado
^^^|d/versas
^^SB^SSlCllSR^
l\r^i
1
de
japonesa,
11\ I
1Smm, revestidoem novoptac
. rtadelra, fórmlca,
formica,'aPonesa'
tfjmnadelra,
C
padrões
natural,
^^^Mpaoroes
I
prateleira^erncompensado
I
lecapê e patina.
idecape
patina, natural,
com
Importados.
envemlzadi
\
e colorida.
col oil da.
Marmorizadas.
^
^^Q^I||I||^IHI^^|||||
ED-5ESIANIE DE AÇO
¦
I
20°^°dC'^^^rataJto
BIOMBOS
^
|
Japonêse
1
REF. 2004 N.F.
* ^ Cm
"5
*! ^^^^^^^^^radfc/ona/.
tradicional.
Conjunto Jardim composto mesa c/
c/
Medida d^c^iras:
1
^ci
^
I
if
Em madeira,
tampo em compensado de 15mm,
15mm,
M jWj-iif 3
I
I
40 x 41 x78 cm.
8
madeira.
m
revestido
em
novoplac
4
cadeiras,
cadeiras,
_ _# *H MM' ^
pintado,
^~~i
|
/°aa=«==.
pintado,
/
assento e encosto em novoplac
- I
decape,
|&^'
novoplac
l^^ll decapê,
IfliBiMlfllll ft s
/
¦
armação
armapflo de ferro em tubo de 1*3/4,
IHI
F, |
1*3/4,
^
etc...
etc...
7^>>. A
/ALANTKSK
HAKlki
tatiHlKlm
2
chapa 2CT tratado e pintado com tinta
Mogno,
epox a pó 2S0°c com sapatos de
"AQUI Qt*£M MAM»A £ JtSIlS" 5
=!
cerejeira,
ESTRUTURA MOVEIS
BgiSlSSESSK
nylon. Medida mesa 80 x 70 x 60 cm.
|
RECREIO
marfim,
S
|
Av. das América», 18.579 SI. 201 £
Medida
das cadeiras: 30 x 36 x 61
cm
Medwadascadei«s:30x36
6icm.
freijó.
Meriti
miHI
I Av. Presidente Lincoln, 425 - Jd. Meriti - S.J. Meriti
MIMttWf T«l.: 437-8207 - Ao lado
do Boo. Brasil
RIODECOR
"*7"
PEC A UMA*V""^
riodecor
SM'-nIH
"
Av. Washington Lula, Km 0
Tala.: 485-3608/485-3977/485-2344
8207
485-3414 R. 234
1——
751-1049
iTels.:
751-0261
J
/
jBSB^ggjaaap

-~.!
—|

I

jkRQUN0«0E
e

|ZL

TABÜAS

(ASSOALHO

IPÊ

CORRIDAS
E JATOBÁ

Ia EXTRA)

De 10, 15, 20 cm de largura.
Faça seu piso c/ segurança.
Piso
para toda vida colocação sobre granzeps,
•Ótimos Preços: material e colocação.
Pagt°s facilitados
EM ATE 4X SEM JUROS
(24hs) 264-0536 - 228-6830

¦ •;.-• -.v
Tels.:
Distribuidor Efp«cialixado
PISO
ESMALTADO EXTRA QUEBEC/SANREMO RS
nsoesmaltadoextraquebec/sanremo
rs 6,00
6,oo m2
m3\ f
h jl
MADEIREIRA
I'I r*q«l
J -1 LflWll'l
SAO LUIZ
GONZAGA
t rfllTll LTDA.
^ I '/ll^M¦
Wfif
(19,5X29,5)
(19,5X29,5)
l 16
^
""N
6,9Sm3
6,95m3
ICtSA
BRANCO
RS
icisa
branco
R$
AZULEJO
—
RViarySB
ITSTSPPl
felcinGui
azulejo
v
ANOS DE TRADIÇÃO
/
QfiNCggTIGRE
hAVMAA)
(15X15)
IXKAILIIP
KIGID0(2,50)
RS 19,95 rolo
HO RÍGIDO
F10
(2.50) RS
rolo ^
RS 13,50 rolo
DIAL
neucoiiiin
('•'") (1,50)
"S
MISTVRAD0RPARA
BtDEDECA
RS 69.00
»—»
ok**.
Jk
ithesh
!T!!^!S
•; .,
*y „ vM
BiE
^M (v ff ft
****w,k
tkmtTin
o a 1fl.
IB
n
1^
i|
J |
j
|J|
|\1 /&
^
lUJLL/lLV^
CONDIQOES ESPECIAIS P/ CONDOMINIOS
Hill 19
PARVfij™«MA.^y.JP
Èxecutaiíi^fflIbârios^iitlIul^^rCcozirihàs planejadas
- ^"^TSfflSSK^l^^f/oSnl.^'r6'3^3
^vjmtalaçõe&^ome?^^ residenciais,^^ MmJ,
Televendas
Model, 426 Tels: 494-3534/493-7377 televendas
Av. Olegario Maciel,
MARCENAWAEM^ERAL
-1994
241-1994
HARCENARIA EM GERAL 2:41
Orgamentb
••^Orçament6-sèm;oõm.promisso
sw coiripromisso $*££¦
Rlrlvrlin
- S. pi^ariclspo
IJ
¦
Francisco Xavier
Xavier
992
992LilVl
Neri,
Rua
Ana
If
KJ
Art'a"Nerl,
DE
SHOW
^
j
Rua
|S|
———
—v
ENTREGAMOS
A
lilTfilSc
If Cill
ENTREGAMOS
¥ cylllflVl'JiEy
w
NTILADOt
À
A DOMICÍLIO
DOMICILIO
I^A^^nioiA
J
?
M
MARMDRARIA
MARMDRARIA
ml
p
ltda.
gerizim
monte;
Siomi
jaiMl
mante
¦
^
ACABAMENTO X. ^.x
l3S8|nAT>itiUdo^
y
ESPECIALIZADA EM FINO ACABAMENTO
m\
¦bisslB
ESPECIALIZADA
"GRÁTIS
"GRATIS 6 S0LEIRAS"
———^"
¦¦•Sf-™®
SETEMBRO
OE
0E
M^S
r
PR0M0CA0 ESPECIAL NO MÊS
jfT
r
"N PROMOÇÃO
COLOCAQAO ESPECIALIZADA
MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO
inMf.VIWl
MAO
l4*
Ligue
DIPLOMATA
—
W>? Ligue e receba visita sem
co/nprom/ssa^1 ^
scm compromisso
AtanHomnc a3 todo
tnHn Rio
Pin ep Grande Rio
Rin QE3jI3üLÍiBEIí
1 * [rl']
J
Atendemos
~ranHp
' •

Reformat em Geral
m1 colocado - Pinturas e Reformas
A partirde
A PARTIR DE
Dartirde RS 19,00 m*
PlwU»Mhont TREVO - PISO
—.
¦MUIIWMIUBIIW PlwH»24hont
¦¦¦¦¦¦
¦1MWBHB1W
^
¦MWÜH1
«*•«*¦•
paviflex
paviflex
»iu^
COMERCIAL
Effigga
BHBBBHMBH
ifli4II*I']
EEEnsEg
HBMHHBHiliWH
pisomix
R$48,99
VERTICAL
¦¦
JEESSH23EI
persiana vertical
QMES3aZ3
PISOMIX - PERSIANA
f
|H f
CORTINAS
"#*
V .
PAPEL PAREDE E CORTINAS
nRua do
Jr..
tco
PAPEL
SEM
COMPROMISSO
ORÇAMENTO
152
Catete, 152
ATfATF
orcamentosemcqmpbomisso
/ <loe
flftC avab
285-2785
*09"*f O0 / 285-0767
lOO'VI
Palacio
(Show-Room na Sobreloja) Em Frente ao Palácio
JW
^

EBEjBCggCEffl
Design
\
Sua Novo Opção em Armários
-Mgg^1—a
PERSIAN
AS VERTICAIS
VERTICAIS J
PERSIANAS
/
V
Projetos personalizados.sob
fPA&ÍISDÜ
= RS 19.90
m3 .
19,90 o m1
ESPECIAL
PROMOÇÃO
PR0M0<^0
PERSIANAS
rr
/L
•
IIEHM^Hll
A ITTrTWTTJTrM I I
medida, fabricação própria
Armários
Horizontais;
Persianas
Horizontats;.
PVC;
Pereianas
Sanfonadas
em
Portas
>1
I
PinturaN
PllltUraX
-^03
Formipiso
VERTICAL EM PVC ¦ i I tu ' 1 Ik H K1
embut.dos
IT 1 1 f 1 1 1
/Formipiso
(irfill
BHB^M
Cozinhas embutidos
y.
Cortinas
de Tecido/ RoloI Japonesa/
CortinasdeTecido/RotolJaponesa/
A^,j
planejadas
/
rAnninn Dn^n/lnr
* Cozinhas cfe
planejadas
VARIAS CORES • Contra
*•Penmt
••Persia™
Pamet c! lona
Persiana M
vertical
Con,,3P*.nnc/kw
Persianas verr*aic/
nLUUIAjmW•
Vertical cJ t
banheiros
banhe.ros
&as
«
- * Bancadas de
Fórmica
rareueS
r OrUllCa Paredes
Geral.8
Painel.
Lavagens,
Pamel.
Conscrtos e Reformas em Geral.
1 Consertos
j
• r •
¦
folf)*ee &bdndo
e estantes
estantes
resinada c/
dupla a folha
c' bandó dedetuta
camarim
c
blackout
blackouí e bandó
bandd
juta resmada
c/c/ camanm
¦
»|J
3
I^^KTVlViTi^^HIdvPla
£r| I
* Laqueagao
RS 35,00
- f\•
I
=1
Lagueação
bandó
cor
tundd
I
'
qualquer
Divisórias
DlVlSOnaS
Gesso
Tel: 248-5396
248-5396
* F^ãtina
4bil^v''i
I
|)K2UiJ|||c';-r
-1187
* DivisSha
oos Domingos:
Plantão
0 m2 C/ BANDÒ
Domingo*: 201 -1187
Plontoo aos
39.00
R$ 22,00 m2
R$ 39,00
m2
R$ 35,00 m2 s|
Divisória
I
i
TVf arccn3ria
|
*
\?-pcjw«
Marcenaria
LVUal ,a
'Rebaixamento de teto em geral
Khmmibw
geral
WHHMH
mmmmmmm
\
-Rebaixamento
RUA
JOSE
VICENTE,
1
/
OO
Lj.
A
577
2423
577
2413
Grátis
Or«amentoCrStjs
Orçamento
I I I I I 11 II 11 I I Unmrnmr^B
Varias opçoes em lormicn ou mncloim
de CORTINAS
cortinas |
fabrica
FÁBRICA DE
Mogno. Cerejeira n Fre|o
\
BffiBB—
A VISITA DE NOSSO ARQUITETO
SOLICITE
verticals,
Persianas verticais,
e
tradicional.
/
rolo
a4aibUU<Sa>
roloetradicional.
242-0032
Painel,
f
3E
o \\
E ORÇAMENTO GRÁTIS
PI PROJETOPaind,
/
¦ilSH^SSr
e black out. Pisos, tapetes e
resinadas
Preço
de
fábrica.
Rio
Grande
Rio
t
»
Atendemos
UM
TOOUE
resin.dasebI.ckout.Rsos,t.petes«.
D
™ DE CLASSE
wFMwm "
•*«
reformas
Financiamos em 3 * S? Juros
^232-0751^
Papd de parede
estofados. Papei
deestofados.
reformas de
IIIiNlliSf^N
^
•
<y(1)208-2948
I O r ¦¦ jj|
I
X SEM JUROS <1)208-2948
EM SEIf AMBIENTE
I I 3
aCORTINA^
JjAP.ONETA^I
diretodo
ni
AMTAC
rSHELBER-^
|
l l^Mlii
^a-decora«;6es
rkAN
DECORAÇÕES
PLANTAS
1149 PRcSuTOR
PRODUTOR
ci^rmAn*
Classificados
- o 1' Supermercodo de Plantas
——'mmmm\ 1 SUfi»
MADEIRA
•
PERSIANA
CORTINAS DE MADEIRA
Brovl J
Plontos HaturoK
Naturoh do Brasil
PERSIANA
SUPEK
P""™""""""""l
11 I SHOPPING CASA DO PRODUTOR
VERTICAL
/\s\/\s<
Frutiferas para
Pia atas naturais Frutíferas
VERTICAIS
PERSIANAS VERTICAIS
homoçAo
homo?Ao Planfas
OFERIAS
^
3 SUPER OFERTAS1
•painellona
gPAINEL LONA
fOITAS
,0,us EscrHorios,
Ã9fHos, etc. , Terra Adubada 10kg
Escritórios, Residências,
Residencias, Qítíos,
10kg
llaigl- .
pa
PALHINHA
DUPLA
PAINÉIS DE LONA E PALHINHA
DUPLA
SI
PAINfnIS
M
R« 1.45
CORTINA DE
SANFONADAS
SANF0HADAS RAÇÓE9
RAQ0E9 P/CÂE8.
• CORTINA
SSB
DE
R«
P/CAE8, PÁ89AR08
PA89AR08 e PEIXES
PEIXE8
Jpü
TECIDO
EFAWÉtSO
BBB
MENOR PREÇO DO
BRASIL
O MENORPRE?0
DOBRASIL
IRMÃOS & CIA
CIA
PORTA
GUARINO
—1—j
o
GUARINOIRMAOS
"OR™
EM 10 NA
p^;
^'gToo
|8
TR
1
Disque
DisqueJli
JB
Novo
SANFONADA
SANFONADA
Novo
BarretO, 6 RJ 'TFIff^l
Endereço:
Endere?o:
Rua Fausto Barreto,
Crisântemo
Crisaotemo - Rt
(5.000m2)
R$ 2,00
2.00
>][[^\
O
589-9922
5899922
(021)
DO
ALHO,
(02t)
255
Estacionamento
RUA
255
otCAMMTOt/
RUA
Próprio
EstacJonanwrtoPrtprio'0?
QQ
niQQ
DARY9R4.-197R
284-1738
i^glJM
284-1275
I £. Z %J mm
ou SOB
sob ENCOMENDA
JLOHf
PRODUTOS
PABX
encomenpa
produtos PADRONIZADOS
padronizados OU
rABX
j-U 1 JJ coXnoMisso^ (Merc.S.Sebastiao
(Merc.S.Sebastião - Penha) 260-5561
flanelinha)
(Sem flanelinha)
1

Decoracão
^Decoracao

JORNAL DO BRASIL

DOMINGO, 17 DE SETEMBRO DE 1995

CASA

?

CUIDE
DE SUA SEGURANÇA)
CO Ni A MAIOR EMPRESA NO RAMO PE GRADES
GRADES AUTOMATIZADAS PARA CONDOMÍNIOS
DIVERSOS TIPOS E MODELOS
GRANDE PROMOÇÃO Dl AU TOMAI I Z AC AO
k Fi noncia
5x
S
GALPÃO INDUSTRIAL Diversos Modelos
I 7i ¦ sem entrada
COBERTURAS Comercial e Reskienciol
Visitas sem compromisso.
Todos os serviços serão supervisionados
pelos nossos Engenheiros.

Decoracão

WZ>*

?
iMo
O PISO QUE QUALIFICA SEU
AMBIENTE EM MADEIRA DE
LEI IPÊ# MARFIM E JATOBÁ
RS 17,00M2 COLOCADO
R$ 9,80 S/ COLOCAÇÃO
PAPEL DE PAREDE IMPORTADO
GARANTIA DE 6 ANOS

CASA

Utilidades do Lar

& CIA
TOLDOS E COBERTURAS
HENRIQUE DECORAÇÕES

FAZEMOS TODOS TIPOS DE TOLDOS
3x SEM ENTRADA/ SEM JUROS
LAVAMOS E REFORMAMOS
TBL.I 234-3381.

LAMITEC REVESTIMENTO
2 284-8393
SOLICITE A VISITA DE NOSSO TÉCNICO
VÁRIOS PLANOS DE PAGAMENTO

PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR
90% dos raios
Reduz o calor om 80%,olimina
soloros. prólogo cortinas, móveis, otc. Prlvactdado o segurança. Menor preço Garantia 5
anos. Orçamento a/ compromisso.
SSS2SSZ23&.
—

F1LM
JAM
Película de Insul-film p/todos os tipos de vidro.
Preços especiais.
Pagamento em 2 vezes.
TEL.: (021) 593-6572
Mudanças
i

4Ê&
WÊÊÊ TOLDOS IMPUlftL

MUDANÇAS

INF. TÉCNICAS
TOLDOS CORTINA-CAPOTAS
IEFIRMM EM SEMI - IIÇIKNTISIÉTK ToWoep/UvwMte
RUA FCO. BARRETO, 856 401-9219

.t

? Locais* Interestaduais
? Embalagem ? Encaixotamento
? Lançamentos por aparelhos
? Segurança Total

RIO PISOS
NOVOPISO; SUPERPISO; FORMIPISO;
PAVIFLEX; SUPERSINTECO COM
POLIURETANO. TUDO EM REFORMAS.
PLANTÃO AOS DOMINGOS TUDO A
VISTA COM SUPERDESCONTÂO OU
TUDO EM ATÊ 3X S/ JUROS.
TEL.: 878-0714.

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO
ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO
RUA REAL GRANDEZA,
358 — CASA 3
TELS.: 246-5849

BOX BLINDEX
TABELA PROMOCIONAL
DESCONTOS ESPECIAIS
> 3 x S/ JUROS
i MANUTENÇÕES
ESPELHOS/ VIDROS
QUADROS
VIDRAÇARIA
TEL: 396-9944
GUANABARA
FAX: 396-1 602
TELA MOSQUITEIRA
Livre-se dos Mosquitos
e outros
inseto^
225-6209/768-1826
J
SUPERPISO E FORMIPISO
PAPELDE _ AA__
parede
295-6059
PLANTÃO.
W

246-2516/260-7091
de Segurança

^Produtos

3331
mm
Damos ' toda orlsntaçAo
«onMM
MILHA» ' COfiSERVA* 'tHMtmttÇHO
obter maior (tnnWMMièm:
VARAM***
:
JANELA* j
ÁREAS ÚÊM/UM
CENTRAL
(021) 241^H
fndsmo» Ómp/imi m tntmriory

REDES DE PROTEÇÃO
• Varandas • Janelas • Fechamento
quadras esportivas • Playground.
(NYLON E ARAMADO).
TECNOREDE
®242-9271 — 717-3666

NOVO PISO-FORMIPISO
PROMOÇÃO R$ 16,00.... MJ COLOCADO
DIRETO 224-1116'
DA FABRICA 232-8117

STAMPA
REDES

DE

PROTEÇÃO
' Para varandas,
janelas, coberturas,
e quadras.
' piscinas
Segurança pata seu filho
100%
' Cor de GARANTIDO.
acordo com a fachada
prédio.
" do
Orçamento sem compromisso.
" Aceitamos
CARTÕES DE CRÉDITO.
TELS.: 234-3280
254-4744
Plantão 322-5248

PERSIANAS VERTICAIS
RS 32,00 m' COM BANDÒ > TECIDO BESINAPO
Consertamos e lavamos*»! . eeft AAPA
PERSI-RIO LTDA.Iel.: 009-2259
PLANTAS E FLORES
NÀO NATURAIS
• Decorações p/ condomínios, residências,
empresas etc.
• Também Decoração Natalina
Fornecemos, Instalamos e restauramos
CARAMINGUÁ DECORAÇÕES
Av. 13 de Maio, 33 • Tel./Fax: 220-8088

Equipamentos de Som
\
^Eletrodomestico
ígi

esê«yeTAR

LTDA.
TUDO PARA SOM
^ALTO-FALANTES "X AMPLIFICADORES
7 MICROFONES
TODA LINHA GEMINI

mmmm
/ A mais avancada lecnologn

~ " iiTI himIji^

EXAUTORES PARA COZINHA
BANHEIROS - CONDOMÍNIOS
Residêncial - Industrial
Fabricamos - Vendemos - Instalamos
Manutenção - Assistência Técnica
Peças para todas as marcas
Show-Room: R. Conde de Bonfim, 229
Loja 11-Tijuca
(Desça a Rampa do Shopping)
Tels.: 264-4947 - 567-1601 - 284-4437

TV

2 TWEETER'S % DRIVERS
ITODA LINHA SELENIUM E NOVIKB
RUA REPÚBLICA DO LÍBANO, 13

LAZILE
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
Executa-se serviços em esde alumínio sob
quadrias
medida, trocamos mârmores, instalamos c/ vidros: canelado, liso. incolor e fumô
Orçamtínto s/ compromisso.
Melhor
Entrega preço
rápida
581-6105 Barbosa
1- ATENÇÃO TELHADOS • Estruturas de Madeiras. Telhas
Coloniais e Amianto. Construçóos e Reformas de Telhados
etc. Equipe de carpinteiros.
Senhor Cândido Tel: 390-Ó209
Plantão. #
ANDAIME TUBULAR — Vendo
qualquer metragem RS 51.00
por metro/altura 701-2801. •
ART—ARQUITETURA
Projetos. Legalizações.
Obras.
Loteamentos.
Condomínios, Arquitetura De Interior. Banheiros.
Cozinhas. Reformas
Solicite orçamento!
R. da Alfândega 91/
209
T. 252-0426
BRANNING ARQUITETURA Projetos o Obras • Comerciais: Agências do AutomOvois, lojas comerciais em geral Industriais: Fábricas de
galpões Resldonclas*. Prédios
uni/ multifamiliares. Consulte.
Tol/fax : (021) 221-8490.
Construção — Relormas
cálculo de estrut projet de instaiaçôes referência de obras
execut visita e orçamento
s/compromisso Eng* Roberto
325-4236/281-6538
DESENHOS ARQUITETURA Para relormas e construções:
Residências. Lojas. Condomlnios. Sugestões, orçamentos
o responsável por obras T.
293-2625
ESCADAS - De extensão, tipo
Telerj em bom estado Madeira Freljô, ferragom em bronze. corda e carretilha. Tel.:
332-7477 Osmar .
FIBRA DE VIDRO
A última
palavra
TRANSMMNTC
P/PVDRAS E CERÂMICAS
CINZA P/COBIRTURA
SEU QUEBRAR-SEM ENTULHO
239-5338 e 294-8846
G I - Construtora Ltda. Projetamos. Legalizamos. Construlmos. Reformamos residência. indústria, comércio/
Pintamos. Financiamos, aceiia-se carros. Tels 240-0612/
231-1262/232-9676/ 595-5517/
701-2605. Gomes/ Almeida.
REFORMAS • Reformamos
apartamentos, lojas ou escritõrios. Financiamos em até 3
pagamentos, serviço do tino
acabamento, com garantia.
253-5645.
SUPER SINTEKO — Simples/
cores. Descoraçâo em assoalhos. resinas em ardõsia. 7567949. *
Material de
Construção
í

6

DO MOUSE
ÀME&L
DIVERSOS.
TOM J» FHSA. NOS CUSSOTODOS
DOODHWOtXTOHltna. ;

ESTOFADOR
Reforma de estofados,
modificações o sob encomondas Restauração de
ostofados de época. Rnna entrega. Orçapidoz
monto gratuito Tol: 293Raymundo.
9485 Cirillo
LAQUEAÇAO' decoração
— Verniz, poliuretano. decapé. pintura marmorizada.
Tels. 590-5684 ramal 220. resldéncia/ 590-4119 Sr Silva »
LAQUE ARTE • Oferecemos o
melhor serviço de lacca: Verniz simples, verniz poliuretano. pátina, decappé Orçamento sem compromisso. Tel
580-0172
MOVEIS/PAREDE- Decapô.
estuque. esponjado, pátina
Ligue já! T:289-7552 Cristina *
PAPEL DE PAREDE - Em promoção nacional/ importado,
pisos, carpetes, tapetes Damos garantia e referências
Orçamento s/ compromisso
Célia 225-2633.
PAPEL PAREDE - Nacional,
importado, pisos, carpetes, tapetes, persiana. Autônoma. 4
vezes s/juros. Orçamento grátis. Solango 289-1181
Pátina
Decapê, estuque. marmonzaçâo. esponjado, satinê. Cursos e execução. T: 294-4691 •
PATINA/ DECAPÊ- Laca/ V8fniz, etc., móveis geral. Marce*
Io T:265*6939 Catete •
PATINA/TEXTURAS- Especiais, mõveis. paredes e objetos. Aulas e consultoria, exe>
cuçâo o venda de trabalhos
para decoração Cristina T.
286-2417 Botafogo
PERSIANAS LUXAFLEX - 5
anos garantia, 45 cores, horizontais 25/16 mm e verticais.
Entrega rápida 274-7976/ 2941330 (horário comercial).
Projetos de
Arquitetura
E interiores. Comorcial o residoncial Arq. Dayse 581-7562.
S.S PISOS E
DECORAÇÃO LTDA
FOMNWO,
TOMNWO, NOVOrnOJHCOIfU*
NOVOmMKMFia
PAWLEX.PASTV4AD0S,
PAWIEX.MITUAD0S. CAIftTB,
CÀtftTB,
rA*E0€.PtKTV*Ai04Vts6tlAS
PAPtl
PAHl OEDE MtHXSttflVtAUMSÓIIAS
otgtwmo
OtÇAWNIO otirn
MÀItS
IAMMBB0IA0UWM
PAGAMENTO FAOUTADO

I
CLASSIVENDE JB — Onde está
quem quer comprar? Onde ostá
quem quer vender? 589-9922
Anuncie por telefone de 2* a
$*-feira para todas as edições
TELHA até as I9h. Para as edições de
domingo e 2Meira ate as 20h de
sexta-feira Sábado das 8h as
COLONIAL - DUPLANA
11h para a edição de domingo E
até as I2h para qualquer outra
CAPANAL PORTUGUESA edição
Direto da tábrica.
Melhor preço do Rio.

UTILIDADES
I DOU»
Antigüidades
e
? Artes
ANTIGÜIDADES — Compro
quadros, móveis. cristais,
bronzes, pratas, tapeies, lusIres. estatuas, mármores e
outros objetos antigos Pago
na hora Tel 235-2442
A REGINA - Compra tudo antigo: Louças, cristais, estatuetas. bronzes. pratarias e miud«a5 om Opr.ll 234-5304/
264-5470. Melhor
avaliação. •
ATENÇÃO

por assinatura

Decoracão
?
BLACK-OUT - Forro de cortina,3 x 3 RS 49.90 2 70 x 2.50
RS 39,90. Entregamos domicllio 756-6668.
DECORAÇÃO- Projetos interiores. consultas, reformas
com acompanhamento obra
T 247-1348/553-2508 *
DECORE E REFORME - Projetos residenciais, comerciais e
de móveis. Consultas, administraçáo de obras Fazemos
(Pátinas. DKP, Marmorizaçào
de Mõveis e paredes). Tel:
227-8138 .

Madeira
Vendo 60 000m* de floresta renovâvol. lOOKm do Rio. Tr.
(021) 283-9542. Sr. Otávio. •

Antenas Parabólicas
E
Hfrtadã* it% muiijmb
R$_320,00 (instalada)
Kit 2.40m completo
Grátis Chave p/ Assistir RJ/TV.
Ligação p/ atd 6 TVi^g|j8|
GARANTIA 5 ANOS
Tel: (011) 257-8561

Canais exclusivos
Pagamento
facilitado
Credenciado
NET
?\
g
462-2338
V
W:
Plantão domingo

Obras
í Reformas

BINGO - Todo em bronze com
vidros de cristais. Foi do Hotel
Quitandinha há 40 anoa atrás.
RS 1.100,00. Osmar. tel.:3327477. •
COMPRO ANTIGÜIDADES - E
Jóias antigas. Quadros, pratas. porcelanas, móveis, faqueiros. etc Anéis, pulseiras,
cordões, braceletes. relógios.
Pago preço internacional Tel.
274-4488 *
DUMARESQ ANTIGÜIDADES
— Compra principalmente
móveis e objetos de arte de
1900 á 1950. Ligue para 2563765 marcando uma hora.
VENDO — Sofá Canapé jacarandá maciço, assento palhinha encosto entalhado, taminglesa
vitrine
bém
envidraçada. parte inferior 2
portas e 2 gavetas Tel: 5423090
CLASSIVENDE JB — Onde está
quem quer comprar? Onde está
quem quer vender? 589-9922
Anuncie por telefone de 2* a
6Meira para todas as edições
até as I9h. Para as edições de
domingo • 2' feira até as 20h de
sexta-feira. Sábado das 8h as
11h para a edição de domingo E
até a> I2h para qualquer outra
edição

COMPRA E VENDE
MÓVEIS ANTIGOS
Cubro Oferta
Retiro no Ato
R dos InvâSdos. 28 o 55
1242-3558/8541
BERTONI
ANTIQUÁRIO
COMPRA
Móveis, porcelanas,
lustres, cristais, faqueiros. etc Tratar
Senhor Leite
237-2715
COMPRO CANETAS — Anf
gas e modemas Parker Moni
b*anc etc 2C5-64C2 Carvalho

Móveis
y
Armários
Embutidos
Sob medida, interior em cedro. exlorior em cerejeira,
mogno ou fôrmica c/todos
comp. internos, p/coz e banh
fino acab nâo aceito sinal, entrega em 15 dias 359-6006
DESIGNl
PROJETOS CRIATIVOS^
E inteligentes
pl lojas, escritórios [
e residências.
Dicas de decoração f
VENOO LOTE - Móveis de esentório composto de 2 escrivaninhas. 6 cadeiras, estante
e mesmhas. Tel 627-6269 Nèteroi •
Eletrodoméstico
í
GELADEIRA CÔNSUL - Dopiex. 4 tO litros, cor bege Tel
259-6757
VENDO FOGÃO - Gás de Boi,jâo. A partir de RS 100 00 2
poltronas. 1 reftetor de teatro
295-2523
PURIFICADOR DE AGUA
EJJJROPA?

ffinti IU9LR0KIUNHOH
Vi^TE NOSSOS STANDS
MEPRO LG DO MACHADO
CENTRO
COMEfiClil
' IMCiTETE
Ligue 205-7P51
Já! 285-7869
Rua do Catete, 344/102

Bebidas
e
? Comestíveis
CAFÉ DA MANH& ECtt.
Presenteie
c/ variadas cestas.
Cesta especial
p/ os Pais.
. T«l/tax 567-1450 .
Alcina Cestas
E Bandejas p/ todas ocasiões.
Venda de produtos e aposta
Ias. Ac. Cheque pré 485-1626.
CESTA CAFE - Oa manhã
Perfume Boticário. 60 itens.
Bem decorada c/ higiene.
Com ramo de flóres ou violeta. Damos curso sobre cestas.
453-0378.
SONHO & CIA - Cestas e Barv
dejas. Pi você que sabe presentear c/ elegância e requlrv
te. Promoção dia das
Secretarias C lindo brinde.
Hilma 278-1910. •
CLASSIVENDE JB — Onde está
quem quer comprar? Onde está
quem quer vender? 589-9922
Anuncie por telefone de 2* a
6*-feira para todas as edições
até as I9h.
k Festas e Buffets
IjArtigos e
V Servicos)
ALUGA - Festas Infantis. Vários temas T: 293-4980 (Cláudia)/ 293-1674 (Márcia). •
ANIMAÇÃO E TEATRO - A
partir de RS 50.00. Palhaços.
Clnderela. Seu Boneco. 2952523
BARRAQUINHA KIDDY - 5 sabores num só lugarl RS 160.
Pipoca grátis. Oiscolequinha
RS 90. Animação, recreação.
Teatrlnho. brindes.627-2610/
546-1638 Cód. 6507718. •
BARRAQUINHAS KI-FESTA Cachorro quente, pizza, harnburger. batata-frlta, algodão
doce, etc. Tel. 447-7583 •
BARRAQUINHA • Tudo p/ festa. Vários itens. Grátis algodão Aceitamos cartões. Tel.
332-2170
Bolos/ Doces
Salgados
Pi 15 anos. casamentos, f infantis. Bombons. tortas, biscoitos, pães, etc 391-8032.
BUFFET AS SONIAS - Casamento, 15 Anos. Infantil. Bodas. Empresas. Decoração.
Cerimonial Discoteca. Recreaçào. Carrocinhas Tels
711-0381 (Fax)/ 546-1636 cod
6507718.
BUFFET COMPLETO - Para todos os eventos Requinte e
qualidade. Aceitamos encomendas doces/ salgados. Par>
celamos seu pagamento. Tel.
772-1819. Nilda ou Eraldo. *
Buffet
R$ 10,00
Min 100 pessoas. 3 000 salg .
bebidas. 2 garçons 245-5202 •
Carrocinhas
Individualizadas. Butlet infantil. Você merece o melhor pelo
menor preço 261-2330 Party s
CASA D/FESTAS - No Recreio.
Ornamentação, buffet. qualquer evento, infantil. 15 anos.
etc. Tel: 437-8816. •
CAVALEIROS ZODÍACO - Alugo mesa completa c/ toalha,
painel, iluminação e
Tenho outros temas.giratório.
Lançamento Pocahontas. Hallowon.
Tel 392-5674
??FEITAS *
INESQUECÍVEIS
Sensação! Decoração cl
balões import. látex eint./
neon, ilumin.í em balfies.
Metalizados, gás hélio, revoadas, etc. Cerimoniai»,
15 tnoi. infantil, eventos.
437-8816/ 322-5176. Ms.
Filmagem/
Edição
- Efeitos ospecials, capacidade grande n° cópias. 263-0018
Lembranças
Em biscui. p/ casamento. 15a.
batizado, 1*comunhão. bodos,
aniversários, etc Jô 259-0426
PALHAÇO — Mágico ventriloquo tudo junto num show só
pipoquinha 594-9258
Solar Requinte
Buffet
Cerimonial, seminários, desflles. coquetéis. Tijuca 288-1994
Tecladista
Ao Vivo Casamento, recepção. bodas. aniv. M mocânica. vocal opcionais. 393-7821

COLOQUE
FILM
Película proteção solar,
qualquer vidro
392-2603
ESTOFADO RICA - Reformas,
modificações, capas, coichóes. aplicamos scotch gard.
garantia de qualidade e rapidez. Orçamento grátis. Rua
Maxwell 39. Tol 258-1015.
Acyr
ESTOFADOR- Pensou em estofado. chame quem tem experténeta em reformas e novos. Faço capas e cortines,
especialista em cadeiras giratórias Dá-se referências
Cândido 273-2266
GELADEIRA • Pintura RS
80,00. Com tinta porcelaniza
da. Todas as cores. Troca-se
borracha. Atendo em lodo
Grande Rio, a qualquer hora.
Tretaf Kl. 7M-7370. Sérgio..
LACCA • Acabamentos espedai*. Móveis/ parede». La«Medo. verniz, patine. Tr:
372-2904.
LAVE CLEAN - Lava e seca no
local. Carpetes, tapetes, estofados, persianas. painéis o
bancos de automóveis. Cheque pré Orçamentos 220-8839
LIMPEZAS ESPECIALIZADAS
— Pedras, pastilhas, rnármores. revestimentos, cisternas,
caixas d'água. muros, pisos,
retira pixaçóes. aplicação resinas Poiimento. jateamento.
desoxidaçâo. resinamento.
258-6381/ 571-0834. •
LAV ICARPET
Lavagem a Secagem
io local em 1 hora

CaMtpÉintaengml,
àãimwieÉ«homM
llWWIWi
estoCadoe (reeidèmiii e autoa).
fenpeuneabiüzaçõesemgefal.
System Oualit Price.
FaoltoPagamento.
Seiviço garanCdo.
Orçamento sem compromisso.
IBanosdequaUade.
222-4344
MARCENARIA
SOB MEDIDA
Armârèoa. clotet. cop4<o/inha
bancadas,
rnslauraçôoadecoraçòe*.
Ptti• reciclagemprojetos,
Também
naa.
ate tina».
polieromiaa.
atando arqurtato» a Mat
«x T«U BB-l-nBaO,
MARCENEIRO AUTÔNOMO —
Faz serviços novos restauração, consertos, verniz, cera e
pintura revestimento de fórmtca colocação de esquadnas
divisórias 355-3354 Luiz
PINTA-SE APARTAMENTO Casas, escritórios e firmas.
Serviço rápido, bom preço.
Tols 280-2575/ 292-4499 mobi
77068. Paulo e Moisés.
PINTURA
DKCORATIVA
Conhoça as novas tócnicas p/ pintar a &ua casa
Marquo visita pelo tel
266-7232 Graça
SERRALHEIRO - Do ferro o
aluminio. fabricação o consertos. janela, porta. box. grade. porta do aço. Orçamento
sJ compromisso, cubro qualquer proço. Atendimento 24
horas. Wilson 590-1272. a
SERVIÇOS CAL AFATE - Sinteco, verniz, tacos, tábuas corridas. apUcação de resinas em
pedras de ardOsla e SJo Tomé. Profissional de confiança.
Antônio Tel. 796-6825. a
SINTECO
Faça o serviço om 3
dias c/ exp. prof.coíamos tacos. Z.Sul/
Centro, desde RS
6,00 m*.
T: 541-8370/
542-2400
SINTECO - Poliuretano. Polimento em pedras c/ reaína.
descoloraçáo. sinteco á cores,
pintura em geral, envelhecimento do lajotáo colonial c/
aplicação de resina. Orçamento sl compromisso. Tels
233-8608/ 252-4760 .
SINTECO SUPER - Poliuretano. Descoloraçáo. pintura pollmento e tratamento de pedras. colocação. Bombeiro
gasista e eletricista. 247-4633.
»
SINTEKO BRASIL - Super.
Compromisso, fino acabamento a partir de R$ 4.00mV
Tel: 361-1758
Sinteko — Descoloraçáo Somos especializados poliuretano/clareamento/envelhecimento/polimento mármore.
Tratamento laiotóes. pedras,
decfc com material exclusivo.
265-0083/285-3601 Pinturas/
reformas

Trenzinho
Pipoqueiro Lápis cor/algodão/
cachorro/pizza/hamb /batata
sorvete. 447-3106/ 964^596. *
Venham Editar
Edlçlo VHS/S-VHS. abertura mmm
computadorizada, efeitos especiais. som a laser. 261-5681
ernlz Poliuretano,
Pinturas em Geral
CABRAL I NEUZA
Serviços
T. 289-04291
Fpara ó lar
SUPER SINTEKO — Raspagem, aplicação sinteko. verniz
POLIMENTO OE
e cera. poiimento pedras em
geral, aplicação resina e lusMÁRMORE
tros. Pinturas e reformas TaLustramos mármores, granito. copiso Decoração 233-7704/
263-2511/281-9594
granitina e pedra são tomó
MR ARAÚJO
SUPER SINTEKO • Aplicação
453-2845
de verniz, poliuretano. polimento em pedra São Thomé e
ardósia Orçamento sem comMARCENEIRO
promisso Tratar Tel 256-8657
Barbosa
Fazemos novos e recuperamos usados.
Vloeo-K? PAROLP — ConserDecapê, pátina, laca e
to na hora em sua casa 2903550 Cláudio
lustre
VENTILADORES E - Instala290-7442 24hs
ções elétricas em gerai Têcespecializados OrçaA LAVA - A seco. impermeabi- rwcos
hza Carpetes. Tapetes. Esto- mento grátis Tel 293-3203.
fados. Bancos Auto. Painel. Instaladora D N.
Orçamento s/ compromisso,
cheque pré-datado Unictean
Produtos de
Serviços 591-1929/ 369-7651
(domingo).
Segurança
APLICAÇÃO SYNTECO - PoM- í
mento de pedra, pintura, res»- ALAFiMES - Inteligentes TELna em pedra, verniz em tábua KO. importados, para casa e
corrida, reforma, polimento escritório Segurança ao seu
em pedra ardósia. São Tomé. alcance Tel, 264-2944. horário
rebaixamento de gesso Tel comerciai •
263-4496 Badia
CAPA SOFA - E a solução, em
bnm pré-enco*h»do. liso ou lisAnimais
trado O seu sofá fica mais
bonito Promoção a partir de
? Domésticos
RS 100 00 Tel 593-2894 «
CONSERTOS — TV - Som - ADESTRAMENTO DE CÀES e
Vídeo Nacionais e Importa- Sem castigo Obediência
Um cão não adestrados Atendo r*o local. Dantas guarda
óo é um cão analfabeto Prof
541-1068
Jefíerson Tel 350-7505 .
faiaAUcA
LAZIK COM UGVÍANÇA
AKíTA - Nin*ada com 2 meCurta
os metfyyss«emprogramas
ses. excetente hnnagem. RS
dacomtemporada
Cba
e
luxo.
transpoRa
da
200. T 453-3892 Sandra •
'
O
fl
27
UÇA
MtMILLI
3 O'OOstcvic
BAMKVwoNocr»
WHITE , BüLL TERRlER - LixSos tit^oia/io
tev com ótimo pedigree Te*s
ywnp latwi
m»a*rr
CTtra
4* Ht>
Utin 236-00?Z> 226-7090
•
üw«n»
C»u«
Crus.
««p«o«*i
pari.
OOG-ALEMÀO • Pa. Sup*'
CaaUno
V«ioaa)
22;10AC40v>A2Z premiado, vendo Hndos Ühotes. pretos e arteoums. a 70
Cyjycc C.&tSc*' ÃntHB
dtas
waemados e *ermi*uganwta f pa~»
par* no local 6t6-20*4/
K3SI SANTOS TIL 333-5133. Oos
963-4013. Norma •

Dr. Paulo
Bruxellas
Veterinário Assistência domiCiliar. Tel 286-M5?/ 246-7976
GANCINHOS CHINESES - E
Africanos, legítimos, coeinos
para abate ou criadores Tratar 577-3990.
HUSKY StBERIANO - Filhotes
olhos azuis, verrmfugados. resistentes. máscara, peiagem
perleita. pais local,
campeões, excelente pedigree
qualidade Visite-nos! Tel 394-0244/
591-3673.
Maltes
Filhotes direto EUA para vocé Vacinados, vermifugados.
documentados RS 750,00. T:
(021) 325-9692/ 325-8247 /
(0246) 51-2114, a
MAST1M NAPOLITANO • Cão
de guarda dos antigos romanoa. Canil de Grottammare.
criação selecionada, temperamento e tipicidade. Tel. (0243)
22-8281.
PASTOR ALEMÃO - Manto negro. 2 casal», vacinado» e vermtfugado» com 45 dia». RS
120.00 cada. Tratar: 493-0519.
PASTOR MANTO - Negro, machos e fêmeas, para pessoas
que tenham muito carinho. RS
60.00. Tel: 261-8379 .
PITT BULL — Macho fêmea
preto branco vacinados RS
250.00 Tel.: 286-2578
ROTTWEILER - Espetaculares
macho. 2 meses - vacinados,
verificados RCERJ. tatuados
Temperamento, beleza Pedigree campeões BronkaTarch-Raudi-Straus RostockMarajá Tel 709-0*64
Samoeyda
Filhote 75 dias. macho, direto
E.U.A . vacinado, vernulugado e documentado T: (021)
325-9592/ 325-8247/ (0248) 512114 RS 750.00. •
VENDO FILHOTE - Pastor Alemão. vermifugado. 45 dias. RS
70.00. Tet. 226-3602.
VOAKSHIRE TERRlER ¦ Llndoa filhotes vermifugados. vaclnado». pedigree. S0 dlnhelro. 228-7467.
Utensílios
i Domésticos
AB Família
Americana
Fino trato vende: Geladeira,
máq lavar, freezer horizontal,
mesa jogo. piano, cadeira antiga. quadros, oratório, mesa
armário copa. jarróes antigos,
cama Kim dourada, carrinho
chá, sofá-cama. arca. apliques
e lustre, cristais, louças, eletrodoméstícos, som. tv cores
Rua Félix Pacheco n* 2 - Lehlon. Das lOh ás 17h Vera •

Instrumentos
Musicais
A Artsom Pianos
Compra o venda cauda arm
ap modernos. Facilita-se R
Dias Ferreira. 90. Leblon. lei
294-2799
A Artsom Pianos —
Compra e venda cauda arm
ap. modernos. Facilita-se R
Dias Ferreira. 90 Leblon. tei
294-2799
A Beethoven
Pianos novos e usados Fac
pag vdo. comp. R. Riachueio.
390. Centro. Não tem filial 2325209/222-2791
Casa Pierre •— Vendo
pianos cauda e tipo apto Atina retorma laqueia em 1 1 cor
c^garantia R Arnaldo QuinteIa. 124 Botatogo 295-1882
PIANO AFINAÇÃO • E Relormas Tel 227-6941, João Cartoa
PIANO BECHSTEtN» Meia cauda. 86 teclas, preto, original,
em perfeito estado RI 8 mil
T 512-3895.
Vídeos
í Fitas e Jogos
AAA FITAS DE VlDfcO -Jjpladas, novas/ usadas A partir
de RS 5.20. Tenho Acessécios
Tel (0242)31-4191 • —
ATENÇÃO
NAOIOMPKI !)h"
Ml IAM 1511 Ri »ü
Cl IIIUUHIIM \\ |\!iI i:.i| s
*11 RIHT ÍUTRÓWCOS VÍ\D£ COM GARANTIA
D( UM
ASO NU 1A IISCAI. MANUAL
TRADU/lQQ f INTRIGA GMUS Filmndoras Panasonic
WIO 305
BOIS* GRJtTIS
PV lõ 375
bi SI 239.00
W-I0 50b
3 ¦ R» 395.00
PV 9 50.
4>umoo
M -9000.
3000
4. RJ <55,00
M
5.Ri 509.00
AG19Ò .
4,R|49§.00
AG 456..
pútíopwrissKWíi
GfiAX-9000 (JVC) 51 RI 299.00
Vídeos K-7 Panasonic
KV S0 400BR
. 3 JUROS I
W455I 3 > RI 169.00 |
HO IOOBR 41 RJ 249 00 I
»G-I9Í0
PAORÀO PROfISSiOWl
VR-654ÍPHILIPS} 31 RJ 245 00
Fac-símile Panasonic
KX-FS60...
KXÍ850....
NIPfROfCRTA I
TV c/ vídeo Panasonic

MBADn/pOMINRO/rCRIADO
PT&53^1H
TlIDOrÃI

(Vestuário e
í Acessórios
Modelista
Aceito serviço de modelagem
em escala e Produção de Facçâo R Cotlngo70 T 288-1994
PEÇAS MONTAGEM — Bijuterias - Loja desativada vendo
tudo lotes baratissimos peças
exclusivas forro bronzo criatais resinas correntes entremeios contas, etc 325-6503
REVENDEDORAS
De Bijuterias,
compre direto de
quem fabrica brincos o colaros à
preço de fábrica.
Brincos a RS 1,99
e colares RS 4,99.
Não perca a
oportunidade de
dobrar sua ronda.
Ligue já para
541-1839
SO BALI . Canga RS 2.90.
short RS 2,90. blusão RS
6.90 Tel 269-9692/ 592-2449 •
Estética e
> Cosméticos
CABELO E CIA
Promoção
Primavera/ Verão
Corte feminino: RS
13.00. Corte masculino: RS 8.00 Escova:
RS 9.50. Tintura: R$
29.00 Reflexo RS
32.00 Mflo RS 4.70
Pé RS 5.80 Implante.
Estética Facial. Depilaçâo. Av. Tom Jobim. 300/ sobralj
203. T. 227-9206
Conheça nossos pa
cotes.
CURSO INTENSIVO - Com certifícado Estética facial, estética corporal, maquiiagem. auto-maquiiagem. depilsção.
ácido glicólico. reciclagem o
rejuvenescimento Tel 2013582/ 971-9106
Distribuidora
Vita Derm
Cursos de estética facial, corporal. capilar, depilaçâo, massagem. unhas de porcelana
entrelace, cromoterapia e
aromoterapia Venda de produtos e aparelhos 331-083?/
238-5262. Cristina ou Cleide •
EMAGREÇA - Ate 7 Kg por
mês Impotência sexual Tudo
natural sem contra-indicaçáo
Entrega a domicilio (RJ 27.00)
Ligue iá? 701-3156
NATURA - Verdade em cosméticos Tratar com Consultora Kãtia pelo tel 455-2498
SÉRGIO/ EDIMILSON • Fazemos implante, permanente afro-americano, alongamento,
tranças africanas relaxante.
colagem, tinta, reflexo, permanenle. Damos cursos T
772-5612. Caxias 222-4184
Centro •
Confeccôes
?
FAÇO FACÇÃO - Malha, cotton moleton e tecidos Ótima
qualidade T 467-2221 .
Mercadorias P/FeiTi nha* Compre roupas importadas e brasileiras. 30 modeios de alto verão, pecas a
RS 2 00 Venha comprar na
nossa pronta entrega R Buenos Aires. 287 - Centro
ESPORTE
£ LAZER
Equipamentos
de
í Som
MICROSYSTEM A TA A - NSX
999 1S00W nevo 1 cds. útomo
lança manto DS° Surrond RS
00 Tef *39-603* .

REHa

COMPRO
VÍDEO K7Filmadora, TV a cor dtgi
tal e som Atendo hoje. •
391-0566
COMPHO VlOEO — Cmsolo
mesmo c/ deloito (novos-ou
antigos) Telelone 390-2892 »
CÓPIAS VÍDEO - Copiamos titas de vídeo, todos os sisto"
mas Tel; 552-5670 *
FILMADORA JVC • Nova modolo Grax-30. gerador do «aracteres 1 lux 2 baterias eliminador o carregador de bateria
R$ 750.00 439-6034 .
MANUAIS EM
PORTUGUÊS
Para aparelhos importados Eletrônicos. MódicoS
e Científicos
232-1694/224-3874
MANUAIS EM PORTUQUE?
Para aparelhos importados,
ilustrados igual original. D«
vídeos, cámeras, fax, forro,
agenda, secretária Entrego/
remeto 224-3874/ 224-6140 .
MEOADRIVE III • Com Sollic
The Hedgehog 2. joystick
adaptador antena cabo RF. nn
embalagem RS 198,00. Jairo.
372-1583, horário comercial
TRANSCOOIFICAMOS — Pro
fissionalmonte fitavideo Européias, asiáticas, orientem*»dio. Palsecam
Transformamos filmes su
per8mm16mm. slides para vi
deotitas Legendagens, editoração. efeitoespociai.
copiagons Videoarto 285-6954
205-3397
Academias
Academia
Brasileira do /oga Relax/
Stress/ Concentração Vise.
Plrajá. 318/204 T 267-7040 •
Coleções
í
Compro Coleç
Selos, sartas antigas, cartões
postais, cartões telef noVCts/
usados aval grátis R AssVfnbléia 36/303 Ricardo T 24?2134
Turismo
í
BÚZiOS- Oitria casal c/tfHe
S30 3 diárias grátis passeio
escuna prôx R. Pedras Pqusada L escudier (0246)?3• 1323
Casa Alpina
Vise. Mauá Lareira. TV. pise
sauna. fngo Reservas (021)
242-8460 e (0243) 87-1390
Casarão
Vise Mauá Chalés CJ lar. fngobar. Tv cor Reservas (021)
533-7460 e (0243) 87-1125
Kátia Turismo
Convida
Conservatõna saída 30/09 a
1/10 Ofctober Fest saída 8/10
á 12/10, Paraguai saída 15/10
á 19/10. Pantanal salda 22/10
a 30/10. Nordeste Maravilho»o »akla IMI a 0i/02. Ombus confortável, hotéis de loxo Tratar 390-2244
PORTO SEGURO - Eicurs*o
rodoviária feriado 15 de novembro por preço promociena» também temos Salvador
aéreo em Hotel 4 estrelas Ang*o Turismo lei 393-4973. •
Pousada — n» Ponu n».
en frente e 79m
gra/Mar»cá-RJ
acima do nível do mar com
ótima panorama. suítes,
bung apart. tv. bnh. rest Sf
piscina figa Rk>f02l) 7*81 707
Marif>ete
VOCÊ GOSTA Da not>» ira.»
tem medo da vioJêneia*' Ligue
225-5097/ 261-4759 l**ame»
você a Qualquer lugar, cw
melhor programa e preço Helena.'Reg*na
Antenas
F Parabólicas
ANTENAS
PARABÓLICAS,
Vt*OA« C MlITUACiO
COLETIVAS E
INDIVIDUAIS
TEL.: 392-6039
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C/ afcaic de bico, oorlc, iniwaal.
descascador de fios c pressão.
. MOD. 30011
C/ alicate dc bico, corte, universai, de junta deslizante e
bico loito (p/ bomba d água).
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