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Preço para o Rio: RS 1,00

verá

digitais

Fluminense

no

computador

empata

m KÜ
Um investimento de RS 60 milhões
no setor de informática vai tentar pôr
a polícia do Rio no caminho da modernidade. Num prazo de 18 meses, as
delegacias serão equipadas com terminais em que aparecerão fotos e impressões digitais das pessoas fichadas.
Através do sistema, a identificação de
um suspeito será feita pela comparação instantânea de impressões, evitando a consulta a arquivos. (Página 13)
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armadilha

A cidadezinha mineira de Matipó,
José Rainha, líder dos sem-terra
a 420 quilômetros do Rio, não tem
no Pontal do Paranapanema, cm
cinema ou banco 24 horas, mas vai
São Paulo, acusou o governo de
"armadilha"
testar, quinta-feira, o voto por compucriar uma
ao prometer
tador. Os eleitores não estão fazendo
assentamentos em troca da suspen"O
festa por inaugurarem a urna eletrônisão das invasões.
governo quer
vivem
ca no país, já que
o trauma de
assentar 2.928 famílias em 23 mil
escolto, a.jquarto prefeito em menos... —hsetares", disse. "-Vai demorar
pelo
de três anos: de 1992 para cá, dois
menos dois anos para o assentamorreram e um foi impedido pela lei
mento sair e, quando sair, vai ter
de continuar no poder. (Página 2)
muito trabalhador e pouca terra."

Editorial

de

Congresso

de

os
sem-terra
para
O líder avisou que arregimentarios sem escritura reconhecida.
rá lavradores de outros estados
Numa demonstração de mudança da estratégia, os sem-terra quepara participar de novas ocupa"É
rem forçar a Justiça a se pronunciar
só chamar que eles vem",
ções.
sobre
quem é o verdadeiro dono da
alertou Rainha, que comandou inárea
ocupada
no Pontal. Quando o
vasão no sábado à Fazenda São
veredito da Justiça vier, também diDomingos. As ocupações anteriorá se são devolutas outras fazendas
res aconteceram em terras recoda vizinhança, num total de 76 mil
nhecidamente do Estado. Agora,
hectares, que o movimento pretenocorrem em área de proprietáde ocupar com o tempo. (Página 3)
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Danuza
Um casal insólito
no show de Simone
Caderno B. pág 3
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COTAÇÕES
SalArto minimo (outubro)., R$ 100.00
DÓLAR
Comercial (compra) RS 0,9500
Comercial (vonda) RS 0,9505
Paralelo (compra) RS 0.936
Paralelo (vonda)
R$ o 950
Turismo (compra) RS 0 962
Turismo (venda)
R$ 0.953
TR
ao dia 09 09 a 09 10
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UNIF (outubro)
Para IPTU resKlonc«al RS 19 94 *
Para IPTU rosidoncial. comorcial o territoRS 19 94
rial.
e AlvarA
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UFERJ
Outubro
RS 35.20
Ano CV — N" 184
Assinatura JB (novas) 3? Rio
Outrospstados/odadesIDOGI.fS' (021)
Atendimento ao assinante....® (021)
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Rio
Outras praças (DOG!
3" (021)
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589-5000
800-1613
589-5000
589-9922
800-4613
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Banco de Boston.
\bcê solicita informações e realiza
depósitos jx>i telefone, em qualquer dia do mês, jx'lo Boston
Personal Une.
Iiiíonaxôrs
(021) 224-6152
(*\£) BANCO PE BOSTON I
Atendimento de V classe

Rio

é

a

tem

que

casos

de

Aids

Com 390 casos de pessoas infectadas pelo virus
H1V a cada 1(X) mil habitantes, o Centro do Rio. a
Zona Portuária e os bairros de São Cristóvão, Rio
Comprido e Santa Teresa têm a maior incidência de
Aids da cidade. Os dados, divulgados na semana
passada pela Secretaria Municipal de Saúde, traçam
um panorama pior. proporcionalmente, que o de Santos. município que tem a maior incidência da doença
no pais. com 388 infectados a cada 100 mil pessoas. As
causas são o alto índice de prostituição, o consumo
elevado de drogas e a proximidade do porto. (Pág. 13)
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lorotas

O ex-juiz italiano Antonio di Pietro. que virou herói na Itália quando
participou da Operação Mãos Limpas. acusou o ex-primeiro-ministro
Silvio Berlusconi de mentiroso. Num
artigo publicado ontem na primeira
página do jornal La RepiibNica. Di
Pietro di/ que Berlusconi está contan"lorotas"
do
em relação aos processos de corrupção que vêm correndo na
Procuradoria de Milão. (Página 5)
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O tenor Plácido Domingo recebeu a bênção do
papa

O.J.

Simpson

ir
quer

Berlusconi

Caderneta de
Poupança

do

gera

Pietro

conta

FMI

de

polêmica
A prefeitura vai abrir licitação para
a construção do Espaço Barão do Rio
Branco, na Avenida Presidente Vargas, mas sua concepção gera polêmica
no meio urbanístico. O paisagista Ro
bério Dias di/ que o espaço é plágio
de uma praça em Barcelona. O autor.
Hector Vigliecca, se defende: "É como
se Niemeyer tivesse que pagar direitos
autorais a Le Corbusier. que o influenciou em várias obras." (Pág. 12)

Di

do

ricos

O ministro da Fazenda, Pedro Malan, criticou
os países industrializados por não aplicarem ás
suas próprias economias os padrões econômicos
ortodoxos que exigem dos países em desenvolvimento, ao discursar ontem na reunião do comitê
deliberativo do Fundo Monetário Internacional
(FMI), cm Washington.
Para Malan, que falou em nome do Brasil e de
oito paises latino-americanos, a desigualdade no
cumprimento das exigências do FMI por países
ricos e pobres prejudica o funcionamento do
sistema financeiro internacional. (Página 7)

mais

Vários deputados estão se mostrando favoráveis à exigência de emissão de nota fiscal por parte de profissionais liberais, como médicos, dentistas e analistas, idéia revelada ontem
pelo secretário da Receita Federal,
Everardo Maciel, em entrevista ao
"A
JB
proposta tem todas as chanees de ser aprovada", diz Pauderney
Avelino, presidente da Comissão de
Economia da Câmara. (Página 11)

política

mais

reunião

região

autônomo

Projeto

na

países

Centro

Olimpíadas no Rio
projetam o país
Página 8

critica

criar

governo

com

informática

vaga
garante
O Fluminense já está garantido na fase semifinal
do Campeonato Brasileiro de Futebol. Ao empatar
com o Atlético (0 a 0), ontem, no Mineirão, e
beneficiado pelo empate de 1 a 1 entre São Paulo e
Internacional, no Morumbi, o tricolor carioca assegurou sua classificação entre as quatro melhores
equipes da competição, favorecido pelo saldo de
gols. Novamente o atacante Renato Gaúcho foi
um dos destaques do time, ao lado do goleiro
Wellerson e dos zagueiros Lima e Sorlei.
Em Cariacica, na Grande Vitória (ES), o Cruzeiro derrotou o Flamengo por 2 a 0 (gols de
Paulinho e Marcelo), também garantindo sua presença entre os semifinalistas — o rubro-negro carioca encerrou sua participação no primeiro turno
na última colocação no Grupo A. O Palmeiras, que
brigava pela vaga com o Cruzeiro, empatou cm 1 a
1 com o Juventude, em Caxias do Sul. No Rio, o
Botafogo, que já não tinha qualquer chance de se
classificar, empatou com o Paraná em 0 a 0. A
próxima fase do Campeonato Brasileiro começa na
quarta-feira, mesmo dia em que a Seleção Brasileira enfrentará o Uruguai, em amistoso em Salvador.
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Ainda sem recuperar as perdas
que começaram em março, as confecções não arriscam estratégias
ousadas para o verão de 1996.
A Companhia do Corpo, conhecida marca de moda de praia, está
fazendo 5 mil peças por mês, metade de sua produção média no mesmo período do ano passado. Já a
Richard's, que fabrica roupa para
homens, planeja vender 20% menos
que no verão de 1995. (Página 10)

Minas

...

e

a
passeata
Absolvido na terça-feira passada
da acusação de ter matado sua exmulher branca e um amigo dela, o
ator e ex-jogador de futebol O.J.
Simpson planeja participar, daqui a
uma semana, em Washington, da
.1 tardia de 1 milhão de homens negros.
convocada por Louis Farrakhan. lider
do grupo Nação do Islã. acusado de
anti-semitismo. Farrakhan quer que
os negros se conscientizem de que
são responsáveis por sua comunidade.

de

negros
S3

O racismo foi o tema abordado
pelo papa João Paulo II. em Baltimore. no último dia de sua visita aos
EUA. Em missa para mais de 50 mil
pessoas, o papa lembrou um discurso
do presidente Abraham Lincoln. No
discurso. Lincoln disse que os americanos deviam lutar pela preservação
da harmonia entre as raças. Na vêspera. em missa para 300 mil pessoas
em Nova Iorque, o papa abençoou o
tenor Plácido Etomingo. (Página 4)

Adriana

Maciel

solta

a voz e rouba a cena
A atru Adriana Madel (acima) rouba a cena na montagem
da peça Abelardo. Heloísa, em carta/ no Teatro Glóna.
Dona de uma bela voz. ela pontua a trama com canções da
Lapónia — estudava músicas folclóricas quando foi
chamada pelo diretor Moacyr Góes — e provoca
aplausos em cena aberta. Adriana já atuara na Trilogia
lebana, do mesmo diretor, e. por cinco anos, fez hackins;
vocal em shov,s de Osv.aldo Montenegro. (Página 3)
O desprezo do 'Rei do Rádio'
"Quem sou eu
para receber homenagens? Quero que me
deixem em paz", reage Nebon Gonçalves á noticia de que
Ut'tralha — biografia watraliiada e não autorizada de
Sebon Gonçalves, o Rei do Rádio, da atriz e diretora
paulista Stella Miranda, será montada no Rio, em 1996,
com Diogo Vilela no papel principal. (Página 1)
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terá
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quinta
Votação eletrônica estréia na escolha do 4o prefeito em 3 anos da cidade de Matipò
Matipò, MG — Nôlson Porez
LUCIANA NUNES LEAI
Um crime, uma doença fulminante e uma briga perdida na Justiça. Por causa dessa sucessão de imprevistos, a cidadezinha mineira de
Matipó, a 420 quilômetros do Rio,
vive a estranha situação de passar
por quatro prefeitos em menos de
três anos. Dois morreram e um foi
impedido pela lei de continuar no
poder. A eleição do quarto prefeito,
que acontecerá na quinta-feira, vai
tirar Matipó do anonimato por um
dia. Será a primeira cidade brasileira a adotar o sistema mais moderno
de informatização numa eleição
municipal. Um luxo para um lugar
onde não há cinema nem banco 24
horas.
No feriado dc 12 de outubro, os
dez mil eleitores matipoenses vão
aos computadores escolher entre
dois candidatos a prefeito. Por inzm
crível que pareça, ainda há político
disposto a desafiar a urucubaca que
tomou conta da cidade. O vencedor
assumirá dia Io de novembro e govemará por um ano e dois meses, se
tudo der certo.
feito assumiu, a expectativa era a de
disse que matou a mando de Garlia Gardingo, o atual prefeito faz
Observadores — Presidentes
dingo,
foi
mas
agora
campanha para o médico Marcos
de vários tribunais regionais eleitoque, enfim, o troca-troca ia acabar.
jura que
por
Nada disso. Nem o próprio presiPereira Cata Preta, 35 anos, filiado
rais viajarão até a Zona da Mata
problemas pessoais.
dente
da
Dois
dias
Câmara
Municipal,
depois
do
crime,
assuMusver
ao
PSDB.
votação,
moa
de
para
perto
solini Toledo de Sá, um senhor
miu o vice, Antônio Abreu, àquela
Marcos é padrinho de cnsamendernissima, pensando nas eleições
muito humilde de 69 anos com uma
altura inimigo político de Welson.
to de Sebastião e os dois costumam
municipais do ano que vem. O lunoção vaga de quem foi o Duce
vice
A
briga
comee
entre
freqüentar as mesmas festas. Nos
prefeito
garejo só não terá banda de música,
italiano, sabia que a Lei Eleitoral
últimos dois meses, porém, partiçou porque Welson, eleito pela fapara comemorar o dia de fama navotação
vacância
se
nova
mília Gardingo, resolveu tomar dea
ram
cional com a votação fora de hora,
prevê
para campos inimigos. Um
do
cisões
ocorrer
até
15
e
conta
meses
tentou
impugnar, sem sucesso, a
as
circunstâncias
trágicas
prefeito
provoprópria
por
porque
antes
cou
das
eleições
municipais
a
ira
dos
semilionários
candidatura
do outro. Nenhum dos
levaram
a
tantas
mudanças
no
plantadoque
res de café, donos de quase todas as guintes.
dois tinha intenção de ser político,
comando da cidade deixaram ferilojas de Matipó. Antônio, conheciRecurso — Depois de tomar
das abertas.
pelo menos por enquanto. Foram
Empossado em Io de janeiro de
do como Tuninho, rompeu com
convencidos pelas tradicionais faposse, Mussolini recorreu a advo1993, o prefeito Welson Linhares
Welson e continuou fiel ao poderomílias matipoenses, que querem degados, tentou vários recursos para
Fraga, o Welsinho da Farmácia, do
so clã. Um grande churrasco comecidir os rumos da cidade sem o
ficar na prefeitura, mas o TRE de
PMDB, foi assassinado, aos 40
morou sua posse, mas a gestão duônus de assumir a prefeitura.
Minas foi implacável e marcou as
anos, com três tiros no peito, em 21
rou pouco.
O doutor Marcos tem apoio poeleições. Depois de sete meses,
de julho de 1994. O empresário José
Doença — Toninha ficou apelitico e financeiro dos 13 irmãçs
Mussolini está vivendo suas duas
Gardingo, um dos manda-chuvas
nas oito meses â frente da prefeituGardingo. Sebastião conta com a
últimas semanas como autoridade.
"A lei
da família mais rica e influente da
ra. Era tarde demais quando desçoforça dos Magalhães, vizinhos de
aqui é diferente. Prefeito mucidade, ficou preso durante dez mebriu o motivo das dores incômodas
terras dos Gardingo, com os quais
da de ano em ano", ironiza.
ses, acusado de encomendar o crivolta e meia entram em pé-de-guerMussolini é do PSD. partido do
que tratava há vários anos: câncer
me. Acabou absolvido. O assassinos testículos. O tratamento em Bera. Diante de tanta rivalidade, só
candidato a prefeito da oposição, o
no, um matuto conhecido como
lo Horizonte não deu resultado e
restou á população fazer troça.
comerciante Sebastião Alves de
Manuelão, continua preso na coToninha morreu no dia 12 de março
Marcos e Sebastião agora são traAbreu, 34 anos, mas não quer nem
marca de Abrecampo. Primeiro,
deste ano. Quando o terceiro pretados de as próximas vítimas.
ouvir falar em apoiá-lo. Fiel à famí¦

D
Dois

meio

achados

da

no

confusão

dc verdade, aos olhos de Fernando Henrique,
estão fazendo Pedro Sampaio Malan e Paulo Renato
Sucesso
Souza. A Pedro, ministro da Fazenda, e Paulo Renato,
ministro da EducaçãoTo^ presidente entrega o certificado de
qualidade, aos nove meses de governo. Podem chegar ao
último dia, 31 de dezembro de 98, seguindo a trilha em que
estão agora, e tudo terá corrido bem.
O plano de Paulo Renato para a educação é visto como
algo que realmente mudará o país, uma condição que o
presidente gostaria de impor a toda a administração. O
ministro, já cansado dos repetitivos diagnósticos sobre os
problemas da educação, resolveu não perder mais tempo
com isso e partir objetivamente para os programas que
podem combater os males do mau ensino.
Não são necessários novos levantamentos para atestar
que os professores são mal formados e ganham salários
baixos. Todos os diagnósticos dos últimos 20 anos apontam
esta como a causa do colapso da educação. O ministro
centrou suas energias, por isso, na definição de um programa
de valorização do magistério.
O programa será oficialmente lançado no próximo domingo, dia do professor. 15 dc outubro, em solenidade no
Palácio da Alvorada, quando o presidente vai encaminhar
ao Congresso as emendas constitucionais da educação. Cerimônia que terá a presença de prefeitos, porque é no municipio que está a escola.
A virada na qualificação do professor, com o uso de
tecnologias mais modernas que agora devem ficar acessíveis
até aos cafundós, além de uma mexida na estrutura viciada
de um salário aviltante desde sempre, compõe os passos
iniciais da busca de uma nova história para a educação
básica. Aos olhos do Planalto, são iniciativas acertadas, que
guardam estreita relação com os objetivos escolhidos pelo
ministro.
O conteúdo da educação oferecida ao aluno brasileiro de
ensino superior, de baixa qualidade sempre unânime em
todos os diagnósticos, começa também a merecer atenção e
medidas específicas, com a criação de um sistema de avaliação da escola. Ao lado disso, o ministro armou-se de providencias na gestão de recursos públicos, uma mazela também
historicamente conhecida pelos profissionais da educação.
Nem o afastamento temporário para implantação de
cinco pontes nas veias do coração, em junho, aliviou a
pressão que Paulo Renato Souza se impôs. As mudanças são
perseguidas com obstinação, segundo consta dc sua ficha de
governo.
Batcndo-se na madeira três
"Malan e
vezes antes que seja lembrada
Paulo Renato
a diferença só pela ausência,
no seu caso, de safenas e mapegaram o
márias, é possível encontrar
norte,
no ministro Pedro Malan a
engataram,
mesma identificação com o
entenderam o
que Fernando Henrique quer
espírito"
do governo. Os diagnósticos,
também aqui, são claros, e os
programas bem definidos, mantendo-se uma dose alta de1
coerência na sua execução.
Dc imediato, desejava-se estabelecer gerência na cconomia, eleger regras estáveis, inspirar uma nova cultura. Em
prazo médio, criar instrumentos para o crescimento. E em
todo o tempo buscar as condições necessárias para assegurar
o desenvolvimento social, enfrentar os problemas que, o
próprio governo reconhece, humilham o Brasil.
O ataque à inflação foi a primeira aposta do ministro, que
está na posição de parceiro do presidente desde o inicio do
jogo, antes mesmo da inauguração do governo. O pais
entrou no 16° mês do Real. Uma experiência de estabilização
já longa para os padrões brasileiros, um sucesso de critica
inclusive internacional. Michel Camdessus, na semana passada, elogiava o plano que os técnicos do FMI afirmavam
que não daria certo.
Da maneira como o governo se vê, não existe uma
gerência cega do programa. São controles que se adaptam
aos problemas dc cada momento, ao que acontece á volta
dos planos escritos, à correção de trajetórias insustentáveis.
Houve c haverá acidentes de percurso, como o descontrole
do consumo ou a crise das contas externas do
pais. por
exemplo. Problemas já superados, segundo avaliação dos
responsáveis, porque foram tratados a tempo,
quando representaram risco.
Com a inflação sob controle, é possível fazer o
que
importa. Na aposta seguinte estava em jogo a conquista da
sociedade c do Congresso para o apoio às reformas. É a
questão do momento. São reformas para vigorarem ao longo
de quatro anos. Não só aquelas dc abertura da economia,
aprovadas pelo Congresso no primeiro semestre, mas inúmeras que estão vindo por aí á procura da eficiência do Estado
e do equilíbrio fiscal. Definições que, como as da
privatização, das regras do Imposto de Renda para pessoas físicas e
jurídicas, da renovação do Fundo Social de Emergência e
outras, o governo relaciona entre as fundamentais para dar
consistência â sua política social.
O desafio é compatibilizar queda da inflação, crescimento
do emprego, combate aos problemas sociais. Pela forma
como está enfrentando isso. Malan recebe nota boa na prova
do Planalto.
Malan e Paulo Renato pegaram o norte, engataram,
entenderam o espirito, é o que se diz sobre apenas esses dois
ministros entre 25 que habitam a Esplanada. Tão sintonizados estão com o projeto deste governo que se considera
muito difícil não darem certo ao final.
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eleitor

Cédula com nomes dos candidatos e um quadradinho para
marcar o X é coisa do passado em
Matipó. Na próxima quinta-feira,
os eleitores da cidade vão apertar
dois botões para escolher seus
candidatos. Quem preferir Sebastião Abreu aperta o botão verde.
Quem for de Marcos Cata Preta
pressiona o vermelho. Depois, aperta-se a tecla azul para confirmar a escolha. Para votar em
branco, o teclado tem um botão
branco e, para corrigir, o retângulo certo é o amarelo. O resultado
sai em uma hora e meia.
Os 1'^ mil habitantes de Matipó — cidade paupérrima onde a
maioria esmagadora da população vive do plantio e colheita de
café — podem ser divididos em
dois grupos: os da prefeitura e os
do hospital. A primeira turma è a
que vive às custas da família Gardingo. trabalha em suas fazendas
ou lojas e vota no candidato que o
clã mandar. Os correligionários
ficam sempre na entrada do prédio malcuidado da prefeitura, hoje ocupado por Mussolini Toledo
de Sá.
Oposição — No extremo
oposto, estão aqueles que defendem a família Magalhães, patronesse da Fundação de Saúde Cristo Rei, o único hospital da cidade,
que é particular. Os médicos partidános da prefeitura não trabaIham na fundação, onde os pobres
esperam na fila para serem atendidos através do Sistema Único
de Saúde.
Sem hospital municipal e com
um orçamento de RS 90 mil mensais. Matipó sofre com falta de
água e de saneamento básico. Na
prefeitura, estão empregados 220
funcionários. Para os baixíssimos
padrões de vida dos moradores, o
salário do prefeito é uma pequena
fortuna: RS 2.860 mensais.
Não há nenhuma atração turistica em Matipó. A diversão é
beber nos barzinhos ou freqüentar o único clube social. Apenas
um lugar desperta curiosidade: a
casa onde morava Welson Fraga,
o prefeito assassinado. A viúva, a
professora Maria Fraga, e as filhas, Roberta, de 14 anos. e
Amanda. de 10. pregaram na entrada uma faixa pedindo justiça
para o cnme.
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avisa

convocará

que

de

de

valina, no Pontal do Paranapanema. A invasão da Fazenda São
Domingos sinaliza uma mudança
de estratégia dos sem-terra. As
ocupações feitas em abril e agosto
passados deram-se em terras reconhecidamente do Estado. Sào
ocupadas há anos por posseiros
que exigem indenizações pelas
melhorias que fizeram nas propriedades. Já a Fazenda São Domingos fica numa área que não se
sabe ao certo a quem pertence de
direito.
Estratégia — Com a invasào de sábado, os sem-terra querem forçar a Justiça a se pronunciar sobre quem é o verdadeiro
dono da área. Quando o veredicto
da Justiça vier, também dirá se
são devolutas outras fazendas da
vizinhança, num total de 76 mil
hectares, terra que o movimento
ocupar com o tempo.
pretende
"Se Justiça
disser que estas
a
terras pertencem aos latifundiários, vamos ocupá-las assim
mesmo", afirma Rainha. "Como sào áreas improdutivas, vamos exigir que o Incra faça a
desapropriação." Hoje de manhã, José Rainha reúne-se com o
dono da Fazenda São Domingos, Oswaldo Alves.

FAHRÍCIO MARQUES
SANDOVALINA, SP — O líder
dos trabalhadores sem-terra, José
Rainha, advertiu ontem que arregimentará lavradores de outros
-"•estados para participar de novas
invasões em fazendas na região do
* Pontal do Paranapanema, extreÀmo Oeste de São Paulo. "É só
<chamar que eles vêm", afirma
Rainha. Num desafio aos governos federal e paulista, que se'
X- prontificaram a assentar os sem-." terra do Pontal desde que cessas<sem as invasões. Rainha diz que o
í^governo criou uma armadilha patjra o movimento que dirige. "O
Ifgoverno quer assentar 2.928 famíj.lias cm 23 mil hectares, como se
C-isso fosse resolver o problema
^fundiário daqui. Vai demorar pe;' lo menos dois anos para o assen>-'tamento sair e, quando sair, vai
ter muito trabalhador e pouca terra", afirma. "A região é toda de
ítierras devolutas e improdutivas.
/ Vamos ocupá-la e exigir que o
governo divida os lotes."
Na madrugada dc sábado passado, Rainha comandou a ocupaçào de mais uma fazenda, a São
Domingos, com cerca de 3 mil
hectares, no município de Sando-

Legião

colonos

outros

estados

da hidrelétrica de Taquaruçu.
O agricultor José Pereira da
Silva, 43 anos, chegou à região do
Pontal há trés meses. Deixou mulher e três filhas em Centenário do
Sul, no Paraná, onde lavrou a
terra durante 17 anos."0 dono
desistiu da agricultura", diz Silva,
que soube do movimento através
de uma comunidade eclesial de
base."Tentei trabalhar como caminhoneiro, mas não deu certo.
Fico triste de ter que invadir uma
fazenda para poder trabalhar",
diz o agricultor.
Até os desempregados da ridade estão se juntando às invasões.
O eletricista Sebastião Divino
Poneiano, 49 anos. aderiu à legião
dos sem-terra em agosto. "Não
conseguia mais emprego", diz
Poneiano, que morava no interior
paulista e hoje está acampado na
fazenda Sào Domingos.

Azeredo
gastou
11,4

BRASÍLIA — O governador de
Minas, Eduardo Azeredo
(PSDB), foi o que mais gastou na
campanha de 1994, segundo halanços dos partidos em 13 estados
enviados ao Tribunal Superior
Eleitoral. Azeredo declarou ter
gasto de RS 11,419 milhões, graças a doações, principalmente de
empreiteiras e bancos.
O valor superou os RS 10,333
milhões gastos pelo governador
de São Paulo, Mário Covas
•(PSDB-SP). O segundo maior
gasto foi de Paulo Souto (PFL),
da Bahia (RS (',5 milhões), seguido de Jaime Lerner (PDT), do
Paraná (RS 3,832 milhões), e do
gaúcho Antônio Britto, do
PMDB (RS 2,835 milhões).
Os dados, publicados ontem
pela Folha dc S.Paulo, revelam
que. entre os 20 maiores doadores, sete são empreiteiras e seis sào
bancos. Nos 13 estados — os demais não fizeram prestação de

D
Diplomata

devolutas

e improdutivas

do

Pontal, em Sào Paulo
Sandovalína. SP — Fotos de Sérgio Amaral

José Rainha está convencido de que os assentamentos que o governo prometeu fazer no Ponta! do Paranapaiicma levarão, pelo menos, dotsciiios

Estratégia meticulosa
SANDOVALINA. SP — A invadisse Rainha. A informação e consào da Fazenda Sào Domingos,
testada pela Companhia Energética
na madrugada de sábado, òbedede Sào Paulo (Cesp), a quem a
ceu a uma estratégia meticulosa.
usina pertence. "Estávamos negoA fazenda de gado é vizinha de
ciando a posse do terreno com os
uma área de 200 hectares, onde
sem-terra". disse Rosário di Gesu.
funcionava o canteiro de obras da
funcionário da CESP encarregado
hidrelétrica de Taquaruçu, que tede conversar com os invasores. "A
ve sua construção paralisada no
permanência dos acampamentos
início do ano. Na tarde de sábasob as torres de transmissão de
do. horas depois da invasão, os
energia não é segura", disse Rosásem-terra se alojaram nos galpões
rio. José Rainha o tranqüilizou:
"Não vamos
abandonados da hidrelétrica. "A
mexer em nada da
ocupação só ia acontecer dominusina", respondeu.
go, mas começou a chover forte
Ontem dc manhã, os sem-terno sábado à tarde e os trabalhara ocuparam também um antigo
dores não tinham onde se abrihotel para engenheiros e um atigar", disse José Rainha.
ditório abandonados. José RaiA intenção dos sem-terra e monnha quer transformar o hotel em
tar seu quartel general do canteiro
escola agrícola para os filhos dos
de obras fantasma e lotear as fazensem-terra. A hospedada foi todas vizinhas. "Tínhamos a informada por um grupo de 50 crianmaçào de que este terreno da usina
ças e adolescentes, filhos dps
seria devolvido aos latifundiários''.
trabalhadores acampados.
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Jose da Silva: "É triste ler
^^d^Silva:
ter qiu
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que invadir
para poder plantar

em

milhões
contas —. as empreiteiras doaram
RS 26,3 milhões, e os bancos, RS
16,2 milhões, de um total de RS
145 milhões de gastos.
Os cinco maiores doadores
são: Construtora Andrade Cutierrez (RS 8,371 milhões). Grupo
Odebrecht (RS 7,519 milhões),
Bradesco (RS 4,215 milhões), Itaú
(RS 3,992 milhões) e Camargo
Correia (RS 3.801 milhões). Na
campanha presidencial, o Bradesco, com RS 2.2(>4 milhões, foi o
maior doador da campanha de
Fernando Henrique, e o ltau, com
RS 499 mil, o maior da campanha
de Luiz Inácio Lula da Silva.
O Banco Econômico, que sofreu intervenção em agosto, é o 9°
colocado no ranking dos doadores: RS 2,217 milhões para diversos candidatos. Os senadores José
Serra (PSDB-SP), hoje ministro
do Planejamento, e Romeu Tuma
(sem partido-SP) receberam, cada. RS 1,8 milhão em doações.

deverá

depoimento

prestar
BRASÍLIA — Hospitalizada dosde terça-feira, a diplomata Andreia
Rigueira David deverá prestar depoimento esta semana à Policia Federal. O delegado Mário Nakasa.
que coordena as investigações sobre
,o atentado no ltamarati, espera esclarecer detalhes sobre o envolope
onde estava a carta-bomba.
Nasaka passou o fim de semana
em Divinoiândia (SP) e Poços de
Caldas (MG), ouvindo depoimentos de comerciantes que tiveram
contato com o ex-oficial de chancefaria Jorge Mirândola. principal
Suspeito do atentado. Com dois peritos do Instituto Nacional de Criminalistica (INC), o delegado ,uu!;sou equipamentos comprados por
Mirândola que podem ter sido uvidos n.i fabricação da carta-bomKi

áreas

.• •.• *>>

Ciro
11$

ocupar

deserdados

SANDOVALINA, SP — A trajetória dos invasores do Pontal do
Paranapanema mostra que não
faltam lavradores dispostos a integrar o Movimento dos SemTerra (MST). O agricultor baiano
José Otávio de Jesus soube das invasões no Pontal em março, pelo
rádio, e procurou o Movimento dos
Sem- Terra da cidade onde morava,
Euclides da Cunha, no interior
paulista. Quinze dias depois, foi
convocado a participar da ocupação de uma fazenda na cidade de
Mirante do Paranapanema.
"Deixei
a Bahia há quatro
anos e não consegui nada aqui em
São Paulo. Quando arrumava trabalho na colheita do algodão, ganhava RS 4 ou RS 5 por dia. Mas,
se Deus quiser, vou poder plantar
no meu pedaço de terra", diz Jesus, acampado com a mulher e
dois filhos pequenos num galpão

94

para

Fez também perícia na Brasília de
Mirândola, onde foram encontrados uma s erra pequena e uma luva
de borracha com vestígios de produtos químicos.
Internada na suite presidencial
do Hospital de Base. Andreia Ri"Ela esgueira esta se recuperando.
ta melhorando a cada dia", disse
Leo David, marido da diplomata.
Ele não sabe quando será o depoimento à policia. "Nem pensamos
nisso, porque sera como mexer na
ferida", comentou.
Andreia esta recebendo tclegramas de apoio de todo o pais e do
exterior A primeira-dama Ruth
Cardoso e Lemr Lampreia, mulher
do ministro das Relações Exteriores. Lu:.- Felipe Lampreia. cn\;.;ram flores a diplomata

aceita

ILIMAR FRANCO
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Ex-ministro da

Fazenda promete
não criticar Serra
— Ciro Gomes, o
ex-governador do Ceará e
BRASÍLIA
ex-ministro da Fazenda, agitou o
pacato PSDB ao longo de toda a
segunda quinzena de setembro,
quando esteve no Brasil. Suas criticas ao ministro José Serra, do
Planejamento, e á falta de rumos
do governo deixaram desta vez,
ao contrário do ódio de antes, um
rastro de paixão. Candidatissimo
á Presidência da República, Ciro,
que está morando nos Estados
Unidos, \olta ao Brasil em dezembro e vai participar ativamente das eleições municipais.
A verdade é que, nesta última
passagem de Ciro por Brasília,
ficou evidente a mudança no
comportamento dos políticos com

No Paraná,
uma prisão
industrial
A primeira penitenciária
industrial do Paraná sera
construída na cidade de
Guarapuava, a 25!S
quilômetros de Curitiba,
numa área de 35 mi!
metros quadrados doada
pela prefeitura Esseé
mais um programa de
parceria do governo do
estado, lançado ha pouco
mais de um mês. O
Ministério da Justiça
investira RS 1.4 milhão, e
o estado arcará com os
RS 2,t> milhões restantes.
Os RS 500 mil de
equipamentos mi rã o de
parcerias com o
empresariado A fui ura
penitenciária terá
capacidade para
pre-os dc resnme fech ido

de

pacto
relação ao que ele diz ou pode
"O
Ciro tem piafazer no futuro.
teia dentro e fora do partido",
disse o presidente do PSDB do
Paraná. Hélio Duque. Mesmo entre os que mantêm um pe atrás,
há o reconhecimento de seu carisma e da imagem de credibilidade
"Ciro
tem que esque transmite.
tar ativo no apoio aos candidatos
do partido nas eleições municipais", afirmou o lider do PSDB
na Câmara, José Anibal (SP), que
levou Ciro a uma reunião com a
bancada do PSDB.
Trégua — No encontro, em
27 de setembro, Ciro polemizou e
ganhou a simpatia de todos ao
assumir o compromisso de que
não mais deixaria expostas suas
di\ergèncias com o ministro José
Serra. O discurso mesclando criticas ao governo e a timidez do
boa
partido acabou envolvendo
"Entrei
um
da
com
parte
platéia.
conatrás
e
saí
entusiasmado",
pé
tou o deputado Antônio Carlos

Tucanos

do

Rio

não-agressão

Pannunzio (PSDB-SP). "Ele ganhou certa autoridade porque recebeu bem as criticas", disse o
vice-lider do governo, deputado
Arnaldo Madeira (PSDB-SP).
Mas Ciro não agradou a todos. O deputado Jovair Arames
(PSDB-GO) saiu do auditório
chamando-o de Messias da caatinga. O baiano João Leão chegou
a inventar um personagem, o Zc
Graiada, para cobrar suas afinidades com o senador Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA). "O Zc
Graiada quer saber por que o senhor elogia tanto o ACM, se isto
prejudica os tucanos da Bahia?",
questionou. Ciro aceitou a trégua
mas foi
proposta pelos deputados,
logo avisando: "Sc ele (Serra) vier
de lá, eu vou de cá."
Reação — Ao ser informado
da disposição de Ciro. Serra rea"Para mim,
giu olimpicamente:
tudo bem." Desde o começo da
polêmica, a postura pública de

de

olho

na sucessão
O PSDB do Rio vai criar um diretório municipal para
controlar a sucessão de César Maia (PFL). Seu futuro
presidente tera como encargo a organização da campanha
do candidato do partido á Prefeitura. A idéia será apresentada ao governador Marcello Alencar esta semana. "Desta
forma, o presidente regional do PSDB. Arthur da Távola. e
o secretário-geral. Nilo Campos, podem se preocupar mais
com as eleições na Baixada e no interior do estado", disse
Otávio Leite, lider na Câmara. O governador emplacou
ontem todos os delegados que indicou para os diretórios.
Arvore cai em bar e mata
homem em Belo Horizonte
\ chuva ja te/ uma vitima em Minas: Alberto Jardim. 43
anos. morreu ontem em Belo Horizonte após ser atirMio
na cabeça por uma árvore, uue caiu sobre o bar oruk
bebi.*.. n.« bairro da Saudade. Otaciho For.-oca jr . I.:
anos. uesa pareceu na Avemd i Bandeirante*. tragado p ¦:
bueiro sen ta~-pa On.v úBibamentos loram
recistraüos na capital

Mulher de
Lerner faz
protesto
F.m depoimento na CPI
da Assembléia
Legislativa que investiga
a prostituição infantil
no Paraná, a secretária
estadual da Criança e
Assuntos da Família.
Fani Lerner. mulher do
governador Jaime
Lerner, atribuiu o
crescimento do número
de meninas prostituídas
a impunidade, porque
"a legislação
brasileira
não reprime os
indutores da
prostituição' O
governo federal
sMjndo ela. não onerta
o .onibatc 4. problema,
que se dissemina ps r
iodos Os tMldo*

Serra foi o silêncio. Mas nas conversas que mantém com ministros
e parlamentares, responsabiliza o
ex-ministro da Fazenda pela excessiva abertura do pais ás importações.
O embate com Serra, entretanto. não afastou Ciro do governa"O
dor Tasso Jereissati (CE).
Ciro tem um estilo e eu o respeito",
disse. Tasso sonha com a candidatura de Ciro á prefeitura dc
Fortaleza c acha que ele é o único
capaz de enfrentar o pemedebista
Juraci Magalhães.
Ao aceitar o pedido de trégua,
Ciro pretende agora ganhar apoio
no partido. Mas. se o confronto
pessoal não é o melhor caminho,
sua proposta de descentralização
do desenvolvimento e distribuição
da rique/a tem muita simpatia entre os tucanos. "A tese é boa. mas
não deve se concentrar em pessoas", diz o ex-presidente do
PSDB. Pimenta da Veiga.

PMDB ainda reclama:
de ação do Planalto
:
Ainda insatisfeitas com a intervenção do ;
Planalto na escolha do presidente do partidô
— Paes de Andrade (C'E) venceu, mas o
governo trabalhou por Alberto Goldman •
(SP) —. lideranças do PMDB prevêem
•
dificuldades nas votações da reforma. O
lider no Senado. Jáder Barbalho (P \). acha;
trabalha para rachar o
que o Planalto
PMDB. "O partido se sacrifica por um
governo que não o reconhece", protestou
Deputado mineiro
quer legalizar bicho
governador de Minas. Eduardo A/credo ¦
PSDB), receberá esta semana projeto que ;
propõe a legalização do jogo do bicho no ;
otado. O autor da idéia è o deputado
Mencarda Silveira Jr. (PDT), conhecido
'er recebido apoio de bicheiros em suas pot]
campanhas,I.ra vereador e para a
•
Assembléia. O deputado quer de-tirar a
segurança flbliea 5 » dos impostos
arrecadados com o 10120
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marchar

Simpson

com

I
negros

planeja
Os organizadores pretendem reunir 1 milhão de americanos
para uma passeata maior que aquela de Martin Luther King
Reprodução
WASHINGTON — 0 ator, COraentarista esportivo e ex-jogador
O.J. Simpson, absolvido na terça:
fçira passada da acusação de ter
matado sua mulher e um amigo
dela, planeja participar, junto com
seu advogado Johnny Cochran, da
Marcha de um milhão de homens
liegros, a ser realizada daqui a uma
semana, em Washington. A mani(estação foi convocada por Louis
Farrakhan, líder do polêmico grupo negro Nação do Islã, acusado de
racismo e anti-semitismo. A multidão irá percorrer a avenida que liga
a Casa Branca à sede do Congressfc>; proclamando a vontade de serVir e proteger a comunidade dos
negros sem depender do consentimento do governo.
A marcha de Washington já é
motivo de preocupação para os
americanos pela possibilidade de
que haja incidentes violentos. O
chefe de pessoal da Casa Branca,
Leon Panetta, disse ontem que o
presidente Clinton apòia o objetivo
da passeata — levar as os negros a
pensar sobre suas responsabilidades consigo mesmos e com a comuLouis Farrakhan, que organiza a marcha, foi capa da revista'Time'
nidade. "Mas estamos muito
preocupados com a participação de
Louis Farrakhan", ressalvou.
Papa condena racismo
Guarda-costas — Em várias
BALTIMORE, EUA — No últi- ano de 1863, durante a Guerra
universidades americanas houve
enfrentamentos entre estudantes jumo dos cinco dias de sua visita Civil. "Cento e trinta anos atrás,
deUs e seguidores de Farrakhan. O
aos Estados Unidos, o papa João Lincoln perguntou se uma nação
Paulo II tocou pela primeira vez 'concebida na liberdade e dedicaNação do Islã também provocou
110 tema do racismo no país. afir- da à proposição de que todos os
críticas quando alguns de seus
mando que a discussão sobre a homens são iguais' poderia prosmembros serviram de guarda-cosquestão racial é mais importante perar. Essa questão não deixa de
tas para Johnny Cochran durante o
nos dias de hoje do que quando os servir para a atual geração de
julgamento de O.J. Simpson.
americanos
lutaram contra a es- americanos. A democracia não
Perguntado sobre a participação
cravidão na Guerra Civil. "A
Louis
Farna
marcha,
de Simpson
pode ser sustentada sem a aceitaquestão central em uma sociedade ção de certas verdades morais
rakhan disse: "Espero que ela vá.
democrática é: Como devemos vi- acerca da
e da comunidade
Se for, será bem recebido". O objever juntos?", indagou o papa du- humana", pessoa
disse o papa.
tivo de Farrakhan ò que seja sua
rante uma missa para mais de 50
manifestação seja maior que a proAntes de dar a bênção dominimil pessoas no estádio de beisebol
movida cm 1963 pelo líder negro
cal
á multidão, João Paulo II disde Camden Yard. Ele acescentou
Martin Luther King, reunindo 250
se
os católicos da América
que
viver
em
haras
raças
devem
que
"a
mil manifestantes. Até lideranças
coragem da verdamonia se quiserem ser fiéis aos devem ter
moderadas, como o pastor Jesse
de" frente aos desafios apresentaideais dos fundadores da nação.
Jackson, eterno candidato á Casa
João Paulo II lembrou o pro- dos por uma cultura materialista e
Branca, convocaram seus seguidonunciamentõ do presidente Abra- uma mentalidade permissiva que
res a participarem da marcha.
ham Lincoln em Gettysburg, no reduz a liberdade.
¦

Menina

no

corredor

barcar em Dubai, a capital, foi
contratada pelo sultão Abdullah
Al Babouchi, um dos homens
mais ricos do pais.
Sarah nunca foi autorizada a
sair de férias ou a descansar no
domingo. Seu salário mensal era
de USS 20 e seu passaporte foi
confiscado quando desembarcou
no país. Vitima de assédio permanente do patrão, resistiu durante
algum tempo, apesar de ser físicamente maltratada. Em julho de
1994, Abdullah Al Bubouchi tentou estuprá-la, ameaçando-a com
um facão. A empregada arrancou-lhe a arma e deu-lhe 39 golpes, até matá-lo.
Apelo — Sarah foi processada pela primeira vez pelo tribunal
de Al-Ain, no dia 26 de junho.
Seus advogados conseguiram provar a tentativa de estupro, porque

voce
você

está na mão de emir
ANY BOURRIP.R
Correspondente
— Será reaberto hoje,
PARIS
pela terceira vez, nos Emirados Árabes Unidos, o processo de
Sarah Balabagan, empregada doméstica filipina, acusada de ter
assassinado o patrão, um rico industrial. Sarah, de apenas 16
anos, será certamente condenada
à morte, mas poderá ser agraciada
pelo emir Zayad ben-Sultan AlNahyana, chefe de Estado, a
quem tem direito de recorrer antes da execução.
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^

morte

examimes feitos após o crime
comprovaram a existência de esperma em sua vagina. Foi condenada em primeira instância a sete
anos de prisão e a uma multa de
150.000 dirhams (cerca de USS 40
mil).
Os filhos e a esposa de Abdallah Al Babouchi apelaram e o
emir Zayad anulou o julgamento.
No segundo processo, realizado
em setembro, foi condenada à
morte, sob a acusação de que premeditara o crime. Os juizes a condenaram porque Mahmoud Farah, diretor da agência de recrutamento de domésticas de Dubai,
conseguiu convencê-los argumentando que Al Babouchi, aos 85
anos, estava velho e fraco demais
para estuprá-la. Diante das sentenças contraditórias, o emir exigiu que a moça seja jugada pela
Charia, tribunal superior religioso
dos países islâmicos.
Reação — O caso de Sarah
não é o único que provoca a indignação internacional. Quatorze
mil casos de atentados ao pudor
ou de maus tratos foram registrados nas embaixadas das Filipinas
dos países do Gollo Pérsico, onde
trabalha um terço dos emigrantes
do pais.
O governo de Manila está
acompanhando o processo com
prudência. O presidente Ramos
fez o parlamento a votar uma lei
que restringe a emigração para o
Golfo Pérsico e prometeu que, se
Sarah for condenada, vai intervir
pessoalmente junto ao governo
dos Emirados para evitar sua
morte. Ramos teme que se repita
a reação de fúria popular ocorrida
no inicio do ano, quando Flor
Contemplacion, empregada doméstica acusada de um duplo assassinato em Cingapura, foi enforcada por decisão judicial.

Sorte de jovem
que matou patrão
¦

O processo vai durar três semanas e, a pedido do presidente
das Filipinas, Fidel Ramos, será
aberto ao público. Em toda a Europa, intelectuais, organizações
feministas e de defesa dos direitos
humanos se mobilizaram para defender Sarah, considerando que o
crime foi cometido em legítima
defesa, pois o patrão tentou estuprá-la várias vezes.
Sem direitos — Sarah Balabagan nasceu na aldeia de Maridanas, no sul das Filipinas. Seu
pai era um agricultor pobre. A
mãe, analfabeta, criou nove filhos
e nenhum deles foi à escola. Aos
nove anos, mudou-se para ManiIa. Muçulmuna piedosa, resistiu
aos apelos dos proxenetas e traficantes de brancas que costumam
propor às adolescentes filipinas
viagens ao exterior, onde são vendidas como escravas.
Mas, quando o pai ficou doente, a garota aceitou a oferta de
emprego feita por uma empresa
especializada em recrutar domésticas para os Emirados Árabes
Unidos. Aos 15 anos, ao desem-
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A ESPN Brasil enfra em campo com o melhor do
esporte na sua TV. São 24 horas de Tênis, Boxe,
Automobilismo, Natação, Surf, Mountain Bike,
Basquete, Vôlei e os incríveis esportes radicais.
E o que é melhor: 36 horas semanais do melhor
futebol do mundo, com muitos jogos exclusivos
até o ano 2000. Tem Campeonato Paulista,
Carioca, Brasileiro, Argentino, Alemão, Inglês,

Italiano, Espanhol, Francês, Holandês e Japonês.
E muito mais. Tem câmeras exclusivas dentro e
fora de campo. A mais completa cobertura e o
melhor time de comentaristas esportivos.
Não anuncie por aí só por esporte. Escale já a
ESPN Brasil, o canal de esportes exclusivo da
TVA, com cobertura nacional, feito sob medida
para o torcedor.
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///;/</ (Y*r/í/ aberta, Di Pietro (E) desmentiu as acusaç
fciius por Bcrlusconi a justicci U^UIac^^
¦

Ex-juiz

libelo

Di
[

Pietro

contra

lança

Berlusconi

m Herói da Operação Mãos Limpas desmente lorotas1 de empresário
de Di Pietro o fato de seus ex-coARAÚJO NETTO
qúeritos e processos da Operação
r.orrpnrvonr1«nf«
legas procuradores de Milão não
Mãos Limpas, Antonio di Pietro
—
ROMA
O sorriso fácil do
forneceu versões que desmentem
poderem falar, sustentando polèempresário das comunicações e
micas com pessoas investigadas
radicalmente as quatro acusações
deputado italiano Silvio Berluscoou processadas por eles.
de Berlusconi aos juizes de Milão:
ni foi estragado ontem pelo artigo
Coração — Com lealdade,
que tenham se ocupado somente
em que o ex-juiz Antonio di PieAntonio di Pietro confessa que
de investigações contra ele, seus
tro, ainda agora o mais popular
não lhe foi fácil criticar e desmashomens e suas empresas; que prodos italianos, pede ao ex-primeiro
carar publicamente as "lorotas"
curaram apresentar deduções de
ministro e presidente do partido
de Berlusconi. Principalmente
um agente da Guarda de Finani\>rza Italia que pare de contar
afirma, seu coração
subornado por homens de
porque, como "perto
ças,
frottole (lorotas) a propósito dos
sempre esteve
dos eleitores
Berlusconi, em acusações aos mavários inquéritos e processos por
de Forza Italiao partido fundamilaneses que tentavam
gistrados
"arrancar"
corrupção realizados e pedidos
do há menos de dois anos pelo
confissões compromecontra ele pela Procuradoria de
empresário. Simpatia que Di Pietedoras para o cavaliere; que nada
Milão. A inesperada tomada de
tro disse ter revelado pessoalmentivessem feito para investigar irreposição do ex-magistrado que a
te ao próprio Berlusconi, justifigularidades cometidas por exOperação Mãos Limpas transforcando-a com a confiança que a
poentes do ex-Partido Comunista
mou em herói nacional foi explinova organização inspirou num
e do Partido Democrático da Escada em linguagem clara numa
número de italianos,
grande
querda; e por último, que Berlus"dando
carta dirigida ao diretor de La
coni tivesse prometido entregar
a impressão de represenReptibblica, publicada na primeira
tar uma reviravolta no panorama
aos procuradores milaneses docupágina do jornal romano.
mentos das suas contas bancárias
político". Convencido de que os
Di Pietro, atualmente a persoataques de Berlusconi á Procurasuíças apreendidos naquele país.
nalidade mais cortejada por todas
doria de Milão — em que ele se
A carta de di Pietro acaba com
as forças políticas da Itália, comedeclara alvo de uma perseguição
um conselho e uma advertência a
ça afirmando que não podia conBerlusconi. O conselho: "Aceite"
política — devem fazer com que a
tinuar silencioso face aos úlimos
opinião pública reflita melhor soele também, como eu e tantos ouataques do cavatiere Silvio Berlusbre o projeto político do cavaliere.
tros, o confronto com os juizes".
coni á Procuradoria de Milão.
Di Pietro ameaça mudar de opiA advertência: "Estou certo de
Ataques graves mas injustos, pornião a propósito de Berlusconi e
que os italianos estão mais disseu partido.
que — sustenta Di Pietro — não
postos a compreender (quem adse baseiam na verdade dos fatos.
Revelando fatos que ele mesmite seus erros) do que a aceitar
Muito contribuiu para a atitude
mo apurou ou constam dos inos que tentam fazê-los de bobos."

Magistrado
revolucionou
a

política
ROM \
— Há mais
de três anos
n e n h u in
outro itaJul
liano foi —
dentro e fora de seu pais — mais respeitado
e amado do que Antonio di Pietro, nascido há 45 anos na pequena cidade de Montenero di
Bisaccia, na região do Molise,
filho de uma pobre família de

Esquerda

camponeses. A história de sua
vida é igual a de tantos italianos
meridionais: muito jovem, transferiu-se para o Norte rico (no
caso Milão) à procura de trabalho
e de melhores escolas. Lá fez uni
pouco de tudo para sobreviver.
Foi soldado, estudou direito, co1110 operário viajou e trabalhou
como emigrante na Alemanha, fez
um concurso e foi aprovado como
delegado de polícia — de onde,
depois de novo concurso, entrou
para magistratura.
Em tudo o que fez, chamou
sempre a atenção por sua capacidade de trabalho. Mas foi a
Operação Mãos Limpas, por ele
iniciada em fevereiro de 1992

é

vitoriosa
Buenos

em

Aires
—Acentro-esBUF NOS AIRES
querda argentina teve uma grande
vitória ontem, quando Graciela
Feriu nde/ Mejide, da Frente dó
Pais Solidário (Frepaso), ganhou
uma cadeira do Senado por Buenos Aires, com 47.2% dos votos
— mais que a soma do que obtiveram os seus adversários Antonio Erman González (do Partido
Justicialista, do presidente Carlos
M enem) e Jorge Vanossi (do Partido Radical). Esta eleição na capitai era considerada uma prova
para o justicialismo. que espera
eleger o prefeito da capital argentina. Erman González reconheceu
sua derrota logo depois que sairam os dados das pesquisas de
boca-de-urna.
A decepção não impediu. 110
entanto, que os justicialistas comemorassem ontem os 100 anos
do nascimento do fundador do
partido, Juan Carlos Peron. IVesidente da Argentina por três vezes,
ele toi lembrado em uma ceriniõma no cemitério de La Chacarita.
em Buenos Aires, com a presença
de sua \ :u\a, Isabeluu Peron

com a prisão em flagrante de um
expoente do Partido Socialista
milanês, protegido e amigo do
então primeiro-ministro Bettino
Craxi e sua família, que fez de
Antonio di Pietro o italiano simbolo e herói da revolução que
liqüidou todo um sistema de poder liderado pela ex-Democracia
Cristã e pelo ex-Partido Socialista — e encerrou o ciclo da "primeira república italiana". Com
uma série de inquéritos e processos judiciais que levaram à cadeia mais de 2.100 grandes politicos, empresários, funcionários,
magistrados, generais, militares,
jornalistas e policiais. (A.N.)
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Chile

MÁRCIA CARMO
Correspondente
BUENOS AIRES — O presidente
do Chile, Eduardo Frei venceu no
final de semana uma antiga batalha com os militares de seu país —
na verdade, o motivo da primeira
crise que viveu na presidência. O
chefe da polícia militar chilena,
general Rodolfo Stange, anunciou
que deixará o cargo no próximo
dia 16, um ano e meio depois de
desafiar Frei, permanecendo no
cargo mesmo depois de ter sido
mandado embora pelo presidente.
Stange é acusado de ser responsavel, com outros 15 policiais e um
civil, pelo assassinato, há dez
anos, de três líderes da esquerda.
"Me
retiro voluntariamente",
disse o general. Ele havia permanecido no cargo, contra a vontade
de Frei, graças á Constituição outorgada em 1988 pelo general Augusto Pinochet. A Carta garantiu
aos chefes militares manterem-se
em seus postos até 1998 — o próprio Pinochet, apesar da democratização do país. continua sendo o chefe das Forças Armadas.
Na verdade, Stange, diz a imprensa local, está saindo do posto para
se tratar de um câncer.
Suícidio — Outro militar que
nos próximos dias promete fazer
novo barulho é o general Manuel
Contreras, ex-chefe da Dina, a
policia secreta de Pinochet. Internado em um hospital da polícia,
ele se recusa a ser transferido para
uma prisão, onde deverá cumprir
pena de sete anos pelo assassinato
do ex-chanceler chileno Orlando
Letelier.
O filho do general, Manuel
Contreras, disse temer que o pai
se mate no hospital para não ser
transferido. E ameaçou dizendo
que o prisioneiro poderá provocar
muitos problemas ao país se revelar tudo o que sabe. Contreras foi
chefe da polícia secreta entre 1974
e 1978. "Meu pai tem muitas informações. E não me refiro somente á parte política, mas a
questões de segurança nacional",
disse Manuel Contreras Filho. A
Suprema Corte chilena julgará esta semana o último recurso de
Contreras contra sua transferência para a prisão.

A

mata

turistas

rÃNGER — Depois de assassinar a mulher em um acesso de ciúmes, uni policial marroquino matpu dois turistas ingleses e feriu outras quatro pessoas em um hotel na
cidade costeira de Tânger. O crime
aconteceu na madrugada de sábado, mas até ontem o policial continuava foragido. Segundo a polícia,
o eletricista Martin Gower e sua
esposa Margaret, ambos na faixa
dos 60 anos, foram mortos quando
Mustapha Hamouche surgiu atirando indiscriminadamente contra
clientes de um bar do hotel Tarik.
"Ele
ficava gritando Allaliti akbar (Deus é grande) o tempo todo.
Estava histérico", contou Barbara
Kihman, de Liverpool, Inglaterra,
que estava no bar. Vestido em um
longo robe branco, Hamouhce fugiu pela floresta próxima ao hotel.
Uma inglesa de aproximadamente
50 anos, ferida com dois tiros nas
costas, permanecia, ontem, em estado grave e foi tranferida para um
hospital de Londres.
Entre os feridos também estavam o cunhado do policial — que
estava fora de serviço — e uma
menina inglesa de 12 anos. "Eu
disse ao homem: 'com licença, o
senhor poderia me ajudar?' Ele
olhou fixamente nos meus olhos e
atirou", conta Charlean Barker
Hall, de Norfolk. Quando o policial
apontou a arma. a menina, que teve

ingleses
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a mão ferida, diz ter colocado os
braços sobre a cabeça.
No sábado, representantes da-1
embaixada britânica em Rabat disseram descrer que o ataque tivesse
motivações políticas e aceitaramno corno um incidente isolado. O
crime, entretanto, abala ainda mais
a indústria do turismo no Marrocos, enfraquecida pela violência e
por problemas de infraestrutura.
No ano passado, dois turistas espànhóis foram mortos em um hotel de
Marrakesh.

Tânger vive decadência
TÂNGER — Na cidade que já foi
grantes ilegais, desempregados e
o playground da aristocracia eurotraficantes de drogas.
péia, o principal assunto já não são
Desde 1992, o governo vem adofestas milionárias. Hoje, em Tântando mais rigor contra a lavagem
ger. a conversa é sobre vandalismo,
de dinheiro e o tráfico. A criminalicrime, seca e decadência. O ataque
dade, porém, continua em alta, ende fúria de um policial, que culmiquanto o valor de imóveis despennou na morte de duas pessoas, foi
ca. O número de turistas tende a
mais um golpe contra a cidade, coseguir pelo mesmo caminho. Cinco
nhecida por sua paisagem de casas
hotéis importantes fecharam nos
brancas e praias lotadas.
últimos dez anos.
Localizada no extreme norte da
Os problemas se exacerbaram
África, a poucos quilômetros do
este
ano com a falta de água. O seca
Estreito de Gibraltar, onde o Oceacastigou a cidade mais que qualno Atlântico e o Mar Mediterrâneo
se encontram, Tânger até hoje abriquer outra região do pais, estrangulou a produção industrial e custou
aristocratas
exilados
e
membros
ga
de extintas monarquias européias.
USS 5 milhões só em tentativas de
A localização também atraiu imitrazer água do Sul.
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7 NOITES DE HOTEL!
COM AVIÃO E TRASLADOS INCLUÍDOS.
Entre 11 poltrona*, ••paçamanto normal
VAP.IG. Multo
mais conforto para você.
Entrada Imadlata no apartamento.
da
manhà
Cate
tipo butlet.
Hstait junto it maiores atrações de Cancun.
Assistência Internacional TO^ CARO-SUN.

SAÍDAS SEMANAIS.
Desde o embarque a Soletur coloca
a sua disposição 1 guia especializado durante o vôo para lhe dar as
dicas mais quentes de Cancun.
CONSULTE OUTRAS
OPÇÕES DE HOTÉIS E
HOTEL KIN-HA (5*)
CLASSE EXECUTIVA.
Localização privilegiada pertinho do moderno centro turístico com o melhor comércio
11 11—
Financiado
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jgggjj
f
Desde R$ BTO;
^soietüf
'
COnSUlte financiamento
financiamento
Em turismo a número 1
(ucrvo Urrcstrv) cm upto tnpJo
pmços cn RS JO airnito JcJuJa Jóíir runrmo
«!•«»

""
iw ícr* Oc.v «.-5$ JJMIÍi
U>*MXA
S. vW.
fvj SIMlíà
Hftw,&

SOBRE A RAZÃO DAS LEIS
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CONSULTE StSU AGENTE OS VIAGENS

26 DE SETEMBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 1 995
1 9 h
LOCAL: ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS
AV. PRESIDENTE WILSON, 231 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ
INSCRIÇÕES: NEP • RUA DA IMPRENSA, 16 - 5o ANDAR CENTRO TEL.:
(021) 2976116 R. 246/230
MINISTÉRIO DA CULTURA FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTE NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS
APOIO:
JORNAL DO BRASIL

CONSULADO DA FRANÇA

LzX; CENTRO CULTURAL OO BRASIL

;w

F a MARTE

JORNAL DO BRASIL
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m Guia de Alimentação americano afirma
o fim do mês chegam ao Congresso Nacional dois
Ateprojetos de lei que mudam completamente a administração das estradas brasileiras e podem fazxr o governo
federal economizar RS 1 bilhão por ano.
Um dos projetos transfere para os estados 13 mil
quilômetros de estradas federais pavimentadas, dos quais
260 no Rio. Minas Gerais receberá 4.400 quilômetros e o
Rio Grande do Sul outros 2.478.
Junto com as estradas, o governo repassará também
aos estados uma verba de US$ 1 bilhão negociada com o
Banco Mundial para a recuperação dessas rodovias.
Os estados poderão fazer o que quiser com as estradas
recebidas, desde cobrar pedágio até privatizá-las.
O segundo projeto prevê também a transferência aos
estados de outros 11 mil quilômetros. São estradas que
passam em mais de um estado e que não poderiam ser
transferidas a apenas um deles. Nesse caso, os estados
cuidarão dessas rodovias por delegação de até 20 anos.
*
O ministro dos Transportes, Odacir Klein, acredita numa
decisão rápida do Congresso, uma vez que todos os detalhes
técnicos já foram acertados com os governos estaduais.
?
Pendurado
O vice-líder do PDT, deputado Sérgio Carneiro
(BA), diz que não existe inelhor exemplo de parlamentar
empobrecido do que o do deputado Gonzaga Patriota, do
PSB de Pernambuco.
Descasado cinco vezes,
Patriota paga pensões a todas as ex-mulheres. Como
os descontos no contracheque são automáticos, o deputado recebe pouco mais
de.R$ I mil por mês.
Sem charme
O ministro do Planejamonto, José Serra, está inconsolavel. Ele não se conforma com o resultado de
uma pesquisa feita pela revista Caras junto ao eleitorado
feminino.
Segundo a pesquisa, as
mulheres elegeram o ministro
da'Fazenda, Pedro Malan, o
mais charmoso do governo.
O que mais revoltou Serra,
no entanto, foi ter ficado em 6o
lugar, atrás, inclusive, do ministro da Saúde, Adib Jatene.
*
Em tempo: Pelé foi eleito
o segundo ministro mais
charmoso. O ministro das
Comunicações, Sérgio Motla, ocupa a lanterninha na
preferência da mulherada.
Fardo
O ex-governador de São
Paulo Luiz Antônio Fleury
Filho era a estrela solitária da
solenidade de posse da nova
diretoria da Fiesp na sextafeira passada.
Não teve lugar na mesa
das autoridades e ainda circulou sozinho entre os convidados.
Extrema-unção
O economista Daniel
Dantas já não acredita na reabertura do Banco Econômico.
— Não tem mais
jeito. O
banco deve ser liquidado mesmo — confidenciou a amigos.
Guru do PFL baiano,
Dantas bem que tentou achar
uma solução para o banco
baiano, mas esbarrou num
dos maiores poderes da Republica: o Banco Central.
Preconceito
Um casal de funcionários
do Banco do Brasil pretendia
passar seis dias em Cancún, no
México, para uma segunda
lua-de-mel, e outros três em
Miami para fazer compras.
O entrevistador do con-

sulado americano perguntou
com quem o casal deixaria
seus quatro filhos e, ao saber
que ficariam com a avó, negou o visto para os Estados
Unidos.
— Vocês não têm motivo
nenhum para voltar ao Brasil
— resmungou o burocrata.
O lobby de Ciro
Crescem as pressões de
líderes tucanos para dar ao
ex-ministro Ciro Gomes um
lugar cativo na executiva do
PSDB que será escolhida nos
próximos meses.
Há quem defenda para
Ciro o cargo de secretário-geral. que já foi do ministro
Sérgio Motta.
São Tomé
A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) vai
encomendar a várias universidades um levantamento
completo sobre os assentamentos rurais e as famílias
dos sem-terra.
A CNA desconfia dos
números do Incra e não põe
fé nos dados do Movimento
dos Sem-Terra.
A pesquisa também será
para mostrar que os assentamentos feitos no passado não
deram tão certo como se divulga por aí.
Pindaíba
O reitor da Universidade
de Brasília, João Cláudio Todorov, terá um encontro esta
semana com o ministro da
Educação, Paulo Renato, para
discutir uma solução que evite
o fechamento da instituição.
Criada por Darcy Ribeiro
em 1960, a UnB é a universidade pública em pior situação
financeira no país. O buraco
no orçamento até o fim do ano
supera RS 16 milhões.
As empresas que prestam
serviços para a universidade
não recebem há três meses.
As contas mais atrasadas são
as de água, luz e fotocópias.
Terrorismo
O senador Vilson Kleinubing (PFL-SC) está exagerando na tentativa de instalar
uma montadora de veículos
em seu estado.
Em conversa com dirigentes da Mercedes Benz,
apelou para a violência urbana do Rio e de São Paulo:
— Se vocês instalarem a
empresa nesses estados é porque querem morar em bunkers.

LANCE-LIVRE
o deputado Jofran Krvjjt (PP-DK) está
em comera muito adiantada para iirçrw
vir no PSDB. A sooiaWitnocracia incha.
A enfermidade do ministro Sérgio
Motta já lhe serve de alguma coisa. O
deputado Arlindo Chinaglia queria convocá-lo para depor na Câmara sobre .1
confusão na venda dc celulares cm Brasilia, mas desistiu.
O ato de filiação ao PSDB do «Kv-bder do
gouTDo no Senado. Joh' Roberto Arruda,
reuniu rvprrM-nlanto de diu-rvos partidos:
PIB, PU, PPB e até do P(* do B, Arruda c
candidatNsimo ao do DF.
IX- tvm com o prefeito Cisar Maia desde
a viida de Manxto Seius da Fundação
Parques e Jardins. Alfredo Saiis dc-astiu da
idcia de deixar, em tkvcmbro. a Secrctana
Municipal Je Me» Ambiente.
Q» deputados terào mais momos pari «r
queixar d« valano. Na quarta-feira, as cirtas <io subir 25*. e os impressas .V)*».
encolhendo a terba de RS 1.200 que cada

gabinete tem para despesas postais.
A deputada-socialite Abcc Tambonndeguy é a nova presidente do diretório do
PSDB em São Uoncalo. cidade do Grande
Rr> onde é candidata à sucessão muniapai cm 14%.
O Banco do Brasil inaugura esta semana
no Barrashopping a primeira agência só
para jo»cns. Ao abrir a conta, o cliente
ginba o BBTccn. uni cartio com a foto e a
asMnatura do rorrmtista.
Depois dos meninos dc rua. Bnsúia
scra ale o dia 11 a sede do Encontro
Nacional das Crianças Trabalhadoras
Rurais. Secundo o IBGE. 7.5 milhões de
enanças e josens entre 10 e 17 anos tr.iKilh.tm no campo
O trx-ampeio mundial de Formula I Ne+mmi Piquei esta interessado em administrar
o autodromo de Brasüia que loi o seu
nome. \ ai disputar o negocio com a fabrica
Renaoít de atrton>o»et\.
Estt ru a^ctxLi a provnu **u-fcn c 11

que dieta sem produtos animais é eficaz
O guia ressalva: "Os vegetariaLAWRENCE G. PROULX
The Washington Post
nos só comem alimentos de origem
WASHINGTON — Quando vegevegetal. Mas como os alimentos de
tarianos conversam com pessoas
origem animal são as únicas fontes
de vitamina B-12, deve-se buscar
que consomem carne, geralmente
recebem uma saraivada de avisos
suplementos dessa vitamina. Além
sobre as desvantagens da má alido mais, as dietas vegetarianas,
mentação. Apesar de, durante départicularmente aquelas de criancadas, termos sido aconselhados a
ças, requerem um cuidado extra pa"comer
muitas frutas e verduras",
ra que se garanta bastante vitamina
no senso comum os vegetarianos
D e cálcio, que muitos dos americaeram sempre vistos como fanáticos
nos obtêm nos derivados do leite".
desnutridos. Mas o Guia de AliRichard J. Havei, professor de
mentação para os Americanos de
Medicina
da Universidade da Cali—
1995
editado por um comitê de
fórnia e um dos chefes do comitê de
nutricionistas para as secretarias de
nutricionistas que elabora o guia,
Agricultura e Saúde— pode mudar
"Apesar
diz:
de as considerações
essa idéia.
serem curtas, elas têm grande imA edição anterior, de cinco anos
atrás, não mencionava os vegetaportáncia. Muitos vegetarianos pa"Alguns
recem
não ter problemas de saúde.
rianos. A nova diz:
ameriDe fato, eles tendem a ser bem
canos seguem dietas vegetarianas
saudáveis. Geralmente não ganham
por razões relacionadas á cultura,
crença ou saúde. Muitos comem
peso quando ficam velhos e costumam ter baixas taxas de colestrol e
derivados lácteos e ovos. Este grupressão sangüínea".
po de lacto-ovo-vegetarianos desfruta de uma excelente saúde. DieMuitos pensavam que os vegetatas vegetarianas estão de acordo
rianos tinham dificuldade em ingecom o nosso guia e podem receber
rir proteína suficiente, mas Havei
nossa recomendação. A proteína
desfaz esse preconceito: "Prestando
não é limitante nas dietas vegetariaatenção á variedade e qualidade da
nas, uma vez que a variedade e a a
comida e ao equilíbrio nutriucional,
não há problema, os vegetarianos
quantidade de comida consumida
sejam as adequadas."
tendem a se sair bem como grupo."
Proteína
pode indicar
Alzheimer
A testagem dos níveis de
uma proteína denominada
tau no líquor
. cerebrospinhal pode
ajudar os médicos a
diagnosticar a doença cie
Alzheimer, de acordo com
estudo divulgado pela
Escola de Medicina da
Universidade da
Pensilvània. O estudo
verificou que os níveis de
lau parecem se elevar nos
estágios iniciais da
doença.
Transplante
traz risco
de câncer
Pessoas que receberam
órgãos transplantados
têm alto risco de
desenvolver câncer de
pele. Médicos do Hospital
St. Thomas, em Londres,
recomendaram atenção ao
problema, que tem origem
nas drogas administradas
com a finalidade de
bloquear a atividade do
sistema imunológico e
impedir a rejeição dos
órgãos.

Camada

de

ozônio

tem novo buraco
Um novo buraco na camada de ozônio está em
formação sobre o norte do Chile e também sobre a
Argentina, separadamente daquele que já existe sobre a Antártida. A informação foi divulgada na
semana passada por pesquisadores da Universidade
Técnica Santa Maria, no porto chileno de Valparaiso, 110 quilômetros a noroeste da capital, Santiago.
Os cientistas fizeram a descoberta através de critériosas observações e medições com uma rede de sensores
de raios ultravioleta, instalados ao longo de todo
território chileno. A recentemente observada diminuição do escudo que protege a Terra do bombardeio
espacial de raios ultravioleta — que são reconhecidos
causadores de inúmeros casos de câncer de pele —, é
produzida esporadicamente, por um ou dois dias de
cada vez, segundo informe do comitê de trabalho,
integrado por cientistas chilenos, argentinos e espanhóis.
Excesso de vitamina A
pode prejudicar o feto
Um estudo americano alertou para os riscos da
ingestão excessiva de vitamina A durante a gravidez.
Pesquisadores da Universidade de Boston
dcscubriram a possibilidade de ocorrência dc
malformação da cabeça, rosto, coração e sistema
nervoso em crianças nascidas de mulheres que, ao
longo da gestação, ingeriram quantidades de
vitamina A muito acima das necessidades diárias. O
risco é de um para 57.
O estudo será publicado no New England
Journal of Medicine em novembro.

INTERNET
Para 3a Idade
Não fique fora dessa por
ser maior de 50 anos.
Instale um kit de acesso
à mãe das redes.
Tel. 537-4930.
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deverá dar explicações sobre a segurança de testes micleâres

Teste

levar

atômico

Cliirac

NELSON FRANCO JOBIM
Correspondente
LONDRES — A Comissão Européia dará esta semana um prazo de cinco dias para que a França preste todas as informações
sobre a segurança dos testes nucleares que está realizando nas
ilhas da Polinèsia Francesa, no
Pacifico. Se o governo francês se
recusar a fornecer os dados, poderá ter de responder no Tribunal de Justiça da União Européia
(UE).
Altos funcionários do órgão
executivo da UE estão preparando uma carta exigindo todos os
dados sobre niveis de radioatividade e danos à estrutura geológica dos atóis de Mururoa e Fangataufa, onde a França realizou
as duas primeiras de uma serie de
sele explosões atômicas subterráneas. A carta deve receber aprovação final numa reunião plenária da Comissão Européia marcada para depois dc amanhã cm
Estrasburgo, na França.
E certo que a medida provocará um conflito com o presidente

à

poderá
Justiça

francês, Jacques Chirac, que retomou o programa de testes nucleares suspenso em 1992 pelo expresidente François Mitterrand.
A Comissão está irritada porque
o governo francês se nega a dar
as informações exigidas pelo tratado que criou a Euratom (Comunidade Européia dc Energia
Atômica), em 1958. Este tratado
dá á Comissão Européia responsabilidade sobre segurança e saúde pública cm casos de "expcriências altamente perigosas".
Como diversos cientistas vêm
advertindo, os especialistas em
energia nuclear e em meio ambiente da Comissão Européia temem que as bombas atômicas
francesas tenham abalado a estrutura dos atóis de Mururoa c
Fangataufa: "Há preocupação de
que haja rachaduras por onde a
radiação possa vazar para o Pacifico", afirmou um cientista da
UE ao jornal Independem on Sundar. "Não tenho a menor dúvida
dc que estes testes são extremamente perigosos e devem ser suspensos."
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JORNAL DO BRASIL
ONUNE
O que é o JB Online
É uma edição eletrônica do
JORNAL DO BRASIL, disponível para usuários de compulador Consiste em uma versão
sucinta do jornal impresso, com
textos e fotos, além de informações que complementam reportagens publicadas
Como ter acesso ao
JB Online
Através de uma conexão à rede
mundial de computadores Internet e programas específicos. No
Brasil, o acesso à Internet è oferecido pela Rede Nacional de
Pesquisa e pela Embratel O en-

dereço (URL, no jargão da Internet) do JB Online é: http://
www.iba8e.br/~jb/lndex.htmi
Correspondências eletrônicas
também podem ser enviadas ao
JB. através do seguinte e-mail
jb-.i ax_apc.org
Como achar complementos do jornal no JB Online
A marca JB Online e o número,
que aparecem em certas reportagens do jornal, indicam que há
material complementar na edição
eletrônica Ao entrar no JB Onl»ne. na Internet, é Só clicar sobre a
mesma marca que aparece na teIa e procurar o número correspondente, para encontrar o complemento (geralmente mais informaçôes sobre o mesmo assunto,
integra de documentos etc)
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FMI

países
Ministro pede que
FLAV1A SEKLES
Correspondente
WASHINGTON — O ministro
da Fazenda, Pedro Malan. fez
criticas indiretas ontem aos paises industrializados por sua incapacidade de aplicarem a si
mesmos os padrões econômicos
ortodoxos que exigem de países
em desenvolvimento. Em discurso perante o Comitê Interino, principal orgão deliberativo
do Fundo Monetário Internacional, Malan reclamou que a
"assimetria
na influência do
FMI sobre países necessitados
da utilização de recursos, em relação a outros países cujo impacto nas condições da economia mundial é muito maior,
prejudica o funcionamento adequado do sistema financeiro internacional."
Falando em nome do Brasil e
oito outros países latino-americanos, Malan disse que apoia
melhor monitoramento pelo
Fundo Monetário de todos os
países, industrializados e em desenvolvimento. Segundo o ministro, o sistema financeiro internacional se beneficiaria muito se as recomendações do FMI
fossem, efetivamente, "levadas
em consideração nos principais
países industrializados e na formaçào e coordenação de políticas entre grupos de países."
Dois pesos — È freqüente
na cultura do Fundo Monetário
Internacional que os países ricos, que são seus maiores contribuintes, raramente ouçam as
recomendações econômicas que
a instituição lhes receita, como
faz com os países em desenvolvimento. Entretanto, como os
ricos nunca recorrem às verbas
do Fundo, não ficam formalmente sujeitos às duras condiçionalidadesdo FMI.
Em seu discurso, o ministro
Malan ressaltou que hoje as nações em desenvolvimento são
menos dependentes da atividade
econômica em países industrializados do que eram antigamente,
graças a um aumento na intensidade do comércio regional.
De fato, o ministro argumentou que os países industrializados têm lucrado da expansão da
atividade econômica em países
em desenvolvimento — ativida.de tal que contribui para a mamitenção do crescimento econòmico dos países industrializados. Ou seja, a interdependência
de economias hoje não se limita
mais às economias em desenvolvimento, ficando subjugadas às
economias dos países ricos.
Reforma — O ministro discutiu os principais aspectos da
¦

organismo exija

de

ricos

reforma do Fundo com o objetivo de tornar a instituição mais
ágil diante de crises financeiras.
Malan endossou uma sugestão
de aumentar a disponibilidade
de recursos do fundo paralelo
Acordos Gerais de Empréstimos. mas rejeitou proposta do
Grupo de 10 (representantes dos
"somar
á aristocracia
ricos) de
dos contribuintes atuais um
proletariado de outros países
que não seriam admitidos a respeito do uso desse fundo".
Michel Camdessus, diretorgerente do FMI, abordou estes
mesmos temas em seu discurso:
"Os
países industrializados não
podem relaxar seus esforços para salvaguardar um alto grau de
estabilidade de preços e continuar a implementação de planos
de consolidação fiscal ambiciosos. O envelhecimento das populações desses países exigirá
grande disciplina fiscal e a reforma de sistemas de pensão e de
saúde. As reformas para melhorar a flexibilidade dos mercados
de trabalho e educação e treinamento são áreas onde os avanços têm sido muito lentos", disse Camdessus.
A interdependência de países
da aldeia global foi um dos principais temas da reunião, onde 18
ministros das finanças e seis presidentes de bancos centrais, representando os 178 membros do
FMI, definiriam a agenda da
instituição nos próximos seis
meses. O secretário do Tesouro
dos Estados Unidos, Robert
Rubin, disse que enquanto a
cooperação entre os países integrantes do FMI não significa a
subordinação de políticas às exi"todos
nós
gências de outros,
somos afetados por eventos fora
de nossas fronteiras, e precisamos moldar nossas políticas
com isso em mente." Rubin dissc que isso implica uma necessidade de formular e respeitar regras justas no jogo do relacionamento internacional.
Justificação — Em rápida
menção á situação brasileira,
Malan disse que o país já iniciou
a reforma fiscal para lançar a
base da manutenção do crescimento sem inflação. O ministro
defendeu as medidas para o
controle de demanda adotadas
pelo governo para conter a forte
"mediexpansão e disse que tais
das neutralizadoras serão gradualmente substituídas por uma
maior ênfase no controle da demanda e no fortalecimento da
posição fiscal do governo federal, estados e municípios."

O noticiário da economia continua nas páginas 10 e I!
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Bancos

rejeitam

WASHINGTON — Representantes de bancos privados, reunidos para o encontro com o FMI e
Banco Mundial, voltaram ontem
a reclamar iniciativas por parte de
instituições multilaterais para
criação de um mecanismo de resgate para países em crises financeiras.
Em reunião paralela, o conselho do Instituto Internacional de
Finanças, que representa os bancos e fundos de pensão, "rejeitou
a idéia de um mecanismo de falência internacional". Tais facilidades, segundo o instituto, criariam um "perigo moral", desincentivando os países a adotarem
medidas para restabelecer a con-

ajuda

fiança nos mercados e fluxos de
capitais privados.
O vice-presidente do Citibank,
Bill Rhodes, disse ontem que os
bancos não são contra resgates
financeiros como o pacote de USS
50 bilhões montado pelos Estados
Unidos, FMI e um grupo de paises desenvolvidos. "O problema é
a institucionalização do mecanismo", que poderia dar aos países
uma falsa sensação de tranquilidade. "Não há substituto para
uma boa administração econômica." disse Rhodes, que esteve com
o ministro da Fazenda, Pedro
Malan, e se confessou um otimista em relação ao Brasil.

culpa em estatais
Bird
põe
—
WASHINGTON
Estatais
Segundo o relatório Burocratas
atrapalham o crescimento econôcm Negócios, o programa de primico de países em desenvolvimenvati/ações é universalmente lento
to. e perpetuam a pobreza, segunporque tem custos políticos altos,
do relatório do Banco Mundial
por envolver demissões de empre(Bird) divulgado ontem, com a
gados.
conclusão de que os esforços de
As estatais em países em dereforma da última década para
senvolvimento geram I!% do PIB
melhorar a situação não tiveram
contra 7% em países desenvolvidos e capturam uma fatia desprogrande impacto. Na média, os
paises cm desenvolvimento estão
porcional do crédito, prejudicam
do o desenvolvimento do setor
privatizando apenas 3 estatais por
ano. Tentativas para tornar estaprivado. Segundo o relatório, aitais mais eficientes sem privatizáguns países entre os mais pobres
Ias freqüentemente fracassam, repoderiam eliminar seu déficit fissultando em empresas ainda mais
cal com uma melhora modesta na
ineficientes.
atuação das estatais.(F.S.)

Projeções para o Brasil
Déficit
em conta corrente
1995 -US$ 17,7 bilhões
1996 - US$ 12.6 bilhões

Investimento
em ações
1995-US$6,2 bilhões
1996 - US$ 7.7 bilhões

Empréstimos no exterior
do bancos comerciais
1995 - US$7,4 bilhões
1996 • US$ 700 milhões

:
:
|
;
:

; Empréstimos
; no exterior
•1995-US$11,2 bilhões
: 1996 - US$ 1,2 bilhão

Reservas
: Olvida externa
1995 - um aumento de 3% total
1995- US$ 164,5 bilhões
(total: US$ 40,1 bilhões)
1996 - Uma queda do 5% 1996- US$ 164,2 bilhões
(total: US$35,1 bilhões)
''

Fonto Instituto Internacional do Finanças

Reservas
Um relatório do Instituto Internacional de Finanças obtido onlem pelo JB mostra algumas preocupaçòes da organização de bancos e fundos de pensão sobre a
economia brasileira. Segundo o
III-. ainda que o pais tenha obtido
superávit na balança comercial, as
reservas cambiais não estão garantidas devido ao aumento no inde capitais de curto pra/o.
gresso
"Esses
fluxos são voláteis, e as
reservas podem cair outra vez, á
medida que mudanças recentes de
impostos surtam efeito e as taxas
de juros sejam reduzidas", diz o
relatório, que prevê uma queda de
IISS 5 bilhões nas reservas do país,
em 1996. "As perspectivas para
um crescimento não infiacionário
no médio prazo permanecerão voláteis até que seja implementada
uma reforma fiscal."
O relatório sobre o Brasil prevê

preocupam
um crescimento da economia dc
5% para esse ano, com um déficit
anual em conta corrente (inclui exportações, importações e pagamento de juros) de USS 18 bilhões,
equivalente a 2.3% do PIB. Se o
pais tiver um crescimento expressivo em 1996. o III- espera ver um
pequeno aumento na inflação. O
déficit em conta corrente, que cairá no segundo semestre de 95,
crescerá novamente em 96, mas o
total para 96 será menor que o
registrado em 95.
O III também acredita que o
governo
preservará em seu esforço
"pragmático
de pilotagem de reformas pelo Congresso mas poderosos interesses regionais, e uma
fraqueza institucional, evitará uma
reforma profunda do sistema de
impostos, previdência e o relaeio
namento entre diversas agéncia>
do governo." (F.S.)

Desemprego
assola
países
WASHINGTON — Apesar das
perspectivas favoráveis para a
economia mundial e da existência
de uma maior estabilidade no
mundo, o desemprego não diminuiu e deve ser enfrentado tanto
em países altamente industrializados como nas nações em vias de
desenvolvimento, disse o ministro
da Economia da Argentina, l)omingo Cavallo. ao discursar para
o comitê interino do Fundo Monetário Internacional, reunido em
Washington.
Afetado de perto pelo problema — o desemprego na Argentina
já atinge mais de 21% da populaçâo economicamente ativa — Cavallo disse que as políticas de
ajuste fiscal e monetário devem
ser harmonizadas com a necessidade de manter e ampliar as oportunidades de trabalho no mundo.
Referindo-se aos efeitos da cri'se
mexicana de de/embro passado. Cavallo destacou a necessidade de se estabelecer um mecanismo institucional para enfrentar situações de emergência financeira
no mercado mundial e destacou
que. contrariamente ao que se esperava, a Argentina resistiu muito
bem aos efeitos do abalo, consolidando o modelo econômico que
permitiu a reeleição do presidente
Carlos Menem.
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Olímpico

países que sediaram os Jogos Olímpicos expeOs rimentaram em seguida extraordinário surto de
progresso. E que a habilitação de uma cidade como
sede de olimpíadas pressupõe requisitos importantes.
O foco dos meios de comunicação — antes, durante e
depois — se encarrega de projetar para o mundo a
qualidade do país.
Será motivo de orgulho nacional a aceitação do
Rio como candidato oficial à indicação disputada
com outras 11 cidades para a sediar os Jogos Olimpicos em 2004. No momento em que o pais faz enorme
esforço para reorganizar a economia e modernizar-se,
o credenciamento da primeira cidade da América do
Sul a realizar a Olimpíada significa status para o
Brasil.
O levantamento preliminar que reconheceu o
Rio capaz de atender, desde já, a 27 dos 42 itens do
Caderno de Encargos elaborado pelo Comitê Olimpico Internacional, é um extraordinário alento para o
Comitê Rio 2004, que aceitou o desafio. Desde as
Olimpíadas de Roma, em 1960, nenhuma cidade
reuniu condições de centralizar todas as provas olímpicas. Os urbanistas que administraram o projeto de
adaptação de Barcelona para a sede dos Jogos Olímpicos de 1992, cujo sucesso está na memória de todos,
consideraram o Rio plenamente capacitado a sediar
os jogos de 2004.
Esse mesmo grupo, que assessora a elaboração
do Plano Estratégico da Cidade, da prefeitura do Rio
com a colaboração interativa da sociedade, foi responsável pelo grande salto urbanístico que preparou
Barcelona para sediar os Jogos Olímpicos de 1992. A
importância da Olimpíada para o Brasil pode ser
avaliada pelo êxito que a Espanha conheceu. Ampliou sua projeção internacional. Passou a receber 40
milhões de turistas por ano, enquanto Barcelona saiu
do quinto para o segundo lugar no turismo espanhol,
perdendo apenas para Madri.
Para se ter uma noção do esforço para uma
cidade sediar a Olimpíada é indispensável saber que a
escolha oficial da sede dos jogos de 2004 será feita em
1997, segundo o presidente da Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa), João Havelange.
Vitorioso organizador de cinco Copas do Mundo —
a última das quais nos Estados Unidos foi a mais
popular e rentável da história do futebol —. Havelan-
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interesse nacional que as expressões serviço
Ede
público e funcionário público deixem de se associar automaticamente a mazelas históricas, como empreguismo, politiquice, sinecura, cabide, janela, fantasma e marajá.
È imperativo que a locução emprego público se
dissocie de vez de vícios antigos, como prebendas,
bicos, encostos, privilégios, lugares. É necessário valorizar o concurso sobre a nomeação, o mérito sobre
o pistolão, o interesse público sobre a lei da vantagem, a excelência sobre a mediocridade.
Pobre do país, lamentava Monteiro Lobato, em
os
que jovens sonham em se aposentar. Pobre do pais
— dizemos ainda hoje — cujas unidades da federação
gastam praticamente tudo o que arrecadam com a
folha de pagamento. Pobre do pais em que é melhor
ser safo a ser produtivo e onde direito adquirido è
sinônimo de abuso consagrado.
Os dados coletados pelo governo sobre as distorções salariais no serviço público são indícios constrangedores da disfunção da máquina adiministrativa
do Estado. O presidente da República recebe um
salário de RS 8.500. Este deveria, naturalmente, ser o
teto para todos os servidores públicos. No Rio, pelo
menos 2.445 deles ganham mais do que isso. Mesmo
110 remoto Tocantins existem 17 marajás com salários
superiores a Fernando Henrique Cardoso.
São Paulo gasta por mês RS 19 bilhões com os
Salários de 1.800 servidores da ativa e mais RS 18.9
bilhões com 1.700 aposentados. Um simples procurador do grande estado, com participação nas causas
em que atua. a exemplo do que ocorre no setor
privado, pode ganhar de RS 12 mil a RS 20 mil.
Enquanto isso. uma professora secundária deve se
contentar com algo entre um e meio e dois salários
mínimos.

ge abraçou o projeto Rio 2004 e corre pelo mundo
defendendo o Rio como sede da Olimpíada, sob a
bandeira do Brasil.
O Brasil não poderia ter melhor embaixador. A
idéia da Olimpíada não passaria, porém, de um sonho se a sociedade não tivesse se identificado com a
iniciativa e empolgado o prefeito César Maia e o
presidente Fernando Henrique Cardoso a engajarem
a prefeitura e o governo federal na empreitada.
O Plano Estratégico da Cidade será meio caminho andado para a adaptação do Rio às exigências
olímpicas. Pequenas e decisivas modificações no tecido urbano podem mudar a face da cidade, num
horizonte de 10 anos. Nada menos que 100 mil
empregos diretos serão criados pela mobilização da
cidade, com efeito multiplicador sobre 500 mil pessoas. A experiência dos Jogos Olímpicos ensina, também, que a modernização da infra-estrutura se incorpora imediatamente à vida da cidade e que o retorno
dos investimentos se dá antes mesmo da festa de
encerramento.
A indicação da Ilha do Fundão para sede da Vila
Olímpica se traduzirá em outro extraordinário beneficio: a oportunidade de despoluir a Baía de Guanabara e concluir o Conjunto Universitário, incluindo a
montagem de laboratórios técnicos e hospitais de
medicina esportiva para servir ao treinamento de
pessoal do Brasil e de toda a América do Sul. A
participação das entidades empresariais e investidores
de longo prazo, como os fundos de pensão, ajudará a
viabilizar a montagem de esquema financeiro e dispensará o Estado de exercer a liderança do projeto, o
que será mais adequado ao novo modelo de desenvolvimento nacional.
O presidente da Fifa afirma que os meios de
comunicação têm um efeito multiplicador tão extraordinário que muitas cidades se credenciam a sediar as Olimpíadas, mesmo se sabendo previamente
sem condições, somente para usufruir dos benefícios
implícitos na divulgação internacional. Os direitos de
comercialização nos jogos garantem a cobertura dos
gastos.
Para merecer a honra de sediar a Olimpíada,
uma cidade realiza preparo de atleta para ganhar a
medalha de ouro. O Rio e o Brasil devem aproveitar
o tempo e começar o preparo desde já.
Abuso
Mato Grosso gasta 90% do que arrecada com a
folha. O Espírito Santo, 95%. Na administração
direta do Rio Grande do Norte são despendidos
mensalmente RS 115 milhões com o pagamento de
salários de dois procuradores da ativa, 10 procuradores aposentados e um agente fiscal.
Tente-se modificar esta escandalosa situação, suprimindo regalias, gratificações, acréscimos salariais
casuísticos fundados em suposta isonomia. Tente-se
quebrar a estabilidade do funcionalismo, hoje tão
pervertida como a imunidade parlamentar, ou acabar
o Regime Jurídico Único. A reação é feroz e se
resume no argumento do "direito adquirido".
Direito adquirido contra a ordem pública, contra
o interesse da coletividade, contra a modernização do
pais, contra a maioria da população produtiva, conira os professores públicos, contra os médicos do
sistema público, contra as escolas e hospitais.
Mas não existem tais direitos. Direito adquirido
é a situação jurídica que alguém incorpora ao seu
patrimônio econômico ou moral, de tal modo que
nem lei, nem fato posterior possa alterá-la. Para
começar, decidiu o Supremo Tribunal Federal, "não
há direito adquirido contra texto constitucional, resuite ele do Poder Constituinte originário, ou do
Poder Constituinte derivado".
Obviamente, os membros da Procuradoria-Geral
do Piauí que ganham salários de RS 20 mil não têm
direito adquirido nenhum. E isto porque não existe
abuso adquirido. Não há locupletação adquirida.
Não há tratantagem adquirida.
A reforma administrativa, que se fará estribada
no discernimento e na serenidade do STF. é hoje
exigência inadiável para pôr termo no Brasil injusto.
Ao Brasil do Abuso.

Últimas
Resistências
com a viagem do papa João Paulo II
A pressão interna por reformas em Cuba é cresaos EUA. o presidente Clinton anunciou o
Coincidindo
cente. Os distúrbios de agosto em Havana não deiabrandamento das sanções econômicas a Cuba. Um
xam dúvidas sobre a tensão social. No 6o Congresso
dos argumentos do governo americano coincide com
das Mulheres Cubanas, em março. Fidel anunciou
"mais
o argumento do papa, de que a retirada de algumas
propriedade privada, mais capitalismo e mersanções fortalecerá em Havana as forças empenhadas
cado . Mas ninguém se iluda, quando se trata de
na transição pacifica do regime. Com isto. fica aplaiconcessões maiores. A estratégia de Fidel continua
nado mais ainda o caminho para a visita papal a
sendo a de ceder em quase tudo. menos em política.
Cuba.
Desde que cessou a mesada soviética. Cuba ficou sem
Não são poucas as instituições nos EUA favoráopções. Compra tudo mais caro e vende mais barato,
veis ao reatamento das relações. No inicio de seteme a crise produz mais resistência interna e simpatias
bro, o .Yru' York Times conclamou empresários ameexternas do que favorece a transição política.
ricanos a pressionar o governo para que suspenda o
A expectativa cubana é simples: se os EUA
embargo. O argumento era bem capitalista: apesar de
reataram com o Vietnã, por que continuarão a discrinão ser mercado essencial. Cuba oferece boas oportuminar Cuba? Já nos EUA não é tão fácil raciocinar
nidades aos empresários, frustrados por ver competinestes termos. Trinta anos de bloqueio econômico
dores mexicanos e japoneses passando à frente.
criaram raízes difíceis de remover e o objetivo era
João Paulo II acrescenta o argumento humanitámesmo transformar H.nana numa capital que parou
no: o embargo impõe mais sacrifícios ao povo cubano tempo, com os ônibus espanhóis lotados caindo
no. E e mais duro do que as sanções da ONU ao
aos pedaços, os taxis se desmontando, os poucos
Iraque derrotado na Guerra do Golfo. Hoje o princirestaurantes populares com filas imensas à espera de
pai obstáculo à normalização das relações americapedaços racionados de pi:zc:.
nas com Cuba e o setor mais conservador dos exilaO embargo a Cuba é um dos últimos resquícios
dos cubanos, que tem grande capacidade de
da Guerra Fria. Sob as vistas de João Paulo II.
influência política. No próximo ano haverá eleição
Clinton e Fidel já fizeram algumas concessões. Antes
nos EUA.
tarde do que nunca.
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Ônibus
Concordo totalmente com a leitora Rafaella Roque, do Rio de .laneiro (carta publicada em 6/10).
Além disso gostaria de manifestar
meu descontentamento com a Viação Santa Isabel, pois no dia 20/9, às
7h30 da manhã, permaneci por 30
minutos no ponto do ônibus, vi passarem quatro carros da linha l orum-Santa Isabel e nenhum deles
parou. Dirigi-me á garagem e. além
de ser maltratado e humilhado verbalmente, quase fui agredido pelo
funcionário da recepção, o que traumatizou minha filha de sete anos que
me acompanhava. Elcimar Lemos —
São Gonçalo (RJ).
Cabines
retrizes para o Programa de ColocaHá cerca de doze anos, quando
ção Familiar e agilizar os processos da implantação do sistema de cabide adoção e guarda na cidade do nes da PM, no Rio de Janeiro, nós
Rio de Janeiro.
moradores da Av. Epitácio Pessoa
A Comissão de Colocação Fa- próximo ao Corte do Cantagalo, limiliar vem se reunindo periódica- naneiamos a aquisição da cabine cm
mente, e conta com o apoio do Jui- fibra, equipamentos de rádio transzado da Infância e da Juventude (I" missão e dois veículos Volkswagen
Vara). Ministério Público, Defenso- (um seria utilizado na Zona Oeste
ria Pública. Secretaria Municipal de que nao dispunha de recursos para
Desenvolvimento Social e entidades sua compra). Nos primeiros anos o
não governamentais que desenvol- veiculo sumiu... mas a vigilância
vem trabalho de colocação familiar.
persistiu. No inicio deste ano foi
O Conselho Municipal dos l)i- retirada a cabine e, conseqüentereitos da Criança e do Adolescente mente, a PM se foi.
está empenhado na sensibilização da
E lastimável, pois a cabine piessociedade, de forma a assegurar o tava muitos benefícios, não só á vi/ipleno desenvolvimento da criança e nhança como aos parques que cirdo adolescente, direitos estes consa- cundam a Lagoa Rodrigo de
grados pelo ECA, e para tal se colo- Freitas,
estava situada no
ca á disposição, através do telefone: caminho porque
obrigatório para a Zona
503-2993. Edvaldo Roberto de OlheiNorte e Oeste da cidade.
ra. presidente do CMDCA — Rio de
Solicito às autoridades que reJaneiro.
pensem quanto a necessidade de reAri Chen
colocar a cabine em seu antigo lugar.
Refiro-me à reportagem no Co- A população local agradece e contidemo B de 30/9, sobre o "redesco- nuará a confiar em sua PM. Denise
berto" autor da peça Te buscando Manfredi — Rio de Janeiro.
pelo avesso. Ari Chen. cm cartaz no
Teatro de Cultura Laura Aivim. Es- Café
Mesmo com algum atraso, gosse brasileiro, petropolitano, judeu,
taria
de cumprimentar Alicia Ivanisfilho de pais russos (e não poloneses,
como foi publicado), premiado au- sevich pela bela reportagem sobre o
— sua segurança no consumo
tor teatral, dono de uma profunda e café
moderado
e seus efeitos benéficos
diversificada cultura foi um grande
o
cérebro
humano. (...) Prof.
amigo meu. Razão porque gostaria para
Roberto
Darcy
Lima, Instituto de
que as inúmeras pessoas que o coNeurologia
Deolindo
Couto (11 RJ)
nheceram soubessem que Ari Chen
— Rio de Janeiro.
era Leão Rinck.
Tendo em vista as inúmeras quaTelerj
lificações desse autor que começa a
Com referência á carta publicaser redescoberto, não posso deixar
de expressar minha indignação com da por esse jornal em 219, esclarece— para dizer o minimo — a incrível mos ao leitor Alberto Guimarães de
deselegância com que o ator Felipe Mello que as ações referentes ao terWagner se referiu a Ari Chen. (...) minai 359-2004, correspondem ao
Quem quiser ter uma minúscula registro 220.524 da antiga Cetel, já
amostra do talento de Ari Chen, tendo sido emitidas em nome de
deve assistir ao espetáculo protago- Adelson Vieira Cardoso.
Baseada nas informações acima,
nizado por Jonas Bloch e Angela
Valerio. ( ...) Geny Yolchan — Rio de concluiu a Telerj que o leitor comJaneiro.
prou a linha de terceiro, não tendo
ele direito ao recebimento de ações
Banco do Brasil
em seu nome. A confirmação destas
informações poderá ser feita na loja
Reterimo-nos á carta do sr. Rede Ações da Telerj — Rua Mayrink
nato S. Maluf, publicada nesse jorVeiga 18. Centro, no horário de
nal em 21/9. contendo reclamação
8h30 às 16h30. José Carlos de Ancontra nossa agência Ipanema (RJ).
drade, gerente do Dept" de ComuniA propósito, esclarecemos que a cocação Empresarial da Telerj — Rio
brança da tarifa para renovação aude Janeiro.
tomática de cheque especial, mencionada pelo reclamante, é processa- Cet-Rio
da a cada três meses, de acordo com
Venho "parabenizar" a Cet-Rio.
autonzaçâo do Banco Central do que conseguiu dobrar o tempo
que
Brasil. Informamos, ainda, que a eu !e\ava usualmente para cobrir o
atualização verificada foi o percen- percurso Barra-Lagoa. no horário
tual referente á variação do IPC-r de das 19h. após a inauguração do nojulho 94 a junho 95. José Mauro vo trecho da auto-estrada LagoaCordeiro, gerente de Comunicação, Barra. Francisco de Mello Machado
Banco do Brasil — Rio de Janeiro.
Filho — Rio de Janeiro.

Nós quatro temos 12 anos, estudamos numa boa escola e
observamos de longe as condições de estudo de algumas pessoas.
Chegamos á conclusão de que, para o Brasil "'ir para a frente", ele
necessita de pessoas cultas. Para que isso aconteça as crianças
devem freqüentar uma boa escola. Porém existem famílias
que não têm condições de financiar uma boa escola para seus
filhos. O ideal seria que as escolas públicas tivessem melhores
condições de educar as crianças brasileiras. Assim sendo, gostariamos de sugerir ao governo:
Que as escolas sejam reformadas, dando melhores condições
de higiene aos estudantes; que os professores tenham um salário
melhor, e com isso tenham mais vontade de dar aula; que os
estudantes tenham um lanche reforçado; que o material escolar
seja distribuído para todos os alunos.
Nós nos consideramos pessoas favorecidas. Isso é justo? Paula
Fonseca, Vivian Paranhos, Catarina Lima, Kli/.abeth >on Blittersdorff— Rio de Janeiro.
Lixeiras sociais
(...) Infelizmente, o modelo correcional-repressivo de atendimento
aos jovens não mudou. Os fatos que
vêm ocorrendo nas Unidades da
Ilha do Governador c no Centro de
Recepção Integrado de Atcndimcnto ao Menor (Criam), são heranças
do antigo Sam (Serviço de Assistência ao Menor) que, execrado pela
opinião pública, (...) foi conhecido
como "universidade do crime" e
"sucursal do inferno"
O Sam foi substituído pela Funabem, que recebeu todas as atribuições, o patrimônio e sobretudo o
pessoal. Como parte desse pessoal,
havia muitos policiais que foram lolados, cm sua maioria, nas Unidades
Correcionais de menores. Assim, o
modelo correcional-repressivo do
antigo Sam não foi superado: ficou,
antes, mais fortalecido.
Hoje o que vemos é uma resistência estrutural dessas instituições
ao que preceitua o capitulo IV do
Estatuto da Criança e do Adolcscente. que transforma esses estabelecimentos em verdadeiros "campos de
concent ração" e "depósito de menores". Não existe ali um programa
sócio-educativo, e num futuro próximo esses jovens irão compor a parte
a ser expelida de nossa sociedade.
Os governos mudam, mas para a
nossa infância e juventude só resta a
mudança de siglas dessas lixeiras sociais, não existindo nem política nem
metodologia clara que atenda à
grande demanda de nossos jovens,
acabam fazendo o mundo para
que"outros".
Benedito Ribeiro do Saos
cramento, presidente da Associação
dos ex-alunos da Funabem — Rio de
Janeiro.
Estatuto da Criança
O Estatuto da Criança e do
Adolescente prevê um sistema de
proteção a crianças e adolescentes
com os seguintes programas: 1)
Orientação e apoio sócio-familiar; 2)
Apoio sócio-educativo em meio
aberto; 3) Colocação familiar; 4)
Abrigo.
O Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) em seu caráter
pedagógico garante como fundamental o direito que tem a criança
ou adolescente a ser criado e educado no seio da sua família, excepcionalmente. em família substituta, assegurada a convivência familiar e
comunitária.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
no uso de suas atribuições criou uma
Comissão de Colocação Familiar,
que tem por objetivo estabelecer di—
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PAULO BORNMAUSEN •
A recente visita do presidente t;ernando Hen/ V riquc Cardoso a Bruxelas parece ter dado
novo alento à aproximação do Mercusul com a
União Européia. Tanto que já se pode prever para
dezembro a assinatura de um "Acordo Quadro"
de integração, que permita, a partir do inicio do
ano que vem, o estabelecimento de foros para
discussões setoriais das listas de desgravação de
tarifas de produtos.
Fortalecido internamente no inicio deste ano,
com a transformação em União Aduaneira, o
bloco resultante do acordo entre os países do
Cone Sul pode se relacionar, desenvolto, com
outros países ou blocos de países em matéria de
política comercial. Já como entidade única e de
peso substancialmente acrescido, se comparado
ao peso dos países-membros, de maneira isolada.
Vinha, naturalmente, de avanços significativos no
campo institucional, como o da reunião de São Paulo
em abril de 94. quando os chanceleres do Mercosul e
da União Européia .combinaram, pela primeira vez,
as formas de uma aproximação mais ampla, que
conduziria ao que se convencionou chamar de "associação" entre duas regiões. O esforço resultou na
posterior assinatura de declaração conjunta.
Em que pese, contudo, o sucesso da visita
presidencial de setembro — e por mais positivos
que sejam os dados sobre o relacionamento econômico-comercial entre a União Européia e o
Mercosul — é preciso considerar que os avanços
no processo de integração dependem ainda de
uma correção de rumos, adequando tendências
que se verificam nos fluxos comerciais e finaneeiros das duas regiões.
No que diz respeito ao comércio entre os dois
blocos — chamou recentemente atenção para isto
o embaixador José Botafogo Gonçalves — preocupa o fato de que as importações da União
Européia provenientes do Mercosul tenham crêscído em proporções menores que as exportações
comunitárias para os nossos mercados. O obstáculo á futura zona de livre comércio, neste caso, é
a escassa disposição comunitária de liberalizar o
comércio no setor agrícola.
O menor crescimento das vendas do Mercosul
para os países europeus, ainda segundo o subse-

O
NKW I'ON CARLC >S •
á reeleição carente de feitos domésticos, Bill Clinton decidiu apostar na "diplomaCandidato
cia da paz". Uma ironia, registra James Chace, editor
do II arhl Policy Journal, já que se trata de terreno, o
da política externa, no qual o presidente dos Estados
Unidos sempre andou com dificuldade e "visível
desconforto". Um dos bons observadores do beltway
bandits de Washington, o cinturão do poder na capital americana, o jornalista Martim Walker, lembra
que Clinton ganhou nas urnas em 92 dizendo que
Bush dirigia bem o planeta, mas fora eleito "para
governar os Estados Unidos".
O lema economy, stupid se impôs nos comitês de
Clinton, marcando o ponto vulnerável do oponente,
cuja popularidade disparara com a guerra do Golfo.
Embora inexperiente em questões do mundo, acusado de impatriotismo por ter protestado, quando
jovem, contra a carnificina no Vietnã, Clinton conseguui afinal derrotar o vencedor de Saddam Hussein
explorando dificuldades internas, desempenho ruim
da economia americana, recessão, desemprego em
alta etc. Agora é o tiro pela culatra. Os programas
de Clinton, como o da saúde, o mais ambicioso,
fracassaram e ele, escreve o professor Chace, "não
tem outra alternativa senão buscar compensações
fora, apesar de pouco afeito á diplomacia".
Mas sua equipe está a mil. Com a pompa na Casa

e

om este título chegou-me às mãos um artigo
c escrito em 1981 pelo historiador jesuita padre Hélio Viotti. Conheço-o há mais de 50 anos e
tenho acompanhado seu trabalho de pesquisa documental, paciente, escrupuloso, profundamente
comprometido em estabelecer a verdade dos fatos
de nossa história.
A evangelização dos negros, a inculturação da
mensagem evangélica no mundo simbólico, na linguagem e nas expressões do modo-de-ser dos afrobrasileiros, está na ordem do dia da Igreja no Brasil
Isso coincide com os movimentos chamados da
consciência negra que procuram heróis como o
Zumbi dos Palmares ou promovem mitos como o
da escrava Anastácia. A propósito deste tema parece útil revelar fatos históricos que permaneceriam
desconhecidos se não tivessem sido garimpados no
meio da ganga de tanta informação distorcida por
pessoas sérias como o padre Viotti.
Um dos primeiros instrumentos da ação evangeli/adora da lga-ja cm Portugal junto aos escravos
africanos foram as Confrarias de Nossa Senhora do
Rosário dos Homens Pretos, especialmente fundadas para proteger e integrar na sociedade de então
os escravos alforriados. Elas existiam em Lisboa
desde 151S. sob a proteção do Rei Dom Manuel 1, o
qual exigia dos senhores de escravos que os catequizassem sob pena de perder sua posse. As Confrarias
do Rosário também começaram a surgir no Brasil a
partir da segunda metade do século XVI e tiveram
um papel destacado na presença social da Igreja no
Brasil Colônia e no processo evangelizador dos
africanos.
Em 1581 o padre Anchieta, então Provincial
dos Jesuítas, em seu relatório anual ao Padre
Geral, talava do crescimento do numero dos escravos negros que somente naquele ano aportavam na Bahia em numero acima de dois mil.
Anchieta percebia, com seu profundo discernimento apostólico, a necessidade urgente de evangelizar os africanos e pressentia a presença marcante que teriam na sociedade brasileira em
formação, sobretudo na Bahia. Por isso. confiou
ele a uni padre jesuíta o cuidado especial da
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cretário-geral de Assuntos de Integração, Econòmicos e de Comércio Exterior, deve-se exatamente
ao enorme peso, em nossa pauta de exportações
para aquele mercado, de produtos primários, cujo
acesso sofre as restrições decorrentes da reformulação do sistema geral de preferências e de enorme
subsidiação que tem lá a política agrícola comum.
São. portanto, desafios complicados os que os
países do Mercosul têm a vencer para concretizar
uma associação plena com a União Européia,
especialmente quanto ás definições do próprio
"Acordo
Quadro", elemento essencial no direcionamento das relações birregionais futuras, e
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quanto á busca de novas modalidades de promoção do comércio entre os dois blocos.
Mas os vencerá. O esforço até aqui desenvolvido garante perspectivas extremamente promissoras nas relações do Mercosul com a União Européia, com o resgate e a ampliação dos níveis de
acesso ao mercado comunitário para os produtos
provenientes do Sul do continente americano e
com a própria adequação dessa aproximação aos
níveis e princípios orientadores da organização
mundial de comércio. Incluído o setor agrícola.
Prosidento da Comissão Parlamontar Conjunta cio Morcosul

Clinton

Branca festejando o novo acordo entre a 0LP e
Israel, negociado sob pressão do Departamento de
Estado, o candidato Clinton recebeu mais um empurrão. Em que pese recuos sucessivos de Israel, na
retirada das suas tropas e de colonos, foi o avanço
mais importante no longuissimo e penoso esforço de
pacificação do Oriente Médio, desde os acertos com
o Egito há 17 anos. O chefe do Pentágono, William
Perry, logo reiterou que os Estados Unidos darão
tropas para velar por um acordo em Golan, entre
Siria e Israel, "se as coisas andarem como esperamos". Sem a incorporação dos sírios a paz na região
nunca será completa.
O subsecretário de Estado. Richard Holbroke,
consegue aos poucos fa/er com que seja aceito o
plano de paz dos Estados Unidos para a Bósnia.
Outro do segundo escalão, Strobe Talbot, amigo de
Clinton de tempos universitários, viajou a Moscou
com a tarefa, aparentemente bem-sucedida, de aplacar reações oficiais iradas da Rússia aos bombardeios da OTAN em cima dos sérvios, cristãos oi todoxos e eslavos como os russos. E possível que
contingentes russos sejam usados como "força de
interposição", pedida pelos sérvios como garantia de
sua integridade, diante de muçulmanos e croatas
beneficiários ostensivos de favores de Washington.
Volta á disciplina da Guerra I na: a Bósnia dividida
em áreas de influência da Rússia e dos Estados
Unidos.

Anchieta
DOM JOSÉ CARLOS DE LIMA VA/ *

sua

A senhora Clinton. segundo o jornalista Walker,
impressionou até os conservadores republicanos com
sua defesa dos direitos humanos na Conferência da
Mulher na China, onde Clinton poderá baixar em
novembro. Missão difícil, tendo em vista relações
cada vez mais tumultuadas. A China está sem embaixador na capital americana, retirado em represália à
visita aos Estados Unidos do presidente de Formosa,
em cujas redondezas os chineses testaram foguetes.
Além disso, direitos humanos, agressividade militar
de Pequim amedrontando países do Pacífico, expiosòes nucleares, disparo do primeiro foguete intercontinental etc. Cenário para grande cartada eleitoral.
Planos de ida também á Inglaterra, ainda este
ano, para tornar mais fortes pressões americanas em
favor de negociações de paz (há um cessar-fogo) na
Irlanda do Norte. O vice AI Gore. acompanhado de
Tony Lakc, assessor de segurança nacional, esteve
com o encarregado inglês da Irlanda do Norte e
depois com o líder do Sinn Fein, partido-irmão do
IRA, o Exército Republicano Irlandês, que se recusa
a entregar armas silenciadas há uni ano. Gore pediu
"flexibilidade
geral" e Clinton quer fazer o mesmo.
Sua campanha, vazia dentro dos Estados Unidos, vai
se espalhando pelos quatro cantos do mundo, numa
monumental catada de votos.

e os
africanos
e
do
atendimento
dos
escravos negros.
çatequese
Vitória e Porto Seguro, chegou á Bahia onde
E saborosa a descrição feita por Anchieta no
assumiu o trabalho com os escravos negros. Um
referido relatório ao falar do trabalho apostólico
cronista, citado pelo padre Viotti. C. Cordara.
"Logo
do missionário dos negros.
em chegando se
assim descreve o trabalho do Claver do Brasil:
"Na
açode ás naus, a ver se vem algum doente para lhe
salvação dos africanos, mantidos em grandes
acudir com o batismo. E achando muitas vezes
e numerosas famílias pelos portugueses para o
muitos e mui ao cabo, os trazem à terra. E parece
trabalho nos engenhos, empregou Baltasar Ferque não chegam a ela senão para que dela se vão
nandes bem 25 anos. Arrostando incomodidades
ao céu feitos cristãos. Com toda esta escravaria
sem conta, sorrir sem cessar pelos caminhos de
tem o padre bem que fazer instruindo-os nas
suas senzalas, cavalgando, certa vez, apressadacoisas da fé. E para isto se deu a aprender a
mente, para atender a um moribundo, foi alijado
mesma língua e tem tirado toda a doutrina cristã
fora pelo jumento que o escoceou tão gravemente
nela. Todos os domingos e dias santos, em uma
que lhe vazou um olho. Pois. ainda assim, sujo e
das Igrejas desta cidade, lhes faz doutrina. Fez
coberto de sangue, prosseguiu a jornada até o
também com eles, alcançando licença do Senhor
enfermo. Nem consentiu que lhe prestassem o
Bispo, que fizessem sua Confraria de Nossa Semenor socorro enquanto o agonizante não expinhora do Rosário, nem faltaram homens porturou. E costumava gracejar a este propósito: a
gueses que quisessem entrar nela."
troco de perder um olho ganhara uma alma para
E interessante analisar a linha evangelizadora
Deus!"
proposta por Anchieta: ir ao encontro dos escraSão lições da história que podem iluminar hoje
vos, ajudá-los no sofrimento, ensinar-lhes a douos
falam no Brasil da inculturação do Evanque
trina e procurar integrá-los. através da organizaentre os descendentes dos antigos escravos.
gelho
ção de sua Confraria, como um segmento
A evangelização inicial em nossa pátria procurava
participante e respeitado na sociedade colonial em
a salvação das almas e a integração dos escravos
formação. Desde o inicio o trabalho missionário
negros na vida social. Estes africanos convertidos
dos jesuítas em relação aos índios e negros foi o da
e integrados enriqueceram e continuarão a enriçatequese e da integração social. E o faziam com
quecer nossa cultura com sua alegria, sua sensibitanto êxito, como diz Anchieta. que isso "os traz
lidade para a natureza e a vida, sua capacidade de
mui domésticos, coisa bem necessária nesta terternura e sacrifício. Eles deram á Igreja figuras
ra". A sociedade colonial, conforme o projeto dos
luminosas como o santo arcebispo de Mariana
missionários, deveria ser integradora, sem a marca
Dom Silvério. o gênio artístico e a profundidade
radica! dos antagonismos entre os grupos raciais e
psicológica do Aleijadinho ou do padre José
sem os mecanismos que pudessem exacerbar a
Maurício. Eles encheram de cor e alegria a piedaexclusão social dos indígenas e africanos. Não
de
popular nas procissões de Chico-Rei na Vila
conseguiram pleno êxito mas muita coisa deste
Rica
do século XVIII. nos reizados e congadas.
ideal ficou na indole e no modo-de-ser de nosso
Será
acertado e evangélico criar na Igreja no
povo.
Brasil,
após quatro séculos, um apariheid ritual,
era
o
se
a
referia
Anchieta,
Quem
padre que
catequético e associativo para os negros? Muitas
primeiro apóstolo dos negros e primeiro instituidor no Brasil de uma Confraria de Nossa Senhora
raças, sim, e nossa riqueza; um só povo e nossa
do Rosário dos Homens Pretos? O cuidadoso
torça e nosso titulo de glória por pertencer a esta
estudo do padre Viotti identifica neste missionáIgreja que criou a beleza humana do homem
rio. emulo no Brasil do que foi na Colômbia São
brasileiro!
Pedro Claver. o padre Baltasar Fernandes. Nascido em Portugal onde se tez jesuita e vindo para o
•ar do R>r>
Brasil, após atuar em São Paulo de Piratininea.

na pauta das preocupações
nacionais realizar a reforma do
Está
Poder Judiciário, vilão, agora, de
muitas mazelas do cotidiano brasileiro.
Há uma vala comum na identificação dos problemas que afligem todos os que demandam a prestação
jurisdicional: o cerco ao que se compreende como isolamento dos juizes,
detentores de um excesso de poder,
sem o devido controle da sociedade.
Neste particular aspecto é que estaria
o maior foco dos problemas do Judiciário.
Convém lembrar, antes de dar a
partida, do berço da estrutura federal
de Estado, a velha, de mais de duzentos anos. Constituição dos Estados
Unidos da América do Norte. Nos
Artigos Federalistas (Nova Fronteira,
tradução de Maria Luiza Borges),
Madison, Hamilton e Jay descreveram a natureza do Poder Judiciário.
No proselitismo federalista estão deduzidas as razões mais do que suficientes para afastar o perigo que se
alastra a todo instante de confundirse na critica, mesmo salutar e construtiva, a instituição com os seus
agentes.
De fato, do jeito que as coisas
estão caminhando, o que se avizinha
é o desmoronamento do Poder Judiciário pelo flanco da sua independência e da imperativa harmonia entre os
Poderes do Estado, particularmente
com relação ao Poder Legislativo,
que é. nos regimes democráticos, o
órgão da soberania nacional, por excelência. Hamilton demonstrou,
comparando o sistema proposto com
aquele da Inglaterra, que "o suposto
perigo de usurpações da autoridade
legislativa, reiterado em muitas ocasiões, é na realidade um fantasma. De
vez em quando poderão ocorrer certos erros de interpretação, ou deturpações da vontade do Legislativo,
mas nunca de modo tão considerável
a ponto de constituir um transtorno
ou de afetar em grau sensível a ordem
do sistema político. Isto pode ser inferido com segurança da natureza geral do Poder Judiciário, das finalidades com que se relaciona e do modo
com que é exercido, da sua fraqueza
relativa e de sua total incapacidade
de garantir suas usurpações por meio
da força". Destaca, então, "o importante controle constitucional que o
poder de instaurar impeachments, por
um lado, e de julgá-los, por outro,
dará ao corpo legislativo sobre os
membros do poder judiciário".
Também nos Artigos Federalistas
está cuidado com temperamento certo a questão da organização do Poder
Judiciário "no tocante á condição do
bom comportamento para a permanência no cargo" e também "no tocante ás cláusulas relativas aos proventos e á responsabilidade dos
juizes". Assim, desafia Hamilton tanto a controvérsia sobre a vitaliciedade
dos juizes — apimentada pelas declarações recentes do eminente presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Sepúlveda Pertence, sobre o
mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal, na linha do
modelo da Corte Constitucional da
Alemanha —. como a máxima de que
no "curso geral da natureza humana
o poder de sustento de um homem
eqüivale ao poder sobre sua vontade". E. nesse último passo, adverte o
federalista ilustre que "jamais poderiamos esperar ver realizada na prática a separação completa entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo
em qualquer sistema que deixe o primeiro na dependência do segundo
para ocasionais concessões de recursos pecuniários".
Veja-se. logo. que a questão não
pode ser enfrentada sem ser decomposta corretamente. Primeiro, as relações entre os poderes, segundo, a organização e os controles, terceiro, o
acesso.
Ja está no Congresso a emenda
constitucional do governo que trata
da reforma dos poderes estatais. Mas,
no que se refere ao Poder Judiciário,
a discussão está voltada para o que se
convencionou chamar de controle externo, forma para arrombar a propalada clausura do Poder Judiciário,
como insistentemente ampliada nos
meios de comunicação.
Mas, esse controle externo não representa nenhum passo adiante para
melhorar a prestação jurisdicional.
Vejamos por quê.
Primeiro, nenhum órgão de poder
do Estado está subordinado a um
controle externo nos moldes apresentados para o Poder Judiciário, sob o
argumento de que a sociedade deve
fiscalizar o funcionamento administrati\o dos tribunais, exercendo uma
correição permanente contra deslizes
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cometidos pelos magistrados na prestaçào da jurisdição. O Poder Legislativo tem sua própria corregedôria;
também a Ordem dos Advogados do
Brasil e o Ministério Público têm seus
próprios sistemas de controle interno.
E isso é o correto. Não se confunda o
controle interno com a legitimidade
nascida do corpo político.
Segundo, a legitimidade do exercicio da judicatura não reside no processo eleitoral, e nem poderia residir.
A legitimidade está na própria Constituição, votada por um poder constituinte e que impõe mecanismos próprios de controle entre os poderes do
Estado. E a própria Constituição
criou mecanismos de controle do Judiciário, bem mais poderosos do que
o chamado controle externo, ao impor o conceito de que o juiz não é um
funcionário público mas uni membro
de poder, e como tal sujeito a regras
específicas de controle, até mesmo a
do impeachment.
Terceiro, não é só no plano constitucional que se encontra a massa de
manobra para controlar o Poder Judiciário. E claro que algumas regras,
no nosso sistema constitucional racional-normativo, estão no texto
constitucional e merecem ser refeitas.
Por exemplo, a questão do sistema
disciplinar e da perda do cargo por
decisão do órgão superior do tribunal. Como hoje está regulado, tornase difícil controlar a disciplina diante
da exigência de uni quorum elevado
para que uma punição seja imposta.
O mesmo se diga quanto ao sistema
de acesso, pelo qual a recusa do órgão superior no momento da promoção não inviabiliza uma nova investid a e u m a outra e o u t r a .
permanecendo o que foi recusado no
exercício do cargo.
Fora desse plano constitucional é
possível realizar muito. Assim, por
exemplo, o controle permanente das
corregedorias no que se refere a produçào dos juizes, com conseqüências
disciplinares efetivas. Pode-se dizer o
mesmo quanto ao acompanhamento
dos juizes concursados até o momento em que se tornam vitalícios, criando um mecanismo de fiscalização eficaz. que alcance a produção
intelectual, o comportamento moral e
a postura individual. E nesse ponto
as escolas de magistratura deveriam
exercer um papel não apenas acadcmico — não um cursinho. mas, sim,
uma escola voltada, especificamente,
para a formação do magistrado em
todos os sentidos. Enfim, muitas ouiras medidas infraconstitucionais podem ser adotadas.
Quarto, todo mundo sabe que,
ademais do controle político exercido
desde a nomeação pelo Poder Executivo, com o crivo do Senado, até a
possibilidade do impcaclmicnt, existem controles administrativos e linanceiros pelos tribunais de contas.
Por que. então, ao invés de criar mais
uma estrutura de controle não fazer
funcionar — se é que já não funcionam — os mecanismos disponíveis?
Será mais legítimo um controle exercido por um colegiado de juizes, advogados, membros do Ministério Público etc. do que um controle
exercido nos termos dos orgãos de
poder já existentes? E evidente que
não.
Quinto, a propaganda desfavorável ao Poder Judiciário, verdadeira
satanizaçâo dos juizes, a reclamar invasão externa para acabar com o hermetismo, impor a transparência, parece desconhecer a velha lição da
humanidade de que os homens não
são perfeitos ainda que devam estar
vocacionados á perfeição. Hamilton
"só
pode haver na
já advertia que
sociedade um pequeno número de
homens com tal mestria das leis que
os qualifique para a posição de juizes.
Além disso, se fizermos as deduções
corretas no tocante á depravação comum da natureza humana, o número
daqueles que unirão ao necessário conhecimento a necessária integridade
será ainda menor". E claro que a
massificação — os tribunais tendem a
aumentar exageradamente. o de São
Paulo tem mais de 100 e o do Rio de
Janeiro, recentemente, cresceu para
Sü — não facilita as coisas. Mas é
uma realidade que não pode gerar
ceticismo. Ao contrário, deve estimular o sentido de dignidade da magistratura. de rigor no controle do acesso. sempre por concurso público,
para o qual não é suficiente o conhecimento, mas, também, a compostura. o bom comportamento, o uue não
depende, como é curial, do controle
dito externo, mas do controle do própno órgão de poder e dos responsaveis pelos exames de ingresso.
' Professor títu»ar da PUC. desembargador do
TJ do Estacto do flto e membro da Untáo de
Juristas Caíòífccs
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governo
Área econômica diz que pior já passou mas empresários acham cedo para festejar
concorrem para aplacar os ânideração Nacional de Indústria
' CRISTIANO ROMERO
alimentos, bebidas, medicamenexplica
mos dos comerciantes em relaindúsa
tos e de bens de consumo durá(CNI),
que, para
BRASÍLIA — As vendas crescetrimestre
do
ano.
o
fundo
último
aconteceu
do
tiia,
ao
veis (eletrodomésticos, equipação
poço
, ram, a produção industrial au"Houve um abrandamento da
em julho, quando o setor automomentos eletrônicos etc.) não vi> mentou, a inadimplência caiu, as
• lojas estão elevando suas encocrise, mas ainda não dá para
tivo deu férias coletivas aos emram a cor da recessão, outros
uma
tendência
de
as
Isto,
segundo
formar
ele,
explidesceram
a ladeira. O que mais
que
pregados.
ano,
o
do
o
final
| mendas para
coisas vão melhorar", acredita
ca parte da recuperação ocorrida
sentiu as medidas anticonsumo
consumo de energia subiu e as
Emilio Alfieri, da Associação
nos dois meses seguintes.
foi o automobilístico, o único
empresas demitiram menos traba"Em agosto,
'
Paulo.
de
São
Comercial
a
indústria
autovendas este ano estão mecujas
lhadores nos dois últimos meses.
voltou
mobilística
a
funcionar
e
nores
Oliveira
(em 8%) do que em 1994 .
explica
Gesner
a
! Afinal, esses indicadores são sique
isso influenciou o resultado da
Agora, o setor será beneficiado
expectativa do próprio governo
. nais de que a economia saiu do
1 fundo do
indústria como um todo. Foi um
é de que a recuperação da econopela reabertura dos consórcios.
poço depois de seis meefeito
de compensação em relamia
seja
tênue
e
controlada
do
Na
avaliação
ses
de
arrocho?
Sofreram também os efeitos
por
|
"O importana julho que não se pode exção
uma
sintonia
fina.
emdos
opinião
Na
sim.
do
arrocho os setores mais degoverno,
trapolar para o resto da econo1
sinal
o
te
é
o
está
que
governo
presários, a situação melhorou,
pendentes de financiamento, comia", diz José Guilherme. "O
emitindo ao mostrar, com as
mo os de bens de capital (máqui; nuis ainda é muito cedo para coque dá para afirmar é que o Namedidas de redução dos compulnas e equipamentos), insumos
. memorar.
tal não será ruim".
sórios (recolhimentos automátie construção civil.
agrícolas
No comércio paulista, por
No comércio, os analistas acrecos
de
depósitos
Banco
desses,
outros setores —
Além
pelo
exemplo, apenas um setor, o dos
ditam que o movimento das venCentral)
dos
bancos
e
a
redução
vestuário
e de calçados
têxtil,
de
. bens semiduráveis (calçados, roudas em setembro foi atípico por—
dos
não
'
espaço para
muito
juros,
gradual
pensa
que
perderam
pas etc.), registrou queda nas venque houve cinco sábados no mês,
em promover uma recessão",
os
importados.
6%
em
relação
das em setembro:
além de um feriado numa quintaconcorda o chefe do Departa"O
, a agosto. Na média, o faturamenfeira que estimulou as compras.
panorama para esses setomento de Economia da Federato real do comércio em São Paulo
"Eu não
res não vai se modificar muito
afirmaria que está hação das Indústrias de São Paulo
daqui em diante", aposta o direvendo um processo de recupera| cresceu 4% em setembro, um mês
(Fiesp), Antônio Lanzana.
ano,
tor do Departamento Econômico
da
economia",
diz
, após ter caído 6,16%. No"Rigoo
diretor
ção
acumula elevação de 10%.
Sem generalizações — Os
da CNI. Uma pequena elevação
do Departamento Econômico da
' rosamente, o
empresários concordam que não
das encomendas registrada nas úlFederação do Comércio de São
pais não está, não
há nem houve uma recessão geneesteve
e
não
estará
em
recessão",
timas semanas também não é moPaulo, Oiram Corrêa.
|
últimos
meses,
mas
nos
ralizada
comemora o secretário adjunto de
—
tivo para se acreditar em explosão
Crise abrandada
Juros
"Dureclamam que a recuperação em
«Política Econômica do Ministério
do consumo no fim do ano.
ainda altíssimos — para o conbeneficiará
os
setores
curso
não
rante o arrocho, as empresas fosumidor chegam a 17% ao mês
t da Fazenda, Gesner Oliveira.
mais atingidos durante o arrocho.
—
ram obrigadas a desovar seus es—
de
no
manucrédito
cartão
a
Alguns especialistas
Xeque
O desaqueciinento, analisa José
'põem em
toques. Agora, estão encomentenção das restrições ao crédito
xeque essas interpretaGuilherme, atingiu mais alguns
dando
apenas para repor os estocomprar
se
em
três
(só
pode
O
economista
José
Guilherições.
"O
do
outros.
setores
que
ques", informa Oiram Corrêa.
prestações) e a desconfiança dos
me de Almeida Reis, chefe do De'
bancos em emprestar dinheiro
Enquanto os fabricantes de
pessoal está com os pés no chão".
parlamento Econômico da Conte-

«* n

Preços malucos
Ciixa com sucrílhos Kelloggs de 300g
Rio de Janeiro

j 11^

Nova lorqud

US$ 3,22

US$ 2,58-

Mensalidade em negociação^
O secretário de Acompanhamento Ecogoverno entende que essa regra quebra
as determinações da política econômica
nômico do Ministério da Fazenda, Luiz
"não sancionar desejoTJffb
Paulo Velloso Lucas, que é também
que e a de
repasses e indexação", como afirmai
suplente de deputado federal, vai negoontem o secretário, Lucas entendes^'
ciar com o Congresso, a partir de amase não tiver sucesso nesta primeira»»*»nhã, as regras de reajuste das mensalidada de negociações, o governo .Htfífti
dades escolares para o próximo ano. A
base das negociações é o projeto de lei
poderá enviar projeto de lei quej^
sendo preparado por técnicos dos nj|sobre a Medida Provisória 1119, de 25
nistérios da Fazenda e da Justiça. Os
de setembro, que trata do assunto. O
técnicos do Fazenda estão propondo o
do
deputado
Paes
de
autorida
projeto
enquadramento das escolas em ufta
Landim (PFL-PI) aprovado semana
planilha de custos para que as mens^upassada na Comissão Mista não satisdades subam anualmente somenuxle
faz o governo e Lucas tentará modificaacordo com o aumento das despesas.
Io. A principal divergência está na preAcreditam que a transparência dos gasvisão do reajuste anual com base na
tos permitirá negociação mais equ^ivariação acumulada do IPC-r a partir
brada entre as partes.
da última data-base dos professores. O

OS SINAIS DA CONTBAP1ÇAO
AS BOAS NOTICIAS
ano: 5,7%. É a mesma taxa do
i ¦ Os juros básicos da economia
caíram de 4,02% em julho para
ano passado. Nos últimos três
anos, o PIB cresceu 17%.
3.13% em outubro.
H O Banco Central reduziu os
A taxa de investimento da
compulsórios recolhidos junto ás
está crescendo de 17%
economia
•instituições financeiras, injetando
18%.
para
RS 13,7 bilhões na economia. OuEm agosto, houve um aumentros RS 39,3 bilhões continuam
•nos cofres do BC.
to, de 1,58%, das horas trabalhadas na indústria.
¦ O país deve crescer mais este

AS MÁS NOTÍCIAS
Os juros para o governo caíram
ção ao mes anterior, mas cresceu
mas
continuam
altis3,13%,
69% se comparado a setembro do
para
simos para as empresas e pessoas
ano passado.
físicas. Para uma inflação em torEm setembro, 34 empresas peno de 1%, o custo dos empréstidiram concordata em São Paulo.
mos bancários está entre 8% e
No ano passado, apenas cinco
10% ao mês. No cartão de crédiempresas haviam feito isso.
to, o juro mensal é de 18%
Em agosto, 93 mil pessoas foram demitidas pela indústria pauO número de cheques sem
fundo caiu em setembro em relalista.

Paulo Nicolella
Varej<
|o

tem

melhoria
jCRISTINA ALVES
A economia brasileira chegou
ao fundo do poço. A partir de
setembro, os indicadores da in'dústria
e do varejo mostram que
havendo reaquecimento
está
:ja
"Estamos em
das vendas.
processõ de retomada da atividade ecojiomica. O fundo do poço já passou", garante o sócio diretor da
'consultoria MCM, Ernesto Gue'iles.
( O pior, diz ele, ocorreu em julho e agosto. A partir de setembro, a situação começou a se re"Os
indícios dessa mudanverter.
çá surgiram nos últimos 30 dias
principalmente no setor de bens
duráveis como eletrodomésticos e
produtos da linha branca (geladeiras, freezers e máquinas de lavar)", diz Ernesto Guedes. O sótio da MCM garante que. nas
.últimas semanas, já se vê um otimismo mais generalizado em diVersos setores.
As projeções da MCM indiçam que as vendas deste Natal
podem se aproximar muito do resultado do ano passado. A consultoria está trabalhando com
projeção de 5.4% de crescimento
para o Produto Interno Bruto
(PIB) este ano. No caso da produ"ção
industrial, a estimativa é de
7,3% de crescimento.
Desde agosto, a Federação das
Indústrias do Rio de Janeiro (Firmelhoria
jan) já vinha detectando
"A
recuperação foi
nas vendas.
detectada nos 13 setores em que
analisamos", diz Augusto Franco, chefe do Departamento Econômico da Firjan. Entre janeiro e
tigosto deste ano, o crescimento
foi de 4.7% em relação ao mesmo
período do ano passado. Mantido
este resultado, a previsão e de que
U economia fluminense deverá
crescer 3o o este ano.
O dono do grupo Sendas, Artur Sendas, confirma a recuperação das vendas no varejo. Em setembro. o grupo detectou aumento de 2% a 3% em relação ao mès
de agosto. No total do ano de
1995. a expectativa e de que haja
crescimento de 15% a 20% em
comparação com 1994 . Os numeros da Associação Brasileira de
Supermercados (Abras) indicam
que o ano de 1995 devera registrar
aumento de 12% em relação ao
"O
ano passado.
pior já passou",
conclui Artur Sendas.
:

Fundos adquirem

Zedillo vai aos

29,17% da Riocell

Estados Unidos

por R$ 96 milhões
A lochpe-Maxion vendeu sua
participação na Riocell S/A,
equivalente a 29,17% do capital
social da companhia, para os
fundos de pensão Previ — dos
funcionários do Banco do Brasil —
e Pctros — dos funcionários da
Petrobrás. De acordo com o
comunicado feito ao mercado, a
venda gerou uma receita para a
lochpe-Maxion no valor de RS
96.3 milhões. A alienação das
ações da Riocell faz parte da
estratégia da lochpe-Maxion de
concentrar esforços cm sua
atividade principal,
de autopeças e
máquinas agrícolas.

mostrar números»
O presidente do México, Ernesto
Zedillo, embarca hoje para os «•>
Estados Unidos, onde
apresentará os primeiros
resultados das medidas
econômicas adotadas depois da
crise de dezembro e que serviram
para acalmar o mercado
financeiro. Antes da viagem, om
governo mexicano havia pago
antecipadamente USS 700
milhões ao Tesouro
norte-americano. As estatísticas y
apontam uma saida de capital de
quase LI SS 11.5 bilhões no
primeiro semestre de 95, num
claro reflexo da desconfiança do
mercado financeiro internacional,
sobre o futuro do México a curto
e médio prazos.

Telebrás

atuará

A Telebrás e a Portugal Telecom
assinaram um acordo de cooperação
bilateral que prevê a criação de uma
sociedade. Essa empresa — cujo capital
social será dividido igualmente entre as
duas companhias — tem como objetivo
a promoção de investimentos e de
participações societárias conjuntas. Um
investimento já definido é o da criação
de uma empresa para a oferta de

Sheila, da Companhia do Corpo: redução de ate 30% nos preo

Nem
¦

Verão de

o

sol

1996

promete ser muito
fraco em vendas
TEREZA LOBO
mesmo um sol de rachar
será capaz de fazer com que
Nem
o verão % repita o sucesso de
vendas da indústria do vesturário
na temporada passada. Sem recuperar as perdas que começaram
em março, as confecções não arriscam estratégias mais ousadas e
reduzem a produção. A Companhia do Corpo, conhecida marca
de moda de praia, com três lojas
no Rio e vendas no atacado para o
Norte e o Nordeste, está produ/indo 5 mil peças por mês. exatamente a metade do último verão.
Para o consumidor, a crise da
indústria resulta em promoções
com descontos nos modelos antisem augos o uma nova coleção
mento dos preços. "Reduzimos os
preços em 30% dos modelos antigos. cortamos a produção para
c\itar estoques e sõ não abrimos
mão da qualidade dos nossos produtos", afirma a dona da Companhia do Corpo. Sheila Murray
\ Richard's. de moda masculina. segue a mesma filosofia e pianejou \endas 20"o abaixo do \e-

anima

¦ção e cortes na
produção

confecções

rào passado, seguindo o Índice da
queda nas vendas, conta o diretor
comercial. Pedro Janot. As mercadorias de verão terão o mesmo
preço da temporada passada, mas
os modelos antigos sofreram redução média de 15% nos preços. A
Richard's abandonou os fornecedores que se negaram a baixar
" Não dá aumentar
prepreços
ços porque o consumidor não
compra", argumenta o diretor.
Nos prédios de pronta-entrega
e vendas no atacado, como o da
Santa Clara 75. em Copacabana, a
"Aquela turma
crise é geral.
que
vinha do Norte e do Nordeste surniu de vez" afirma Jussara Fragoso. da Red Summer Confecções.
\o contrário das demais confecções, ela também vende peças a
varejo, com o mesmo preço do
atacado, o que faz um blaser de
microfibra custar RS 30 Jussara
Fragoso setencia que quem tiver
margem de lucro acima de 30%
não vende.
As queixas se repetem em todo
o prédio. Na malaharia Alicgri. a
coordenadora de vendas. Rose
Tcllcs. espora vendas 20% d ->0°o
abaixo do verão passado. Ela conta que em maio os clientes começaram a cancelar os pedidos e logo
depois começou o desespero, pois

ninguém pagava ninguém. A solução foi enxugar a produção e negociar com clientes e fornecedores. E dar descontos de 40% na
coleção passada.
No andar de baixo, a Kavz
chegou a reduzir os preços de todas as peças em 35%. ao mesmo
tempo em que esticava o prazo de
pagamento até SO dias. quando o
máximo antes era de 60 dias, diz
a gerente Alda Laut. Agora as
vendas começaram a reagir um
pouco, sem se chegar a RS 100
por dia. uma tragédia em relação
ás vendas de ate l'SS 5 mi! por
dia na no final do ano passado,
quando o faturamento chegava a
RS 70 mil por mês. A empresa
fechou duas das quatro lojas, demitindo quatro funcionários, e
reduziu a produção.
A crise atinge toda a indústria
de confecção, independentemente
do tipo de mercadoria ou popularidade de uma grife. Marcos Ferraço. da Arranha Gato, conta que
o movimento vem caindo ha três
anos. Tanto assim que fechou o
show room do Rio. mantendo apenas o de São Paulo Para driblar a
crise, já que o inverno inexistente
deixou encalhe 10o» a 15% maior
do que o de 1994. a Arranha gato
e>ta abrindo sua ponta de estoque
onde funcionava o show room.

em

- -

Portugal

serviços de telecomunicações globais a
•
grandes clientes do sistema Telebrás e
da Portugal Telecom. O acordo visa
ainda a aprofundar a cooperação nas
áreas de intercâmbio de informação"""
'
sobre desenvolvimento tecnológico e'
procedimentos operacionais, de
formação e desenvolvimento de recursos
humanos c de pesquisa.

Sudameris compra banco
37 agências, das quais 30 na capital, ü
Até o dia 15 de outubro, o Banque
Banque Sudameris está na America do
Sudameris-Paris oficializa a compra da
Sul desde 1910 e tem hoje uma rede de
participação do Crédit Lyonnais no
Banco de Lima. Com isso. o Sudameris
257 agências, distribuídos nos primHpúis
francês — do conglomerado Banca
paises da região. No Brasil, o Banco
Commerciale Italiana — passará a deter
Sudameris — 5(>% do capital pertencem
68% do capital do Banco de Lima. A
ao Banque Sudameris — conta com 174
negociação inclui ainda a Lima Leasing
e fechou o balanço do primeiro
agências
e a Interlima, uma corretora de valores.
registrando um lucro liquide»
semestre
O Banco de Lima foi fundado em 1952
41.9
milhões.
de
RS
unia
rede
de
tem
Lyonnais
e
pelo Credit

o

an
nm
i

Companhia
Vale do Rio Doce

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE PONTA DA MADEIRA
Concorrência SUPOC N* 023/95
Prestação de serviços de estiva, compreendendo: Descarga e embarque de
manganês a granel e em big-bag'3, através do Porto do Itaqui, em São Luis-MA.
Prazo: 365 dias. O Edital estará disponível para ser lido e/ou obtido a partir do día
16/10/95, na Av. dos Portugueses, s/ng - Praia do Boqueirão, Itaqui - São Uiis-MA.
(Mais informações no DOU de 06, 09 e 10/10i95).
Concorrência SUPOC N* 024/95
—:
Locação de equipamentos pesados para limpeza, manutenção induotnnfi*
manuseio de minério, soja e ferro gusa, no Complexo Portuáno de Ponta da
Madeira, em São Luis-MA. Prazo: 730 dias. O Edital estará disponível para ser lido
e/ou obtido a partir do dia 17/10/95, na Av. dos Portugueses, s/n° - Praia do
Boqueirão - Itaqui, em São luís-MA. (Mais informações no DOU de 06, 09 e
10/10.95).
Concorrência SUPOC n' 026/95
Prestação de serviços de operação e manutenção de 04 (quatro) rebocadores .»01 (uma) lancha no Complexo Portuário de Ponta da Madeira, em São Luis-fcMuss
Prazo: 365 dias. O Edital estará disponível para ser lido e/ou obtido a partir de'
20/10/95, na Av. dos Portugueses, s/n° - Praia do Boqueirão • Itaqui, São Luis-MA.
(Mais informações no DOU de 09, 10 e 11/10 95).
Tomada de Preço# SUPOC n* 016/95
Prestação de serviços de descarga de vagões com ferro gusa e soja, a ser#«rv*i
realizados na area do Complexo Portuáno de Ponta da Madeira, em São Luis-MA**
Prazo: 426 dias. O Edital estará disponível para ser lido e/ou obtxfo a partir do <£a
24/10<95, na Av. dos Portugueses, s/n® • Praia do Boqueirão - Itaqui, São Luis-MA.
(Mais informações no DOU de 09, 10 e 11/10/95).
SUPERINTENDÊNCIA DE METAIS NOBRES
Concorrência Internacional SUMEN n* FB-55/95
Execução das obras de abertura de "raises" de ventilação da mina subterrânea,
na Unidade Operacional Fazenda Brasileiro. Município de Teofilãndia. Estado da
Bahia. Brasil. (Mais informações no DOU de 09/1095).
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Ricota: emissão de nota fiscal através de um modelo simplificado

iff esso
Congi

a

nota

autônomo
para
m Lideranças aceitam exigência de maior
controle sobre os profissionais liberais
deduções", diz Riggoto.
ITSAK BORGES
Pauderney Avelino acredita
"há um
BRASÍLIA— São grandes as
consenso no Conque
chances de o Congresso Nacional
sobre o fato
e
na
sociedade
gresso
aprovar a exigência de emissão de
de que os médicos e os profissionota fiscal por parte de profissionais liberais em geral não gostam
nais liberais, como médicos, dentisde dar recibos". Isso, segundo ele.
tas e analistas, tal como propõe a a
aumenta as chances de aprovação
Receita Federal, conforme revelou
por parte dos parlamentares.
ontem o secretário Everardo Maciel
O deputado entende que a
ao JORNAL DO BRASIL.
"Acho
da nota fiscal pelos profisadoção
que a proposta tem tosionais
liberais teria que ser por
das'as chances de ser aprovada",
meio
de
um modelo simplificado,
afirma Pauderney Avelino (PPBexiste
em alguns estados,
como
já
AM), presidente da Comissão de
"A
onde
está
se
reduzindo
a sonegaEconomia tia Câmara.
nota
de
Imposto
sobre
Circulação
ção
fiscal teria a vantagem de evitar
de Mercadorias e Serviços
sonegação", emenda Germano
(1CMS). Avelino também acrediRlgotto (PMDB-RS), líder do gota numa tramitação rápida das
ve.rno no Congresso e dentista por
mudanças
do Imposto de Renda,
formação.
"O
mas
defende
que, além de simplicaminho da Receita Fedeficar,
o
ral é construir um sistema de arregoverno deveria ser mais
"larigoroso na fiscalização para
cadação mais simples para o conzer com que as pessoas paguem
tribuinte e, nesse caso, a emissão
imposto".
de nota fiscal pode vir, sem comOs dois parlamentares põem
plicar", disse Rigotto.
em dúvida a exigência de que os
Ò deputado destaca também a
contribuintes declarem a proprieopção do desconto-padrão (que
dade de bens com valores acima
deve ser de 15% até o limite de
de
RS 3 mil. "Não é viável vascuanual
de
24
mil
Ufir,
ou
renda
lhar muito a vida das pessoas",
cerca de RS 19 mil) associado à
diz Pauderney. "Se esse piso for
riídução das alíquotas para 15% e
muito baixo, vai complicar tre25%. Hoje elas são de 15%.
"Isso
significa ali26(6% e 35%.
mendamente a declaração; um piso de RS 5 mil seria mais realista,
quota média menor, que poderá
ter gçmo conseqüência ampliação
pois reduz o número de itens na
declaração", defende Rigotto.
da ..base tributária e o fim das

m INDICADORES

ainda chega ao plenário, e, se mantida a
idéia de punir quem divulgar a quebra de
sigilo, a imprensa terá de se desdobrar para
noticiar certos escândalos.
O fato é que existe aquele tipo de fiscal
criminoso que, possuidor de informação comprometedora, achaca o contribuinte com a
ameaça de divulgar seus podres pela imprensa.
Mas, como diz Everardo, "é impossível fazer
investigações profundas sem acesso a informações financeiras e bancárias do contribuinte".
Ou seja: não há reforma tributária que não
fique capenga sem o fim do sigilo bancário.
— O cidadão tem de ter a garantia de que as
informações prestadas não serão usadas para
outros fins. A responsabilidade também é de
quem veicula — acusa o secretário da Receita.
Puna-se quem passou e quem veiculou a informação, defende ele.

Fraude de milhões
É gigantesco o volume das fraudes com
remessas de dólares ao exterior: segundo
técnicos da Receita que já fiscalizaram cinco
empresas por suspeitas de mau uso da chamada conta CCS, o dinheiro que escoava
por esse instrumento de remessa de divisas
era todo proveniente de caixa dois, escondido do Fisco. A soma dessas cinco sonegadoras chegou a portentosos USS 310 milhões.

BNDES Toiir
O BNDES inicia em breve uma nova linha de
financiamento para modernizar a infra-estrutura turistica nacional, informa o presidente da Embratur.
Caio Carvalho. Será destinada ao setor hoteleiro,
para reformas e equipamentos. Não é a única novidade que o Ministério da Indústria, Comércio e
Turismo planeja com o banco. Os assessores de
Dorothéa Werneck discutem com o BNDES linhas
diferentes das tradicionais para a nova política industrial. a ser divulgada em outubro.

Da Argentina ao Brasil

Caso Pains
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cadê) julga hoje a incorporação da Siderúrgica
P:uns pelo grupo Gerdau. As mudanças nos critérios para aferição de concentração econômica podem beneficiar a empresa, que tem pareceres contrarios ao negócio.

(US$ milhões)
Óleo cru de
:
petróleo ou de
minerais betuminosos
Trigo

: 1993 j 1994:1995*
:
:
:377,0 :519,2:623,0 |
:
:
j
: 440,8 : 475,8:625,0

'Estimativa Fonte: Embaixada Argentina
? O petróleo argentino já compete com o
trigo pelo primeiro lugar entre as exportações
ila Argentina ao Brasil. E o que mostra o
boletim Argentina-Brasil produzido pela embaixada Argentina, que também revela o interesse dos vizinhos na privatização brasileira:
os empresários argentinos poderão aportar
"não
só capital de risco, mas também capacidade de gerenciamento técnico e empresaria!", graças à capacidade adquirida com as
privatizações do governo Menem, diz a publicação.

FURNAS
CENTRAIS ELETRICAS SA
CGC 23 274 19.L-000 M9
MINISTÉRIO
DE MINAS E ENERGIA

Eletrobrás

Aviso de Edrtal
TP.S.DRN.0.007.95
1. Objeto:
Serviços de
Manuntenção e Limpeza de
Faixa de Servidão das Linhas
de Transmissão, bem como a
limpeza de estradas e picadas
de acesso as estruturas
daquelas linhas.

IPC/FIPE %
%
ICV/OIEESE
<* MM
3.56
¦M>c
J
'5
xnv
5
'Jo x*0
<«
A*CM0
,w
Vuruiadni) ... VIM icumuooax »0J
Emljnw, r56 EmtJrasK «. S3

IGPM/FGV
'lljflfv..
.

INDtCA PORES
t"**
BTN01-0
fllitW
1-738
UPC *** trw-*rsfre!- 3S '2Z2 ®"
Uf*U«r«»®l
RJ'S
L^'iOAjProl RSO:S52 Offi •OrffukW *
JfrtlPGPVsrt
!»(»•• 140691 aOt W95.
U161830119
I8ACN6V. :i8?3! •*!*«»*; "1
spy r VX
pcrc "SaseDe.fr^o92
k^v,
t59C?

• fcru
.^^(yoeaT^o-—
M 3a ACS a 00 10
^cM^JSa

2 4?
15?
220
-cn
!2«
15 "9

• —s—,fn3^s
I
JpOlp
xjp.

JB

f

? Depósitos de R$ 4.2 milhões aguardam
seus proprietários em contas correntes de
II bancos liquidados ou sob intervenção do
governo. Só os correntistas do banco Open
— que tinha míseros RS 1.6 mil depositados
em conta corrente — sacaram tudo o que
tinham. Em outros bancos, parte do dinhei•
ro ficou retida porque pertence a diretores
das instituições. Ficou nas contas uma
quantia respeitável, mais de 5% do dinheiro liberado para pagamento pelo BC.
Milho salvador
A quebra da safra de milho americana levou á alta de preços e pode salvar a balança
comercial brasileira nesse final de ano. O governo brasileiro estava em dificuldades para
manter o estoque oficial, que abarrota armazéns, e agora já negocia com tradings internacionais a venda do milho nacional no exterior.
São USS 500 milhões em grãos.
E re/ar para que esse milho todo seja encontrado nos silos.

FURNAS
CfcNTRAIS tLF.ÍRICAS SA
CGC 23 274 194/0001-19.
MINISTCRO
OC M»NAS E ENEROIA

589-9922

Eletrobrás

Aviso de Adiamento
Concorrência N"
CO.APR.T.005.95
1. FURNAS Centras Elétricas S A
torna publico que a data do
Entrega dos Documentos de
Habilitação e Propostas da
referida Concorrência, loi adiada'
para o dia 17.10.95.
2. Maioreo Informnçòea: no
Diário Olicial da União do dio
9.10.95.
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRAS

Classificados

I

Fonte: Banco Central

BRASIL
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA IdMIM
Superintendência Executiva do E&P
AVISO DE ADIAMENTO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N2 101.0.007.95.6
Objoto - Altorado para: ConlrataçSo do atretamonto do 01 (uma) ou do atô 03 (trôs)
ombarcaçóes do Tipo P-3 (transporto do passageiros), destinada ao apoio as
unidados do produção e do porturaçáo. om toda a oxtonsão da Plataforma
Continental Brasileira.
Adiamento: Estamos reabnndo o prazo para o recebimento das propostas, ficando
estabelecida a data do 10/11/95, ás 14:00h. na sala 1176 do Edifício Sede da
PETROBRAS
Consulta o/ou obtenção do Edital: Av Republica do Chile n° 65. 11° andar - sala
1104 - Centro - Rio de Janeiro • RJ.
Valor de aquisição do Edital: R$ 35,00

2. Obtenção
do Edital:
Departamento de Produção Nova
Iguaçu - DRN.O, na Rodovia
Presidente Dutra, 238 - km 0 Jardim América/RJ de 9 às
11 horas e de 13 às 16horas.
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3. Maiores Esclarecimentos:
Diário Oficial da União dos dias
9 e 10.10.95.
Departamento de Produção
Nova Iguaçu
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Astra GLS
Motor 2.0 M.RF.I.
Barras de proteção lateral
Direção hidráulica
Ar-condicionado lopc.)
Duplo air-bag (opc.i
Travas, vidros e espelhos "elétricos"
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| Valor alnda
: sacada ;Bmconta(R$)
Economico
54.225,08
99,9 :
Comercial de SP: 97,6 •
747,09~
63,0
j
Marcantil S/A
792.050,11
Agrimisa
47,1 : 119.014,33
84,2 •
Hercules
71.629,95
44,2 :
Garavelo
91.086,74
29,0 :2.664.197^06"
Bancesa
Rosa
92,1 •
4.483,10
Atlantis
18,5 :
68.079,39
Bancorp
98,9 :
113.56
Adolpho Oliveira 17,91 j 310.201,50
Total 4.175.827,91

Odebrecht no tojH»
Divulgado pela revista Enginevring News
Record, o ranking das 50 maiores empreiteiras
do mundo traz apenas uma empresa da Amcrica Latina: a Odebrecht. Ela esta em 27° lugar,
com USS 958 milhões cm faturamento no exterior. Um salto impressionante. Estava em 63"
uni ano antes.
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Deve ocorrer em Brasília uma punição inédita
no sistema de franquias do McDonakTs. Por
razões administrativas, o McDonald's já interveio
em outros pontos do pais antes, mas pela primeira
vez há rumores de retomada do ponto. A empresa
negociou a recompra, com Jim Chiang. o dono da
franquia na Asa Sul da capital, onde se vêem
deputados ás voltas com McNuggets e quejandos.
O franqueado, que se diz perseguido pela empresa, recusou USS 4 milhões.

Carne fraca
Os frigoríficos exportadores de carne poderão falir com a conjunção de juros altos e
queda de câmbio, apela o presidente do Sindicato de Indústria de Carnes do Rio Grande do
Sul, Ary Lange. Os empresários fizeram lobbv
em Brasília e conseguiram ter reembolso de
5% do IPI. Só que não recolhem IPl. Querem
poder repassar a vantagem aos fornecedores.
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f^Cneses

imprensa?

punir
responsável pela divulgação de inforO maçòes sigilosas sobre contas bancárias ou declarações de renda deve ser punido. É o que defende o secretario da Receita,
Everardo Maciel, como saida para aprovar
a quebra do sigilo bancário para o Fisco. Se
essa norma estivesse valendo, teria morrido
nas redações muita notícia da CPI que levou
ao impeachment de Fernando Collor. Mas
Everardo não está só. O projeto de lei de
imprensa que tramita no Congresso vai na
mesma linha.
Aprovado no Senado ainda no governo
Collor, o projeto — do senador José Fogaça
— prevê multas para empresas jornalísticas
que divulgarem informações protegidas pelo
sigilo bancário ou fiscal. Na semana passada, anexado de penduricalhos, o projeto foi
discutido na Comissão de Comunicação,
Ciência e Tecnologia da Câmara. Um dia
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Eventos especiais
para a garotada
animam o domingo
Os baixinhos aproveitaram o domingo para antecipar as comemorações do Dia da Criança, no próximo dia 12, quinta-feira. As praias
"•viraram um
grande playground,
| com direito a brincadeiras, sorteios,
números circenses, shows de danças
folclóricas e até um torneio de fisiculturismo. Diversão também não
¦ faltou nos centros culturais, com
eventos especiais para a garotada.
""Um
domingão que deixou as crianças a todo pique e os pais, exaus..tos.
A programação começou cedo.
Cerca de mil pessoas assistiram às
, ^trações de um circo montado na
Praia de Ipanema, na altura da Rua
Farmc de Amoedo. A festa, patro'cinada
por uma empresa de pães
industrializados, começou às 10h30
e contou com uma centena de artisias circenses, a maioria da Escola
Nacional de Circo. Antes da apresentação, mágicos, palhaços, pernas-de-pau, trapezistas e malabaristas fizeram uma caminhada de um
»..quilômetro' da Rua Henrique Dum-'^mont até a Rua Farme de Amoedo.
Aforam distribuídos adesivos, bolas
«•ide gás, camisetas, bonés e cupons
^ue davam direito ao sorteio de
3rindes.
*>— Circo — Um dos números
o dos cachorri3> ais aplaudidos foi"Mamãe,
o au-au
sdahos amestrados.
"está
dançando", dizia eufórica Fabrícia Santos, de 3 anos, à mãe,
iiteticia Santos. "Adoro circo, mas
rtunca tenho tempo para levá-la",
justificou Lsticia.
' * ' Em
Copacabana, o Grupo de
Dança Folclórica da Holombra, ci'
{lade paulista de colonização holanclesa, continuou a festa. Os bailarinos, em trajes típicos, desfilaram
em quadriciclos ornamentados com
flores pelo calçadão, da Rua Domingos Ferreira até a Rua Constante Ramos, onde apresentaram
um show de dança holandesa. O
|~ê"vento foi promovido pelo Sesc Copacabana. A poucos metros dali,
foi
a vez de aproveitar o Io Torneio
j
Pergus de Fisiculturismo, também
| na Praia de Copacabana. A compei tição, voltada para os adultos,
: atraiu a atenção das crianças.
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Candidatos
fazem prova
para delegado
Mais de mil pessoas
prestaram exame, ontem, em
busea das 156 vagas para
delegado de policia de 3a
classe. Os candidatos fizeram
provas de Direito Penal e de
Direito Civil.
^ *. fpr
EBk

Baile funk em
Pavuna acaba
em tiroteio
Cinco menores da Favela de
Acari foram baleados ontem
em um baile funk no Morro
da Pedreira, Pavuna, por
traficantes ligados a Jorge
Luis, de Acari. André Araújo
da Silva, 16 anos, Cassiano
José Batista, 11. Jorge
William Lima Menezes, 16,
Gilberto Amorim Godoy, 17,
e um rapaz não identificado
foram para o Hospital Souza
Aguiar.
Soldado é
preso com
carro roubado
O soldado da Policia Militar
Marco Aurélio Danziger, 35
anos. do 3o BPM (Méier), foi
preso na madrugada de
ontem em Realengo, na Zona
Oeste da cidade, dirigindo a
Parati roubada de placa UM
0584. O PM foi perseguido
por policiais do 14" BPM
(Bangu) e levado para a 33J
DP (Realengo).
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C erca de mil pessoas assistiram às atrações de um circo cm Ipanema
Já no Centro Cultural Banco do
Brasil (CCBB), a programação foi
mais liglh. O escritor e cartunista
Ziraldo lançou o Manual da Louquinha Varrida, uma cartilha inspirada no Louquinhos Varridos, versão infantil do movimento Loucos
Varridos, lançado pela atriz Sônia
Braga para conscientizar a popula-

çào a não sujar a cidade. A cartilha
será distribuída em escolas do muncipio, com o patrocínio do CCBB.
As crianças que participaram do
lançamento do movimento contaram com vários eventos culturais,
como sessões de pintura, videos,
teatro e show de música. As atividades abordaram temas ecológicos
e reciclagem de lixo.

DAS prende
traficante
do Vidigal
Policiais da Divisão
Anti-Seqüestro (DAS)
prenderam sábado o
traficante Patrick Salgado
Martins, 22 anos, gerente do
tráfico do Morro do Vidigal.
Os agentes estavam à procura
de dois cativeiros. No
segundo endereço — Rua
Olinda de Magalhães. 72 —,
eles surpreenderam Patrick
com 576 sacolés de cocaína,
uma granada M-3, exclusiva
das Forças Armadas, uma
pistola calibre 45. um fuzil
Norinko e munição. Patrick é
suspeito da morte de Flávia
Silveira Araújo, 25 anos.
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? Um Ford Landau, ano 72, placa YQ-5000,
cujo proprietário tentava vendê-lo —possívelmente a um colecionador — serviu como monumento a barbeiragem ontem à tarde. O motorista subiu na mureta de proteção do viaduto
da Avenida Maracanã, nu Radial Oeste, no
fim da noite de sábado, e, provavelmente abalado pelo susto, foi embora e abandonou o
carro, para a satisfação dos curiosos. Por
imperteia ou não, o motorista conseguiu a
proeza de tirar as quatro rodas do chão,
amassando apenas um pedaço da frente do cano.
Salgueiro inicia hoje as
obras para vila olímpica
Começam hoje as obras do Projeto Salgueiro Olímpico,
que funcionará ao lado da quadra da escola de samba,
na Rua Silva Telles, na Tijuca. O projeto, que
pretende
atingir cerca de 3 mil crianças e adolescentes, é feito em
parceria com a prefeitura. Na vila olímpica, serão
instaladas pista para corrida de atletismo asfaltada,
quadra de vôlei cm areia, pista para salto com
obstáculos, quadra de futebol e de basquete. A idéia é
semelhante ao que existe hoje na Mangueira. As obras
custarão RS 150 mil.
Choque entre ônibus em
Teresópolis fere vinte
Cerca de vinte pessoas ficaram feridas no choque
entre dois ônibus, por volta das 13 horas de ontem, na
Rua Filutrp, bairro São Pedro, na cidade serrana de
I eresópolis. Os feridos — todos sem gravidade
foram socorridos e levados rapidamente para os
hospitais das Clinicas e São José. Os ônibus
envolvidos no acidente pertenciam ás empresas Dedo
de Deus (linha Beira Linha-Vale Paraíso) e I" de
Março (Granja Florestal-Perpétuo).
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Rio tem nova
associação
? irf
anticrime
Uma nova associação para
'b
ajudar a combater a
criminalidade no Rio vai
nascer hoje. É o Rio Contra
o Crime, que vai ser lanwdo
no plenário da sede da .ir».
Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), ás 15h. Çjt&'
nova entidade vai ter cqnw
objetivo a mobilização do*cariocas para uma
participação maior nas,
questões de segurança
pública. O ex-secretário de
policia civil. Hélio SaboVâ'.'
será o primeiro presidente lia
nova entidade.
Seqüestrada1
foge de
cativeiro
SI,
La ura Soares Pereira, que foi
seqüestrada cm Duque dc
Caxias, na madrugada dj;
sexta-feira passada, fugiu —
ontem de manhã do catifôiro
para onde havia sido leVrftíd.
cm São Joaquim, distrito He
ltaboraí. Ela conseguiu
entrar em contato com
!
policiais da 6a Companhia
Independente de ltaboraí, ¦'
que foram ao local e "'"í
prenderam o carcereiro (ÍXUa
mulher. Latira écasadawm
o proprietário dc uma redf de
padarias em Duque de
Caxias, onde mora.
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O/ projeto de Hector
Vigliecca (esquerda), com uma pérgula monumental, levou o paisagista Robcrio Dias a escrever carta apontando
a semelhança com a Praça dos Países Catalães. em Barcelona, na Espanha

Praça
Polêmica
mobiliza os
arquitetos
prefeitura abrirá daqui a
A menos de dois meses licitação para a construção do Espaço
Barão do Ru> Branco, praça em
frente ao Palácio do ltamaraty.
na Avenida Presidente Vargas. A
obra é apenas mais uma entre as
muitas na cidade, mas sua concepção — de autoria do arquiteto
Hector Vigliecca — levantou suspeitas de plágio e criou polêmica
no meio urbanístico. O paisagista
Robèrio Dias encontrou semelhanças do novo espaço com a
Praça dos Países Catalães, em
Barcelona, na Espanha. Mais que
a validade do concurso — que
deu vitória a Vigliecca —. Robéno suscitou outra discussão: como definir plágio na arquitetura?
O paisagista, que escreveu uma
carta ao JORNAL DO BRASIL

no

Centro

comentando o fato, acusa: "O
vencedor do concurso (promovido pelo Instituto dos Arquitetos
do Brasil a pedido da prefeitura)
declarou que adora várias praças
de Barcelona e que algumas delas
gostaria mesmo de copiar. Disse
ainda que se os autores da praça
català reclamassem direitos autorais. ele os incluiria como co-autores." Hector afirma que o sentido de sua frase — dita na apresentação dos trabalhos finalistas,
dia 20 passado, no IAB — foi
mudado.
"Minhas
palavras foram colocadas fora do contexto. É como se
Niemeyer e Lúcio Costa tivessem
que pagar direitos autorais ao arquiteio francês Le Corbusier, que
os influenciou na concepção do
prédio do Ministério da Educaçào. Ao contrario, os três estavam
satisfeitos de compartilhar da filosofia modernista desenvolvida
na Europa", explica o arquiteto
premiado. Vigliecca já participou

gera
de Nò concursos em diversos pai
ses — Brasil. Argentina, Uruguai.
Japão e na Europa —. e venceu
14. Para Hector, é um absurdo
taxar sua obra de plágio. "Houve
uma análise peculiar daquela
área. Se o novo projeto se baseou
em qualquer referência existente,
isso é utilizar cultura arquitetònica", diz.
Júri — Baseado em informações do paisagista Luiz Cancio.
que morou em Barcelona por três
anos e foi candidato derrotado no
concurso. Robèrio inclui, entre o
"três
eleque considera cópia,
mentos principais semelhantes
aos que caracterizam a praça de
Barcelona": Uma gigantesca pergula (abrigo feito de duas séries de
colunas paralelas), degraus que
delimitam uma área retangular
nivelada e um conjunto de postes
que borrifamágua.
A argumentação de Robèrio.
publicada na edição de quinta-feira do JB. teve grande repercussão

acusação
entre os profissionais da área. O
júri do concurso era formado pelos arquitetos Luiz Fernando Janot. Maria da Conceição Guimaraens, Walmyr Amaral. Aníbal
Coutinho e Jorge Czajkovski. Janot, ex-presidente do IAB e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. considera leviana a maneira como a
"Tirar
citaquestão foi colocada:
é
ções de um trabalho
perfeitamente válido. Significa a utilizaçào de um repertório arquitetònico em outras circunstâncias."
O secretário municipal de Urbanismo. Luiz Paulo Conde, é outro a negar a possibilidade de pia"Assim,
todas as
gio no concurso.
colunas redondas de pilotis senam cópias do prédio do MEC",
argumenta. O Conselho Regional
de Eíngenharia e Arquitetura,
também consultado pelo JB. não
prevê julgamento de direito autoral nestes casos.

iff
plágio

de

Niemeyer

já

Acusações de piagio na arquitetura não MEMURIA
são comuns,
mas aconte- wmm
cem com alguma freqüência e atingem até
mesmo profissionais de renome.
Ha dois anos e meio. o mais
importante arquiteto brasileiro
foi acusado de plágio por um
projeto que ele realizara mais de
30 anos antes. As colunas do
Palácio Alvorada, em Brasilia,
eram o motivo da discussão. O
autor das criticas a Oscar Niemeyer foi o artista plástico russo
Walter Lewy, que afirmava que
o arquiteto havia se inspirado
num quadro seu. pintado em
1953 — sete anos antes da inauguraçào da capital federal

foi

criticado

j
O processo não chegou a progredir. mas foi o suficiente para !
provocar uma das raras discus- i
sões em torno do que seria piá- '
gioem arquitetura. Niemeyer fçji |
absolvido pouco tempo depois. ¦
Na verdade, nem mesmo chegou. *
a haver julgamento da questão»
abortada imediatamente pela]
juiza Geórgia de Carvalho Li- t
•
ma. da Ia Vara Cível do Rio.
Na época, o arquiteto chegou
j
a dizer: "Na arquitetura, tudo se ,
entrelaça. Muitas formas se pa- j
recem e procurar convergências '
sob interesses subalternos è des- !
moralizante. Uma solução ar- S
quitetónica nasce em função dr-4
um programa, do local onde vãH
ser realizada." Vigliecca usou «
uma justificativa semelhante á
J
de 0>car Niemeyer no caso do í
Espaço Btiruti do Ru,> Branco.
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Centro
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Area registra o
maior número de
infectados no
país
BANIELA MATTA
A geografia da Áids no Rio já
está traçada. Com 390 casos de
pessoas infectadas pelo virus HIV
a cada 100 mil habitantes, o Cena Zona Portuária e os bairros
-í4|CS£Ío Cristóvão, Rio Comprido
Teresa têm a maior incidência da doença na cidade. Os
dados constam do último boletim
da Secretaria Municipal de Saúde,
concluído na semana passada, e se
tornam ainda mais alarmantes se
comparados aos últimos índices
apresentados pelo Ministério da
Saúde. Na comparação, o Centro
ganha até mesmo de Santos, em
São Paulo, cidade de maior inciffêhcia da doença no país, que tem
38X infectados a cada 100 mil habitantes.
m»Prostituição — As causas
desse quadro desfavorável no
Centro são semelhantes ás do caso santista: alto índice de prosti'tuição, grande consumo de drogas
injetáveis e proximidade com o
pdrto, que traz pessoas de todas
as partes do mundo. Nos oito primeiros meses do ano, os bairros
pftífrimos ao Porto já registraram
45 novos casos da doença.
Em números absolutos, a Zona
Sul, com 2.102 moradores infectailíos, ultrapassa o Centro, que tem
1.139. De janeiro a agosto deste
ano, a Secretaria de Saúde identificou 67 novos portadores na Zoiw-Sul. A proporção de pessoas
atingidas pelo virus, no entanto, é
menor do que na Zona Portuária:
a cada 100 mil pessoas, 346 estão
doentes.
O levantamento, coordenado
por Dráurio Barreira, gerente do
jVdgrama de Doenças Sexualmente Transmissíveis da prefeituruv mostra um quadro menos desforavcl em algumas partes da eidade. Em regiões como Santa
Cruz, na Zona Oeste, a incidência
de Aids é uma das mais baixas do
país. Apenas 39 em cada 100 mil
moradores estão infectados com o
HIV. Esse número é semelhante
W, das capitais menos atingidas
pela doença, como Fortaleza.
"Temos
diferentes perfis da epide- mia na cidade", afirma Dráurio.
Recorde — Mesmo com daj dos tão alarmantes, o Rio tem
! muito menos casos de Aids que
São Paulo. Em segundo lugar na
j
\ lista do Ministério da Saúde, a
i capital fluminense registra 8.285
' casos acumulados —
representanda;75%
de
todo
o
estado
do Rio
J
i -fifc um crescimento de aproximadçnentc 20% ao ano. Esse númerq, representa 12% do total de
J
, brasileiros infectados. A capital
1 paulista estabelece o recorde brasilfiro. Seus 20.376 doentes repre|
sentam 30% do total no pais.
I
Para combater a Aids, a preJ
feitura do Rio recebeu no inicio
i do«no uma verba de R$ 2 mi' Ihões do Banco Mundial,
que
. será usada no desenvolvimento
do Projeto de Prevenção e Controle das Doenças Sexualmente
Transmissíveis.

é

bairro

recordista

Incidência de casos de Aids por regiões
do Rio de Janeiro (1992 - 1995)*
500 r-

de

Aíds

município
Polícia

setor

vai

investir

no

Franco - Praça Cecília Pedro, s. n°,
Bangu- 331-1270.
Centro Municipal de Saúde Belizário Penna - Rua Franklin, 29, Campo Grande - 394-2418.
Centro Municipal de Saúde Lincoln
de Freitas Filho - Rua Lopes Moura, 46, Santa Cruz - 395-1351.
Centro Municipal de Saúde Necker
Pinto - Estrada Rio Jequié, 438,
Ilha do Governador - 252-5321.
CMS Ernani Agrícola - Rua Constante Jardim, 8, Santa Teresa, 2525321.
Centros para exames:
Hospital Escola Sào Francisco de
Assis - Rua Afonso Cavalcanti,
456. Cidade Nova - 293-2255.
Unidade Integrada de Saúde Rocha
Maia - Rua General Severiano, 91.
Botafogo - 295-2295.
Unidade Integrada de Saúde Herculano Pinheiro - Avenida Edgar Romero, 276, Madureira - 350-9211.

Centro Municipal de Saúde Maria
Augusta Estrella - Rua Visconde de
Santa Isabel, 56, Vila Isabel - 5774453.
Centro Municipal de Saúde José Paranhos Fontenelle - Rua Leopoldina
Rego, 700, Penha - 590-3892.
Centro Municipal de Saúde Milton
Fontes Magarão - Rua Amaro Cavalcanti, 1387, Engenho Novo 289-9197.
Centro Municipal de Saúde Gemer»tino Fraga - Rua Caiçaras, 514, Irajá- 351-8905.
Unidade Integrada de Saúde Herculano Pinheiro - Avenida Edgar Romero, 276, Madureira - 350-9211.
Centro Municipal de Saúde Jorge
Saldanha Bandeira de Mello - Avenida Genemário Dantas, 135, Jacarepaguá - 392-1555.
Centro Municipal de Saúde Waldir

informática
novo modelo de carteira de
identidade, em que não será
mais preciso sujar o dedo pára
reproduzir as digitais.
Através desse sistema, denominado foto-digital, a identificação de uma pessoa pode ser feita
comparação de impressões:
por
"A
margem de erro è de 5%",
garante Edson Calil, assessor da
presidência do Proderj. Outra
novidade serão os 583 carros da
policia equipados com antenas e
terminais móveis ligados ào
Quartel General da PM. "Através deles poderemos baixar o
tempo de atendimento para ço
máximo 10 minutos", disse
Cario Wradu

A polícia do Rio começa a
descobrir o caminho da modernidade. Máquinas antes só vistas
pelos policiais em filmes americanos estão sendo implantadas no
setor de segurança pública, para
torná-lo mais eficiente e menos
vulnerável á corrupção. Um investimento de RS 60 milhões do
governo do estado no setor de
informática, num prazo de 18 meses, será o responsável
pela mudança.
Segundo Frederico Novaes,
presidente do Proderj (Centro de
Processamento de Dados do Estado do Rio de Janeiro), todos os
*
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órgãos de segu- Y'
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rança estarão in- •••:^
terligados a uma
central de cadastro com os dados
de todos os rida,
/
dãos, incluindo
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r* ftSÉ is Ü» te
criminosos, esteÇm0BI3Kiai3&f3g3«3t3 SS8S1
r «nnansnnnsraiss ssn
jam ou não cuni^anoannrsannHn ano
prindo pena. O
naanMMHgia
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trabalho começaiÈii '• v
rá pelo Instituto
Félix Pacheco, Sistentcuk^istreanwntw
que sairá da idade
da pedra e passará a transmitir
Gláucia Bon, assessora especial
seus dados via computador.
da Secretaria de Planejamento.
Segundo ela, todos os carros ppPelo projeto, todas as delegaderão ser monitorados através
cias estarão equipadas com um
de um painel instalado no QGterminal de identificação, através do qual a ficha de uma pesO investimento também prevê
soa, com foto e impressão digia melhoria no sistema de atendital, aparecerá na tela de compumento telefônico 190, da Polícia
tador. Novaes explicou que foi
Militar, que terá suas linhas amentregue na segunda-feira passapliadas, e a instalação do sisteda ao ministro da Justiça, Nelma de gravação de voz e identijlson Jobim, a proposta de um
cação de ligações.

ONDE PROCURAR AJUDA
Centros de Tratamento:
Centro Municpai de Saúde José
Messias do Carmo - Rua Valdemar
Dutra, 55, Santo Cristo - 233-9654.
Centro Municipal de Saúde Oswaldo
Cruz - Rua do Resende, 128, Centro - 232-4872.
Centro Municipal de Saúde Marcolino Candau - Rua Rodrigues dos
Santos, s/nu. Cidade Nova - 2732244.
Centro Municipal de Saúde Manuel
José Ferreira - Rua Silveira Martins, I62, Flamengo - 224-2291.
Centro Municipal de Saúde João
Barros Barreto - Rua Tonelores,
262 - Copacabana - 237-7122.
Centro Municipal de Saúde Pindaro
de Carvalho Rodrigues - Rua Padre
Leonel Franca, s/n°, Gávea - 2746495.
Centro Municipal de Saúde Heitor
Beltrão - Rua Desembargador Isidro, 144, Tijuca - 268-7352.

de

MARCELO AHMED

Regiões
Ap 1 - Zona Portuária, Saúde, Gamboa, Santo Cristo, Caju, Centro, Rio Comprido, Catumbi, Cidade Nova, Estádo
São Cristóvão, Mangueira, Benfica e Santa Tereza.
Ap 2.1 - Botafogo, Flamengo, Glória, Laranjeiras, Catete, Cosme Velho, Humaitá, Urca, Leme, Copacabana, Ipanema,
Leblon, Lagoa, Jardim Botânico, Gávea, Vidigal e São Conrado.
Ap 2.2 - Tijuca, Alto da Boa Vista, Vila Isabel, Maracanã, Andaraí e Grajaú Ap 3.1 • Ramos, Bonsucesso, Olaria,
Penha e Ilha do Governador Ap 3.2 - Inhahúma e Méier Ap 3.3 - Irajá, Madureira e Anchieta.
Ap 4 - Jacarepaguá e Barra da Tijuca. Ap 5 - Bangú. Ap 3.2 - Campo Grande Ap 5.3 - Santa Cruz
"Em cem mil habitantes - Fonte Secretaria Municipal de Saúde

Muita
polícia
para
poucos
passageiros
Corqueira
—
»
miiiimiui
Ar,
r mm João
que eles reclamam da monotoApós assalto,
nia. O estudante de química Ri- ,
PMs andam o dia
cardo Lessa Filho, 19 anos, acha
absurdo o número de policiais
inteiro de bonde
para um dia pouco movimenta-do como domingo. "O policiaFÁBIO LAU
mento devia ser maior durante a
da morte do professemana",
disse.
sor japonês Minato K.aDepois
waguchi, em Santa Teresa, no
Um oficial da PM que fazia a
fim do mês passado, a Policia
supervisão do policiamento na
área disse que o esquema será
Militar caprichou na prevenção
mantido e que o objetivo é prenao crime nos bondinhos. O proder
Paulo Sérgio Cláudio de Olifessor foi derrubado por um laveira,
23 anos, condenado por
drào quando passeava de bonde.
assalto a mão armada e acusado
Desde então pode-se dizer que
de matar Kawaguchi. Ele é mohá muita policia para pouco
rador do Morro dos Prazeres e
passageiro: são três PMs em caestá
foragido. Segundo testemuda bonde. "E melhor excesso
nhas, ele derrubou o professor
que ausência", aprovou a engequando tentou roubar sua bolsa.
nheira Rita Dumas. 57 anos.
O cientista bateu com a cabeça
Os policiais não quiseram cono meio fio e morreu dias dementar o fato de passarem o dia
pois, ao ser transferido do Hosandando de bonde, mas um copitai Souza Aguiar para a CTiniTres policiais militares acompanham lodi
merciante amigo dos PMs disse
ca São Vicente.
.

***

SÉRGIO

COSTA CARNEIRO
(MISSA DE 7° DIA)
ANJA MARY. MARIA LYDIA. MARIA ELOlSA. JORGE SERGINHO. FERNANDA. LEONARDO. CARLOS BERNARDO JULIA. GABRIEL. MARCELO. SILVIO e ANTONIO CARLOS
agradecem as manifestações de conforto e carinho recebidas
pelo falecimento de seu amado Esposo. Pai. Avô e Sogro e
convidam para a missa que será celebrada na TERÇA-FEIRA.
Dia 10/10, às 09:00 horas, no Mosteiro de São Bento Rua Dom
Gerardo n° 68

SÉRGIO

COSTA CARNEIRO
(MISSA DE 7° DIA)
Sônia Carneiro Carpenter Ferreira, filhos, genros, noras e
netos. Jorge Costa Carneiro, esposa, filhos, genro, nora e
netos, sentidos com a perda do inesquecível irmão, agradecem as manifestações recebidas e convidam a participarem da missa no dia 10 de outubro. 3'^ - feira, às 9 OOh,
no Mosteiro de São Bento — Centro.

A SOCIEDADE
LIA

BRASILEIRA DE DEFESA DA TRADIÇÃO, FAMlE PROPRIEDADE — TFP. Secção do Rio de Janeiro, cumpre
o

doloroso

dever

Paulo,

de

de
seu

o falecimento,

comunicar
Fundador

e

Presidente

do

ocorrido

dia

Conselho

3 pp., em
Nacional

FERNANDEZ

família agradece a solidariedade
prestada no sofrimento e participa que a Missa
tSua
de 7° Dia será celebrada no dia 10/10.
.terça-feira, às 10:30 hs. na Igreja de S. Sebas-tião (Capuchinhos); à R Haddock Lobo.
266.

AVISOS
RELIGIOSOS E FÚNEBRES
S85-4328 - 980-4040

no

O Centro e os bairros vizinhos lideram as estatísticas da Aids no Rio. 0 Índice da
400 - sgaaBissa
doença na região supera o da cidade paulista de Santos, a campeã nacional da
¦Mnn
incidência da Aids. Em números absolutos, a Zona Sul tem mais doentes (2.102
300 - ¦KBB
Já os bairros da Zona Oeste registram os menores Índices da doença.
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JÚLIO CÉSAR NASCIMENTO
A família, sensibilizada, agradece as manifestações
de conforto e carinho recebidas pelo falecimento
do
seu querido e inesquecível JULINHO e convida
f
para a Missa do 30° Dia que será celebrada TERCA - FEI RA. 10 de outubro, às 18:00 horas, na matriz de
Nossa Senhora da Glória, Largo do Machado

VERA

em
A;te JB

ALVISIO BAZZANELLA
+
A família agradece o carinho e o apoio receI
t>idos e convida para missa de 30° dia a ser realizada amanhã. 3a feira, dia 10 de outubro, às 08:00
horas, na Igreja de N. St0 da Conceição da Gávea.

:
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PLANTÃO DIÁRIO
58»-9022 • 585-4320
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Prof.
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CORRÊA
confortado

DE

PLÍNIO

OLIVEIRA

pelos Sacramentos da Santa Igreja e tendo recebido a Bênção Papal. A TFP convida todos os seus sócios, cooperadores, corressimpatizantes e amigos
pondentes,
de 7o Dia.
para a Missa
que será
celebrada amanhã, terça-feira, dia 10 de outubro, às 9 horas, na Igreja
Nossa Senhora da Glória do Outeiro.
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Paraiba
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quadrante nordeste
com rajadas ocasionais. Temperatura em ligeiro declínio, variando de 15 a 24
graus na Região Serrana; 18 a 28 graus no Litoral Sul; 18 a 28 graus no Vale do
Paraíba; 18 a 28 graus na Região dos Lagos; 20 à 32 graus no Norte Fluminense,
e de 18 a 28 graus no Grande Rio A umidade relativa
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rvioieosat - 15h (06/10) Na BegiAo Sudeste
passando a encoberto com chuvas e possíveis trovoadascôu nonublado
de
Janoiro. SAo Paulo o u«sle. centro « sul do Minas GoraisFho No
Espirito Santo, nublado passando a claro. Na RogiAo Sul. cou
encoberto passando a nublado com chuvas, melhorando no decor
ror do dia no Filo Grande do Sul. Santa Catarina o no Paraná

ESTRADAS
Pr*9ithmtm Dutra (BR 110)
S«rv»cos do cooservacAo do
Km 163 ao Km 251.9 Nos Kms
29G." « 307 5. sentido SP-HJ.
desli^arr»«nto de acostamento
R(o-Juti ò« Fora (BR 040)
Nos Kms 64 e 69 trânsito t»m
mâo duo»a no sentido Juu d«»
Foí4-R«o. com mtwdtçèo no
sentKío contrario Entre os Kms
83 3 (Trevo de Bingen) «• 89 6
(Trevxj do Grinto). o trâte<jo na
ptstrt de descida esta em mâo
duirta. em virtu^íe da interdição
temporária da p«sta de subida
para obras de restauração ao
WUimento
ftto^antoa (BR 101)
No Km 5Í.5. acostamento »ntefd'tado (Santoa-W'0) No Km 59,
acostamento interditado tR«oSahtoa) No Km 64 5 acostanwrtc «nterd»tado por 15 metroa. sentido Santos-R-o No
Km ?5.7 trânsito em m«.a p»sta. no sentKJo Santos R»o No
Km 136 p«s!a interditada Ne
Km 150.5. ooduiaçiJes
RK>-Campo« (BR 101)
Trânsito normal
Rky-T#r«.oc>c4í* ÍBR 110)
Do Km 74 ao Km 77 e oo
ao Km 125 se*v»co* d**
otKíseoi ação o*d*nA"a
0*k «

Criada: no Senado uma comissão especial destinada a organizar
as homenagens programadas para
o tricentenário de morte de Zumbi
dos Paimares. Estão previstas para o evento mostras de cinema,
uma exposição e um encontro parlamentar com o objetivo de apoiar
a democracia, que será realizado
entre 6 e 24 de novembro. A comissão é presidida pela senadora Benedita da Silva (PT-RJ), que está encarregada de articular a programação com os parlamentares e com
o movimento negro.

Ganhou: medalha de ouro na
10a Olimpíada Iberoamericana de
Matemática o carioca Artur Ávila
Cordeiro Melo. de 16 anos. Artur
conseguiu a melhor pontuação

Rua

Motnosat - 21 h (05/10) Na MogiAo Norte cèu nublado com
pancadas do chuva no sul o leste do Tocantins, parcialmente
nublado com pancadas de chuvu no Acre. Amazonas. Horaima e
sul. leste e norte do Para Na RegiAo Nordeste. c«u nublado com
pancadas do chuva no oeste e sul da Bahia, possibilidade
de chuv»»
no litoral entro Mio Grande do Norte. Bahia e sul do Maranhão
Na
Rugiflo Centro-Oesto. côu passando de encoberto a nublado com
chuvas, com períodos de melhoria no oeste, centro e sul do Go«as e
leste e sul de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
lomparnturn» d« 13" « 28* no Sul. 16* a na
I6-.I ,U" no
Ctmtro-O»»!.., Jl- o 38" no Noid«slo o doW.>?* a Sudesto.
Fonte Instituto Nacional de Meteorologia (inmet)34" no Nofte
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Trocaram: gentilezas' a cantora Simoik' (foto) e o composilor
mexicano
,.,
? A.?V
Armando Manzzanero.
faz
uma
única
que
apresentação hoje no
Canecão. Ele elogiou
o show da cantora,
que está em têmpora.K
,i
da de duas semanas
na casa noturna de
'¦'
Botafogo. Já Simone V* . -i.",.
disse que estará
JK
giando seu grande
ídolo hoje à noite. Em
ni^
I .
excursão pela Amen- M
ca do Sul, Manzzane- m'
9Hk
ro é autor de sucessos
como Esta tarde vi
chover. Me ileixas loitai c Contigo aprendi,
que foram gravados
por artistas brasileiros, entre eles Simone.

Começa: hoje o julgamento de
Yolanda Saldivar. 34 anos, acusada de ter matado, a tiros, a cantora Selena, conhecida como a Mudonna do Texas. Selena era um
dos maiores ídolos do Sul dos
Estados Unidos e do México e
ganhou um Grammy de melhor

musica m e x i ca n a -a m e r iòa n á'!
Nascida no Texas, Selena Quintanilla Perez morreu aos 23 anos,
em 31 de março passado, Yolanda
loi a fundadora e líder do lã-cluhc
ile Selena e era gerente de dua®
butiques de Selena.

Aprovada: a entrega da Medalha Tiradentes m memorian para o cantor e compositor Gonzaguinlm. Seu filho Daniel receberá
a homenagem, que será feita ainda este mês. 0 projeto é de autoria do deputado estadual Roberto
Dinamite (PSDB).

Abertas: hoje as inscrições para o 8o Salão Carioca de Humor,
que vão até o dia 20. O evento
será realizado na Casa de Cultura
Latira Alvim e premiará seis modalidades: charge, caricatura, cartum, quadrinhos, escultura e animação em vídeo.

Arquivo
Programou: um show no Carnegie Hall, em Nova Iorque, para
o dia 30 de novembro, a cantora
Ithamara Koorax (foto). Ela vai se
apresentar com o compositor
João Gilberto, o violonista Barbosa Lima e o baixista americano
Ron Carter, em um tributo a Tom
Jobim. O convite partiu do arranjador americano Ettore Stratta.
Antes de chegar aos Estados Unidos. Ithamara fará uma turnè de
20 dias pelo Japão, para onde embarca no próximo dia 25.

volta

a

MARCADAS
•réia está marcada
paSerá anunciado ra 17 de outubro, no
hoje, às 11 h, no res- Teatro Municipal.
taurante Assyrius, o • 0 escritor Geraldielenco do musical Or- nho Carneiro estará
teu tia Conceição. Já hoje autografando
estão confirmadas as seu livro Folias metadas
físicas, a
participações dos ato- 19h30, na partir
Livraria
res Norton Nascimen- Marcabru,
no Gávea
to, Camila Pitanga e Trade Center. Na
Ruth de Sou/a. A es- ocasião, Geraldinho

entre competidores de I.S países.
A olimpíada foi realizada na cidade de Viria dei Mar, no Chile,
entre os dias 23 de setembro e Io
de outubro.

I
Ipanema,

ONDAS
A provisão para hojo na orla
niarliima do Rio ú do cóu mvio
oncoòono com nòvou umidn
nmdrugada o nwnhâ
pola
Vontoa do nordoato a norto
com volocidaüe do 11 a 16 nôs.
Ondas do 1,0 a 1,5 motro. om
intorvalos do 3 a 4 soflundoa
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impfopna
VHÜgai
Invoçwta
leWon
impcòpna
Ipanema
Impfòpria
Out»
lmp»ôpfia
A/poaüof
•TpfCpria
Copacabana
?«Tjpfotxta
l«TV
JnxwcHXta
Botafogo
Flamengo
Impropfta
lrrpf0p<ia
Urca
tnxycpfvi
VoffTvJha
ícarni
Proona
1-Vsftrwvj.i
Própria
Itlípu
Prôpoa
Itadpatoar.i
PrOOíia
Manca
Prôpfia
PropOtí
Jaoyv
Procrta
Aíarua^»
^>0^,1
Ca&oFno
Pnxvu»
Arraial do Caí»
Própria
Bótíos
Prvt*:a
Riç (Sus Ostras
Fonte fundacáo Estadual de £nç*>
rWina dú NKm) Amòtoole (Boiettm óc

Escolhidos: os sambas-enredo das escolas Unidos de Vila
Isabel e Estácio de Sá, na noite de
sábado, para o Carnaval-96. Na
Vila, que virá com o enredo A
heróica cavalgada de um povo, ganhou a composição de Tião Grànde e Cafu Ouro Preto. Na Estácio,
que sairá com o enredo De um
mundo novo eu sou e uma nova
cidade será. venceu o samba de
Caruso, Deo, Orlando e Adilson
Gavião. O anúncio do vencedor
provocou pancadaria e até tiros
fora da quadra da Cidade Nova,
mas não houve feridos.

bairro

se chamar Visconde

ADRIANA MOREIRA
A boêmia amanheceu de luto mais uma vez.
Apesar das varias sugestões dos amigos e parentes
de Tom Jobim e das tentativas do prefeito César
Maia. o maestro, morto em 8 de dezembro do ano
passado, ainda não conseguiu conquistar um espaço batizado com seu nome na cidade que tanto
homenageou em suas canções.
A Rua Visconde Pirajá, que de agosto até o
sabado passado chamou-se Avenida Antônio Carlos Jobim, recuperou seu nome original
graças á
decisão do 3" Grupo de Câmaras Cíveis que obrigou a prefeitura a substituir as 96 placas dos 46
postes da avenida. Amigos do compositor desaprovaram a medida. "Ipanema ficou famosa
graças a
I om Jobim. Ele tinha tudo a ver com o bairro.
Quem é que conhece esse visconde?", ingadava
ontem, inconformada, a promoter Liége Monteiro,
ao passar pelas esquinas das Ruas Farme de Amoedo e Visconde de Pirajá, já com as placas originais.
Os defensores da homenagem perderam mais
essa batalha, mas não desistiram. Novas propostas
para que Ipanema tenha uma rua com o nome do
maestro já começam a surgir. 0 empresário Alberico Campana, dono do restaurante Plataforma e
amigo de Tom, por exemplo, vai pedir ao prefeito
que o lado da praia na Avenida Vieira Souto se
torne Boulevard Antônio Carlos Jobim.
Esta foi a segunda tentativa frustrada do prefeito
de homenagear o compositor. A primeira aconteceu
em dezembro do ano passado, quando Maia tentou
mudar o nome da Avenida Vieira Souto. A intenção
era criar uma esquina com a Rua Vinícius de Moraes,
poeta e parceiro de Tom. Mas a família do arquiteto
\ ieira Souto protestou contra a decisão e. através da
Justiça, conseguiu manter o antigo nome.
Prejuízos — Desta vez, a Justiça atende ao
pedido dos parentes de Joaquim Pires de Carvalho
e Alburquerque, o Visconde de Pirajá. e da Associaçâo Comercial de Ipanema, que entraram com
um processo contra a determinação da prefeitura.
A mudança do nome da Visconde de Pirajá foi feita
no dia 23 de agosto, através de um decreto do
prefeito. Os lojistas argumentaram que a mudança
implicaria prejuízos financeiros, pois teriam que
modificar Jetreiros, notas fiscais e embalagens.
O prefeito César Maia chegou a acolher a sucestão do colunista do JORNAL DO BRASIL Artur
Xexéo que. no Caderno B. propôs que a rua fosse
dividida em duas partes: Visconde de Pirajá. do
Jardim de Alá ate a Praça Nossa Senhora da Paz. e
daí ate a Praça General Ozório seria Antônio Carlos Jobim. A idéia também não foi adiante
pela
resistência da lamília do visconde e da associação.
A viúva de Tom Jobim, Ana Lontra Jobim. arüumentou na ocasião que a homenagem mais bonita
seria a mudança do nome do Aeroporto Internadonal do Rio O aeroporto de Paris leva o nome do
presidente Charles de Gaulle e o de Nova Iorque
homenageia o presidente americano John Kennedy.
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recitará poemas.
• 0 bicampeão mundial e estrela do seriado SOS Malibu, Kelly
Slater estará no Rir
participando do Rio
Surf Pro, única etapa
do World Champiotiship Toar realizada na
América Latina, entre
os dias II e 15, na
Barra.
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A promoter' I iège Monteiro naose conforma t tvii n mudança:
Quem éew visconde?

NAo pooe sór vendido separadamente
JORNAL DO BRASIL
Rio de Janeiro — Segunda-feira, 9 de outubro de 1995

Esportes

Waldemar SaDlno
Honzonte — Waldemai
BeloBelo Horizonte
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O atacante Renato, mesmo
mesmofora
fora de forma, mostrou a garra e empenho que têm
tern caracterizado
carcicterizaclo sua passagem pelo Fluminense, desde
desde que o clube 0o contratou no início
initio do cmo
ano
'*

n

I
tricolor!

É
Fluminense

e

Fórum ISO minutos de emoção, grito preso
na garganta. Quem torce pelo Fluminense vi
véu um final de domingo daqueles de deixar as
niàos frias, o batimento cardiáco acelerado, a
fisionomia tensa. Pontualmente às 21 h 10 veio a
recompensa. Quando o árbitro mineiro Már cio
Resende de Freitas encerrou a partida entre
São Paulo e Internacional (l a l), no Morum
bi, os tricolores puderam, enfim, comemorar a
classificação, obtida com um dramático empa
te de 0 a Ocom o Atlético, no Mineirão.
A última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol deifniu os dois

CAMPEONATO

Cruzeiro

estão

nas

semifinalistas da competição. O Fluminense representará o Rio de Janeiro enquanto o Cruzeiro. que derrotou o Flamengo por 2 a 0 e foi
beneficiado polo empate cio Palmeiras com o
Juventude (l a l), será o representante do
futebol mineiro. Fora da disputa, o Botafogo
empatou com o Paraná em 0 a 0, no Caio
Martins, em Niterói.
O jogo do Fluminense com o Atlético foi
caracterizado pela emoção. Debaixo de um temporal, o time suportou a pressão mineira e a
defesa tricolor — a menos vazada do Campeonato. com quatro gols — mais uma ve/ mostrou que

semifinais

do

Campeonato

o sistema armado pelo técnico Joel Santana é
perfeito. Ao mesmo tempo cm que suportava o
ataque atleticano, o Fluminense.tinha mais uma
vez em Renato o seu principal jogador. Como
sempre acontece, o Ídolo não decepcionou sua
legião de fãs. Foi incansável. Brigou no ataque,
marcou, repreendeu os companheiros e assim que
a partida terminou reuniu todos no centro do
campo para agradecer a Deus e orar pelo final da
partida em São Paulo. A classificação para a
semifinal mostrou que o Flumiense hoje é o
melhor time do Rio. com o melhor técnico, o
melhor atacante. Alguém duvida?

Brasileiro
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BRASILEIRO
ARTILHEIROS

1 Cruzeiro 25
11
2.Palmeiras 23
11
3 Brngnntinó 21
4.Paraná
19 11
18 11
5 Botafogo
. 6 Juventude
7 Guarani
8.Grêmio
.9 Vitória
10 Pays.inüu
11 Corinthians
12 Flamengo

RESULTADOS
GRUPO A
Sábado
Grêmio 2 x 1 Corinthians
Ontem
Flamengo 0x2 Cruzeiro
Juventude 1 x 1 Palmeiras
Botatogo 0x0 Paraná
Bragaritino 2x0 Paysandu
Guarani 3x1 Vitoria
GRUPO B
Sábado
Goiás 4x0 Vasco
Portuguesa 2 x 1 Criciúma
Ontem
Sport 1 x 2 Santos
Bahia 1 x 0 União Sâo Joáo
Atlético 0x0 Fluminense
Sáo Paulo 1 x 1 Internacional

23 11
19 8
15 10
13 g
20 16

,
1

|
|
I
$
1
I
I

t Fluminense 21
2 Inter 21
...Sinter.
2)
3 S4o
Sao Pauto 19
¦Juntos 19
...4;Santos
19
SPortuguesa
18
SGoiAs
15
.
• ,-7'Criciunia 15
• 8-Bahia
...9.Seort
12
JOAMtco
11
11 Vasco
11
12 U S4o JoAo 4

PRÓXIMOS JOGOS
11/10
U S Joáo x Guarani — Araras.
19h; Goiás x Parana — Goiânia.
19h, Criciúma x Paysandu — Criciuma, 20h30
12/10
Sáo Paulo x Botafogo — Mo rumbi. 16h; Portuguesa x Corinthians
— Pacaembu. 16h, Vasco x Paimeiras — Sâo Januário, 16h;
Santos x Bragantino — Vila Belmiro, 16h. Atlético x Cruzeiro
Mineirão. 17h. Bahia x Grêmio —
Fonte Nova. 17h. Sport x Juventude — Ilha do Retiro, 17h: Internactonal x Vifòna — Beira-Rio, 16h

11
6
11
11 66
1111
5
tl11
6
11
5
11
4
11
ii
4
11 3
11
2
11
3
11
1

•)
10
3
2
10
15
10 I
2
33.
4
5
'
2
9
18 [t ii
1
44
19
18
14
fj
16
3
3
15
9._
jg
4¦
3
4
10
pi
3
.I6
w
J ....5........H.
11
J
?
^ 3
4
12
i
9
5
W
20
¥
2
6
19
1
1
7
9

10 OOLS — Túlio iBotafogol e
Marcelo (Cruzeiro)
7 GOLS — Edilson (Palmeiras!
e Sanaoval iGoiáii e Paulinho (Cruzeiro)
6 GOLS — Jardel Grêmio^ e Leanoro
(Mar)
5 GOLS — Sergmho iCorinthiansi Româno Flamengo Tibe (Portugue«a);
Valdir iVatcoi
4 GOLS — Renaido (AMtico-NGl. Kelly
íBragantino, Müller IPalmdnw! Nuno
Paysandu . Giovanni Santo*1,, leonarac (Vasco e Luís Carlos (Cnciumal
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dtsputado por 24 clubes Na primeira tase. as equipes
Brastleiro 6 disputado
Campeonato Brasileiro
equipes
U Onelin
-**HictrihniHac f>m
Hnic grupos.
nri ir\j~\q No
M/~i primeiro
rvrirrv/>irfiirrw*
ac equipes
onmnAc enfrentaram
onlrnniir -»rr> as
turr>o, as
em dois
estào distribuídas
outras de seu grupo, no segundo, enfrentarão as do outro grupo Os vencedores
de cada turno, em cada grupo, se classificam para as semifinais e se enfrentam
em dois |ogos Caso um time vença os dois turnos, ele entra nas semifinais com
um ponto extra O segundo classificado de seu grupo será a segunda equipe com
melhor índice tècnrco A vitória vale três pontos No primeiro e no segundo turnos
da primeira fase. bem como na segunda e na terceira fases, os clubes começam
com zero pontos, exceção feita se uma ou duas equipes comecem com um ponto
de extra, caso tenham sido vencedoras de dois turnos na primeira fase Os dois
clubes de pior índice técnico, independente de grupo, ao final da primeira fase
descerão para a Série B. em 96 Mas caso uma ou duas destas equipes jâ tiverem
sido campeãs ou vtce brasileiras, ou campeãs da Copa do Brasil, disputarão com
as imediatamente anteriores na classificação geral, que nâo tiverem os referidos
títulos, em jogos de ida e volta, o direito de permanecerem na Série A. em 96 Os
casos omissos do regulamento — ou que venham gerar dúvidas — serão resolvidos
peio Departamento Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (C8F1
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ESPORTES

Buer>os Aires — AP
Alemanha
goleia

Moklávia:
PTEVERKUSEN- ALEMANHA —
Ã Alemanha goleou a Moldávia
por 6 a 1, ontem à tarde no Estádio Ulrich-Haberland, em Leverkusen, e manteve as chances de
classificação no Grupo 7 das eliminatórias para a Copa Européia de
Nações, cuja fase final será disputada em junho de %, na Inglaterra. A Bulgária, que venceu a Albânia por 3 a 0 no sábado, lidera a
chave com 22 pontos eih oito jogos, e saldo de 17 gols; os alemães
têm 19 pontos e o mesmo número
de partidas, e saldo de apenas 14.
Em Split, na Croácia, Croácia e
Itália empataram em 1 a 1. Albertini fez 1 a 0 para a Squacira A::urra aos 29m do primeiro tempo, e
Davor Suker igualou aos 2m da
etapa final, cobrando pênalti. A
Croácia tem 20 pontos ganhos e 16
gols de saldo; a Itália tem 17 pontos, e oito gols de saldo. A Azzurra
faz suas últimas partidas em casa,
contra Ucrânia e Lituânia. A
Croácia enfrenta apenas a Eslovènia, fora.
Passeio — Ontem, em Leverkusen, a Alemanha, com um time
renovado, não tomou conhecimento da Moldávia, última colocada do grupo. O zagueiro Sergei
Stroenko marcou contra logo aos
16m, abrindo caminho para a goleada. Mathias Sammer fez o segundo, aos 18m e Thomas Helmer
o terceiro, aos 24m, todos no primeiro tempo; Andreas Moeller aumentou aos 2m e 16m, e Sammer.
novamente, fez o sexto, aos 27m.

6

a

I
1

O lateral Radu Rebeja diminuiu
aos 36m. todos na etapa final.
Outros — Outras duas partidas foram realizadas no sábado
pelas eliminatórias da Eurocopa.
Em Erevan, pelo Grupo 2, a Bélgica derrotou a Armênia por 2 a 0,
dois gols de Nilis. A Espanha lidera a chave, com 22 pontos. Em
Minsk, pelo Grupo 5, a República
Tcheca venceu a Bielorússia por 2
a 0, gols de Fridec e Berger. A
Noruega lidera a chave, com 20
pontos.
Critério — Classificam-se para a fase final da Eurocopa a Inglaterra, pais-sede,, mais 15 seleções. Os vencedores dos oito grupos têm vagas garantidas; os oito
segundos colocados brigam por sete lugares. A última rodada das
eliminatórias será disputada no
dia 15 de novembro.
Próxima rodada — Outros
17 jogos serão realizados depois de
amanhã pelas eliminatórias da Eurocopa: Romênia x França, Eslováquia x Polônia e Israel x Azerbaijào (Grupo 1); Dinamarca x
Espanha e Chipre x Macedônia
(Grupo 2); Suíça x Hungria e Islândia x Turquia (Grupo 3); Eslovênia x Ucrânia e Lituânia x Estônia (Grupo 4); Luxemburgo x Bielorússia (Grupo 5); Eire x Letônia,
Áustria x Portugal e Liechtenstein
x Irlanda do Norte (Grupo 6); Gales x Alemanha e Geórgia x Bulgária (Grupo 7); Rússia x Grécia e
Escócia x Ilhas Faroe (Grupo 8).
Arquivo
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vtego Maradona (E) levou mm nmlttdao ao estadio La Bombonera m sua primeira partida na Argentina apos ciunprir 15 meses de sitspetisdo
'Rei'
Bombonera

¦

aplaude

seu

Maradona

leva 55 mil pessoas ao estádio
para homenageá-lo na
MÁRCIA CARMO
com alguns quilos sobrando, voltapo, dois minutos antes do início do
Correspondente
fez o sinal da cruz e ergueu a
va de fato com todo o gás. "Se me
jogo,
BUENOS AlRF.S — Quarenta e
bola para a multidão, o estádio paconvocarem para a seleção vou disete minutos do segundo tempo. Os
recia que vinha abaixo. A multidão
zer que não. Vou colocar todas as
55 mil espectadores não arredam pé
explodiu de emoção. Choro, gritos,
energias no Boca", afirmou exibindo estádio Bombonera e fazem um
urros, aplausos, fogos, balões. Delido uma camiseta que vestia com
coro interminável: "Diceeeegoooo,
rio. "Quiseram me matar, mas eu
foto sua e de Cannigia. Na entrevisDieeegooo...". Pareciam pedir um
nunca estive morto. Tenho as costa, ao lado do técnico Silvio Marbis do espetáculo do rei do futebol
tas muito largas", disse, mais tarde,
zolini e do jogador Dario Scotto,
argentino, Diego Maradona, deemocionado, numa tumultuada enautor do único gol, Maradona le(revista coletiva. "Estou ficando
pois da vitória de 1 a 0 do Boca
vou um beijo na boca da mulher
velho. E esta será a minha melhor
Juniors sobre o Colón de Santa Fé,
Claudia
e respondeu a todas as pervolta porque é a última", emociosábado pela nona rodada do Camguntas.
nou-se. Dois minutos depois, sem
peonato Nacional. Dieguito não fez
E continuou: "Quero agradecer
alterar
a voz, mudou o tom ao ser
mas
foi
o
motivo
da
maior
gols,
a toda a gente do meu pais que me
perguntado sobre uma noticia pufesta dos últimos tempos nos camapoiou durante todo o meu período
blicada
no
Âmbito
Financeijornal
pos do pais. Todo mundo só tinha
de
suspensão. Uma força". Diego
ro, que ligava seu nome ao Bocon,
olhos para o jogador, que estreava
nem
lembrava a dor que sentiu
uni titulo da divida pública argentioficialmente, mais uma vez, no fuduas
vezes em campo, a primeira
na
usado no setor de aposentadotebol.
com uma bolada no rosto e a seO policial que o fotogravava
rias. "Posso ser um bocon, mas gacom uma máquina escondida, os ranto que não sou cornudo". O
gunda que parecia ter lhe rendido
uma distensào na virilha esquerda.
torcedores que adotaram sua mo- presidente do Âmbito, casado com
"A
maior felicidade para um hoda. de cavanhaques e cabelos com
uma bela e jovem modelo, parece
mem como eu é voltar aos campos
as cores do Boca, azul e amarelo, e que não se incomodou. "Ele é um
vestindo a camisa do meu Boca".
a legião de fotógrafos. Era uma ídolo, pode dizer o que quiser".
de
um
time
Maradona,
só:
Maradona.
Os jornalistas argentinos aplaudipartida
que completa 35
Quando Diego entrou em cam- anos no próximo dia 30, e que está
ram.
Craque

Moeller mostrou habilidade, marcando dois gols contra a Aío/dávia

Atlético

isolado

é

na

MADRI — O Atlético de Madri
derrotou o Celta por 3 a 0 em Vigo
e começou a mostrar à sua torcida
que pode recuperar enfim o titulo
nacional que persegue desde a
temporada 1976/77. Ò time lidera
o Campeonato Espanhol com 19
pontos, após a sétima rodada. O
La Coruna voltou a ser derrotado.
3 a 2, em casa. pelo Racing Santander, decepcionando as 24 mil
pessoas presentes ao Estádio Riazor. Bebeto fez um dos gols do La
Coruna.
A rodada — Iktis 1 (Pier) x 5
Barcelona (Roger, Figo, Celades.
Toni e De la Pena), Ravo Yallecano 1 (Guilherme) x 4 Salamanca
(Gáudio, três. e Ayucar), Oviedo 0
x 1 Valencia (Fernando). Zaragoza
0x2 Tenerife (Pizzi e Pinilla).
Merida I (PrietoVx I Alhacete (Fs-

o

Parece ironia, mas Maradona
acabou sorteado para o exame antidoping após a vitória do Boca Juniors sobre o Colon, de Santa Fé.
no último sábado, que marcou sua
volta ao futebol profissional após
15 meses de suspensão por doping
na última Copa do Mundo.
Cinco minutos antes do final do
jogo na Bombonera, estádio do Boca, a cadeia de televisão que transmitia a volta de Maradona mostrou
o sorteio das bolas com os números

líder

Espanha
caich), Valladolid 3 (Fonseca. Baraja e Fernando) x 0 Real Sociedad, Li Coruna 2 (Bebeto e Manno. contra) x 3 Racing (Mutiu.
Faizulin e Luis). Celta 0 x 3 Atlético de Madri (Simeone e Kiko.
dois), Espanol 0x0 Sporting.
Atlético de Bilbao I (Carlos Garcia) x 1 Sevilla (Carlos). Real Madri 2 (Hierro e Zamorano) x I
Compostela (Ramon)
Classificação — Atlético de
Madri. 19 pontos; Barcelona. 17;
Espano!, 16; Compostela e Valencia. 13; Atlético de Bilbao e Betiv
12; Tenerife. 11; La Coruna. Sporting. Alhacete e Zaragoza. 10:
Real Madn e Valladolid. 8; Oviedo. Real Sociedad e Racing. 1:
Sevilla. 6; Salamanca e Celta. 5;
Mèrida. 4; Ravti Vallecano. 3

A

coMpmoQEs

é

sorteado

10 e 3. correspondentes a Dieguito e
ao zagueiro McAllister, para o exame antidoping. "O que posso falar?
Já que fui escolhido, vamos ver o
que vai acontecer", comentou o
craque.
O capitão do Boca Juniors e
maior idolo do futebol argentino
criticara a freqüência com que seu
companheiro de equipe, Cláudio
Caniggia, vinha sendo escolhido
para os exames antidoping e já previa que após sua volta os números

EI
SEMANA

SEGUNDA

PO
¦

TERÇA

|

vitória do

Boca

Quando saiu finalmente o gol.,
depois do sofrimento da torcida
que de barulhenta no primeiro tempo passou a tensão e ao silêncio no
segundo tempo, o estádio novamente acordou com gritos em homenagem a Maradona: "Ole, ole,
ola, Dieeegoo, Dieeegooo..". O jogador correu com braços erguidos
para os torcedores e bateu com força na placa do Boca. Os outros
jogadores, inclusive o autor do gol,
assistiam de longe ao espetáculo,
com dezenas de fotógrafos invadindo o campo. "Ele é maravilhoso,
melhor até do que Pele", comparou
o motorista Dario Moro!.
Ontem, não se falava em outra
coisa no pais. A vitória de Maradona. As televisões mostraram docu--;
mentários sobre a vida do jogador,
as rádios repetiam seus lances e
contavam e recontavam quantas»
vezes, afinal, tinha tocado na bola.
"Ele
cuida da pelota (bola) como se
fosse a sua noiva", sintetizou um
locutor.

o antidoping
para
10 e II (seu e de Caniggia) senam
ra no Boca Juniors. mas parece não
ter se livrado do estigma que a persistematicamente escolhidos.
segue desde as suspensões.
Maradona e Caniggia foram
suspensos do futebol por consumo
Durante os 15 meses em que
de cocaína quando ainda jogavam
esteve longe dos gramados Maradona não deixou de ser noticia, e.
nas equipes italianas do Napoli e
recentemente, fundou um sindicato
Roma. Maradona foi reincidente
internacional de jogadores para dena Copa do Mundo dos Estados
fender a categona. Maradona teve
Unidos e ameaçou abandonar de
vez o futebol, denunciando uma
apoio dos maiores craques em atividade no mundo, mas sua iniciaticonspiração da Fifa. A dupla resva foi recebida com reticências pela
ponsável pela eliminação do Brasil
na Copa de 90 se reencontrou agodireção da Fifa.
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Fluminense
Tricolor

mostra

maturidade

e,

vai
com

à

semifinal

com

um

empate

muita

garra e dedicação, segura resultado
que lhe interessava contra o Atlético em Minas
»
drê BALOCCO
rai nrro
área
Fluminense e rahwvnr
area do Fluminense,
ANDRfc
cabecear
•'" Nkx>1oü«í
— Paulo
Beto Horizonte
¦, .ijii.jii
k «... _gi~cr. - rn
¦
i
outras
tantas
na
área
—
do
Atlético.
.... BELO HORIZONTE
ConheRenato Gaúcho aprendeu que
cer os próprios limites é o primeia onipotência é a arma dos perdero passo para a maturidade. Com
dores, a ilusão dos inocentes. Gripontapés no prcciosismo, empurtar é preciso quando companheirôes na pretensão e gritos contra a
ros
seus se esquecem desse detaJmm^lsSS^ matt
euforia, o Fluminense mostrou
lhe.
Por isso, Renato grita. Gritou
ontem por que chegou à semifinal
ontem com Darcy, Valdeir, Alê e
do Campeonato Brasileiro de futantos outros. E faria o mesmo
tebol. O empate em 0 a 0 com o
com cada um dos que esquecesAtlético, num Mineirão encharcasem da característica do Flumido pela chuva que atingiu Belo
nense. Mas foi o primeiro a abraHorizonte, foi emblemático para
no centro do gramado asçá-los
a campanha de um time que marsim que o árbitro determinou o
cou o mesmo número de gols que
»tMM
fim do jogo. Esperou a confirmacada um dos artilheiros da comdo
empate
—
entre
São Paulo e
ção
10. O que poderia ser
petição
m
Internacional — que garantia a
prova de incompetência é apenas
classificação tricolor — para exa mostra da forma de jogar dos
de vez na comemoração.
plodir
segura
e cautelosa. Evitricolores:
Viu cumprida a promessa que fitar a derrota é tão importante
zera no meio da semana. "A vaga
quanto vencer para o técnico Joel
é nossa", dissera então.
Santana.
Não há ataque dos sonhos nas
O Fluminense é o retraio do
Laranjeiras.
Não há deslumbraBrasil em que os brasileiros gostados nas Laranjeiras. Não há artiriam de morar. Luta com a solilheiros nas Laranjeiras. A sede do
dariedade de um formigueiro em
Fluminense treina um time que
construção. Se morrem, não moraprendeu
a lutar pelo título, a
rem sozinhos; se chegam à glória,
despeito
das
criticas dos estetas
dividem-na entre si. A solidarieretrógrados. A torcida aprendeu a
dado não é o que falta aos brasiconviver com essa escassez — de
leiros; a simplicidade, sim. Dar
gols, de emoções, de firulas. Onchutes em direção à arquibancada
tem, o único lance de perigo aconé algo que a camisa amarela da
teceu aos 6 minutos do primeiro
seleção não permitia até Aldair e
•- "' :V:'
tempo
com uma cabeçada de RoMárcio Santos mostrarem na Co;¦
gerinho, na trave. O Atlético repa de 94 o quanto é importante
trucou num chute cruzado de Euestar longe do perigo quando ele
ler, frente a frente com o goleiro
ronda a nossa porta. Sorlci e Li^tonsil
Welerson. E foi só. No mais, uma
ma aprenderam a lição. O estigma
"Caulição da sabedoria popular:
de beques de roça já foi deixado
^hi^iftctitfo
tela e caldo de galinha não fazem
para trás há tempos e agora, mes"Sao
mal a ninguém". O caviar, ás ve"V^"'"^'
s jogadores esperaram
mo chutando para onde aponta o
csperaram ot >7(termino
rmmo do jogo
cntre São Paulo cc'lnternacumal
Internacional parajesicjar
jogo entre
a .
para Icvcjar e^a^^ç^^^^idâ
\}uc f^õfímeimo
junto a
zes, causa alergia.
nariz, quando é preciso, formam
uma das melhores duplas de zaga
FLUMINENSE
do Brasil.
ATLÉTICO
Joel Santana não está redésco—
Welerson
O melhor do time no
Darcy — Muita produção è pouca
Taffarel — Ótima atuação, com diCairo — Habilidoso, mas poiico'
Atlético Mineiro|ij~
brindo o futebol. Está apenas
jogo e no campeonato. 10
n
finalização.
6
reitó a drible em Renato. 9
eficaz. Saiu no segundo tempo. (»
adaptando seu jeito de ser no dia
Taflarel; Alcir, Paulão (Ademir),
Norberto — Entrou no fim para
Ronald — Soube combater na lateAlcir — Bem posicionado, mas um
Ronaldo o Paulo Roberto; Doriva,
a dia — simples — a um time que
Clayton — Não teve tempo para.
segurar o resultado e conseguiu. 5
ral e no meio de campo, mas esqueCarlos, Cairo (Clayton) e Leandro;
violento. 7
o respeita e o admira. Joel não é
coisa
alguma. Sem nota
pouco
,\:
Renaldo o Êzio (Eulor).
Vampeta — Errou muitos passes no
ceu-se do apoio. 7
—
bonito, mas tem na tática e na
—
Paulão
Estava
Leandro
bem
até se conTécnico: Procôpio Cardoso.
Não sabia se jogaVjC
meio, mas auxiliou a defesa. 6
Lima — Levou vantagem na maiocapacidade de acertar as substitundir. 7
meio ou pela ponta. Acabou aí
—
pelo
Rogerinho
Boas
no
Fluminense
jogadas
priria das jogadas. 7
tuiçòes características que o laAdemir — Entrou em seu lugar e
complicando. 5
n
?
meiro tempo. Errou na defesa e
zem o maior dos galãs para a
Sorki — Falhou duas vezes, uma
Wellorson; Ronald, Lima, Sorle
manteve
a
regularidade.
7
Renaldo — O mais perigoso do aci=r
quase comprometeu. 6
torcida tricolor. Fez de Renato
(Alô) o Càssio; Vampeta, Otacílio,
delas por contusão. 7
—
Ronaldo
Vigoroso,
—
mas
Gaúcho
Entrou no final, tentou
pouco
Rogerinho (Gaúcho) o Darcy (Norque mineiro. Conseguiu boas jojjjtJ
um líder e — mais importante —
Alê — Jogou apenas 10 minutos.
técnico. Errou quando se arriscou
berlo); Renato e Valdeir.
das individuais. 8
algumas cabeçadas sem sucesso,
o fez descobrir a importância de
f ?
Sem nota
Tócnlco: Joel Santana.
no ataque. 6
mas cavou faltas importantes. 5
ser um líder. Renato ganhou a
Ezio — Poiico produziu. Jogçjf
Cássio — Incansável no apoio, dei—
Local: Mineirào (Bolo Horizonte).
Paulo Roberto
Soube apoiar e
Renato — Líder, guerreiro, incanmuiio tempo fora da grande arpa,'
maturidade que hoje tem toda a
Árbitro Paulo César Gomes.
xou alguns espaços na defesa. 7
levou
ao
tricolor. 8
Pouco
sável.
mas
perigo
foi
fungol
produziu,
onde
não sabe fazer muita coisa.ífí*
equipe. Ontem provou isso ao
Cartõoa Amaroloa: Cairo, Alcir,
Otacílio — Um batalhador no meio
damental no aspecto psicológico
Carlos — Fez o feijão-com-arroz. 5
Adomir e Lima Renda: R$ 45.405
correr 90 minutos num campo pe— Deu movimentação iyL
Euler
de campo, soube criar boas jogadas
Público: 5 300.
dos companheiros. 7
Doriva — Bem na marcação, auxisádo, tirar bolas de cabeça na
ataque
com sua velocidade e quàjif;
no ataque. 8
Valdeir — Péssimo. 3
liou o ataque algumas vezes. 6
T*4.
marcou.
Marcelo Thoobalòo — 22/06/95
", ,*,'<¦ ¦- „,

'

^PwpSsMEI jIiI iWBBI
Joel Saniana
Santana disse que time soube controlar os nervos hajasejmal
JchV
na fase final

Joel
e

Renato
também
comanda
a
festa
Bolo Honzonlo — Waldomar
Assim que a partida acabou, Rewaioernar üabino
saptno
ptmjnorizonio
preendendo os adversários"
nato chamou os jogadores á sua
mou o treinador.
volta e, abraçados, ficaram todos
Renato disse que sentiu dores na
aguardando o final do jogo entre
"forçoupanturrillia e admitiu que
São Paulo e Internacional, que ainum pouco" durante o jogo. Co-:
da estava em andamento. Com a
mentou que no segundo turno vai:
classificação do Fluminense às se: • ^^BPlSn procurar se poupar um pouco maftíj
mifinais do Campeonato Brasileiro
^jjjy^i
Explicou, mais tarde, que procurrití"
assegurada, Renato levou todos á
reunir os companheiros no centro
capela do Mineirão para agradecer
do campo, logo após a partida, a
o sucesso do time. Mais uma vez, o
fim de alertar-lhes sobre uma coponta exerceu o papel de líder e.
memoração antecipada. Sóquando
assim como fizera no titulo estaMmBC| viu
a torcida tricolor festejar na
dual, foi o comandante da festa da
arquibancada. Renato percebeu
fHSk
classificação.
que o jogo entre São Paulo e InterFora do time em algumas partinacional havia acabado, e, nesse
das. por causa de uma contusão, o
momento, a alegria acabou sendo
craque tricolor era só alegria pela
maior. "Festejamos juntos. Foi um
"Já
classificação.
disse e repito. O
momento de grande satisfação",
Fluminense é uma família unida e
^SUlk
contou.
isso tem sido fundamental. RespeiO meia Ailton, que ficou de fora
x
tamos os adversários e voltamos a
da partida por suspensão — recemostrar que podemos chegar ao ti',
Jp
-VV^KL f& " beu o terceiro cartão amarelo na
«£"¦
¦
tulo. embora, como no Campeonavitória de I a 0 sobre o Goiás —,
to Estadual, exista pouca gente
voltou a dizer que a conquista da
acreditando na gente", disse o jogavaga foi a conseqüência do esforço
dor, que cansou de receber elogios
de
todos. "Que ninguém tenha dú-.
\tMuAr
do técnico Joel Santana. "O Rena- ¦ - .^ ¦ -*;¦ : -,-W •
^flsTw/LJR?
^HMl
J
vida. Deus ajuda a quem trabalha",
to tem tido um comportamento
lembrou o jogador. O atacante Vaiexemplar. Evita usar sua liderança
deir. que chegou ao clube após o
como hierarquia. Enquadrou-se
título estadual, também elogiou a
com perfeição no nosso esquema de
união do grupo. "Fale quem quiser
trabalho, o que fez do Fluminense
falar, mas o nosso objetivo foi aiRenato foi
um time forte, unido, que vem surdividir com a torcida do Fluminense
Fluniincn.sc a suada classificação
foidividir
classificafdo
cançado". ressaltou.

elogia humildade

paciência
O treinador do Fluminense.
Joel Santana, mal esperou o juiz
apitar o fim da partida para iniciar as comemorações pela vaga.
Eufórico, fez questão de ressaltar
que a classificação às semifinais
foi conseqüência da humildade.
"Admito
que fizemos um mau
tempo.
Mas conseguiprimeiro
mos acertar o esquema no intervalo para segurar o resultado que
nos interessava. Era um jogo perigoso, já que o Atlético entrou como franco-atirador. Futebol ò um
jogo de paciência. E nos tivemos
de sobra", disse.

Uni
da

equipe

Joel não conseguia esconder a
satisfação pelo empate, e pelos
aplausos que recebeu, ainda dentro do campo do Mineirão, dos
mais de mil tricolores que foram a
Belo Horizonte incentivar o time.
"Essa
classificação foi merecida,
pelo que realizamos dentro da
competição. Acho ate que tivemos sorte naquela jogada em que
o Euler entrou sozinho e chutou
para fora. Mas perder não estava
no nosso programa", garantiu o
técnico.

empate

SÃO PAULO — Nem São Paulo
nem Internacional. O empate de 1 a
I ontem, no Morumbi. acabou eliminando as duas equipes da luta
pela vaga do Grupo B nas semifinais do Brasileiro. Mais preocupados com o que acontecia no Mineirão. onde o Fluminense enfrentava
o Atlético Mineiro, São Paulo e
Inter se esqueceram de fazer sua
parte. A partida foi muito truncada
e o empate acabou sendo o resultado mais justo.
Lento e sem imaginação, o São
Paulo nem parecia que ainda sonhava com a vaga. Mesmo assim,
abriu o marcador aos 34 minutos.

com

em boa jogada de Aimir. O gol
gerou muita reclamação por parte
dos gaúchos, já que o bandeirinha
assinalou impedimento não confirmado pelo árbitro Márcio Rezende
de Freitas.
O gol animou o time paulista,
que precisava de vencer por dois
gols de diferença para se classificar
mesmo com o empate do Fluminense no Mineirão. Mas a empolgação durou pouco. Aos 43 minutos. Ronaldo Luis derrubou Mazinho Lovola na área e o árbitro
marcou pênalti. Leandro bateu
bem e empatou a partida.
Na etapa final, a chuva atrapa-

sabor

de

lhou as duas equipes, que continuavam mais preocupadas com o que
acontecia no Mineirão. Na base da
garra. São Paulo e Internacional
tentavam sem sucesso o gol que
manteria as esperanças de classificação. Márcio e Rogério discutiram e foram expulsos. A tensão
aumentou e Denilson teve uma boa
chance de marcar para o time de
Telê aos 41. Na resposta foi a vez
de Ailton perder boa oportunidade
para os gaúchos. O jogo no Mineirão terminou um pouco antes e o
empate tirou o São paulo da briga.
O Inter ficaria com a vaga se vencesse, mas não teve competência

derrota
sequer para ameçar o gol de Zetti
nos minutos finais.
São Paulo'. Zetti: Rogério. Gilmar. Bordon e André; Alemão. Toninho Cerezo (Donizete), Denilson
e Alexandre; Almir e Caio (Amarildo). Técnico: Telê Santana. Internacional: Goycochea; Ronaldo. Gamara. Jonilson e Vinícius; Márcio,
Élson. Caico e Válber (Ailton); Ma-.
zinho e Leandro. Técnico: Abel
Braga. Arbitro: Márcio Rezende de
I reitas. Cartões vermelhos: Rogério
e Márcio. Gols: Primeiro tempov
Almir aos 34 e Leandro aos 43
minutos. Remia. RS 55.711. Púhlico: 4.879 pagante
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Fluminense
¦

Tricolor

mostra

maturidade

ANDRÉ BALOCCO
BELO HORIZONTE — Conhecer os próprios limites é o primeiro passo para a maturidade. Com
pontapés no preciosismo, empurrões na pretensão e gritos contra a
euforia, o Fluminense mostrou
ontem por que chegou à semifinal
do Campeonato Brasileiro de futebol. O empate em 0 a 0 com o
Atlético, num Mineirão encharcado pela chuva que atingiu Belo
Horizonte, foi emblemático para
a campanha de um time que marcou o mesmo número de gols que
cada um dos artilheiros da com— 10. O que poderia ser
petição
prova de incompetência é apenas
a mostra da forma de jogar dos
tricolores: segura c cautelosa. Evitar a derrota é tão importante
quanto vencer para o técnico Joel
Santana.
O Fluminense é o retrato do
Brasil em que os brasileiros gostariam de morar. Luta com a solidariedade de um formigueiro em
construção. Se morrem, não morrem sozinhos; se chegam à glória,
dividem-na entre si. A solidariedade não é o que falta aos brasileiros; a simplicidade, sim. Dar
chutes em direção à arquibancada
é algo que a camisa amarela da
seleção não permitia até Aldair e
Márcio Santos mostrarem na Copa de 04 o quanto é importante
estar longe do perigo quando ele
ronda a nossa porta. Sorlei e Lima aprenderam a lição. O estigma
de beques de roça já foi deixado
para trás há tempos e agora, mesmo chutando para onde aponta o
nariz, quando é preciso, formam
uma das melhores duplas de zaga
do Brasil.
Joel Santana não está redescobrindo o futebol. Está apenas
adaptando seu jeito de ser no dia
a dia — simples — a um time que
o respeita e o admira. Joel não é
bonito, mas tem na tática e na
capacidade de acertar as substituiçòes características-que o lazem o maior dos galãs para a
torcida tricolor. Fez de Renato
um líder e — mais importante —
o fez descobrir a importância de
ser um lider. Renato ganhou a
maturidade que hoje tem toda a
equipe. Ontem provou isso ao
correr 90 minutos num campo pesacio, lirar bolas de cabeça na

e,

vai
com

à

muita

área do Fluminense, e cabecear
outras tantas na área do Atlético.
Renato Gaúcho aprendeu que
a onipotência é a arma dos perdedores, a ilusão dos inocentes. Gritar é preciso quando companheiros seus se esquecem desse detalhe. Por isso, Renato grita. Gritou
ontem com Darcy, Valdeir, Alê e
tantos outros. E faria o mesmo
com cada um dos que esquecessem da característica do Fluminense. Mas foi o primeiro a abraçá-los no centro do gramado assim que o árbitro determinou o
fim do jogo. Esperou a confirmação do empate entre São Paulo e
Internacional — que garantia a
classificação tricolor — para explodir de vez na comemoração.
Viu cumprida a promessa que fizera no meio da semana. "A vaga
é nossa", dissera então.
Não há ataque dos sonhos nas
Laranjeiras. Não há deslumbrados nas Laranjeiras. Não há artilheiros nas Laranjeiras. A sede do
Fluminense treina um time que
aprendeu a lutar pelo titulo, a
despeito das críticas dos estetas
retrógrados. A torcida aprendeu a
conviver com essa escassez — de
gols, de emoções, de firulas. Ontem, o único lance de perigo aconteceu aos 6 minutos do primeiro
tempo com uma cabeçada de Rogerinho, na trave. O Atlético retrucou num chute cruzado de Euler, frente a frente com o goleiro
Welerson. E foi só. No mais, uma
lição da sabedoria popular: "Cautela e caldo de galinha não fazem
mal a ninguém". O caviar, às vezes, causa alergia.

3

semifinal

garra e dedicação,

segura

resultado

com

que

lhe interessava

96 at-

Fluminense
?
0
Wellerson; Ronald, Lima, Sorlei
(Alô) e Cássio; Vampeta, Otacilio,
Rogerinho (Gaúcho) e Darcy (Norberio); Renato e Valdeir.
Técnico: Jool Santana.
Local: Mineirão (Belo Horizonte).
Arbitro: Paulo César Gomes.
Cartões Amarelos: Cairo, Alcir,
Ademir o Lima Renda: RS 45.405
Público: 5.300.

empate

contra o

Atlético

em Minas
- Paulo Nicololla
Horizonte
Beto

—.

Os jogadores esperaram o término do jogo entre São Paulo e Internacional para festejar a classificação junto à torcida (pie foi ao Mineirão
FLUMINENSE

Ãtlético Mineiro
JVJj
?
Taffarel; Alcir, Paulâo (Ademir),
Ronaldo e Paulo Roberto; Doriva,
Carlos, Cairo (Clayton) e Leandro;
Ronaldo e Ézio (Euler).
Técnico: Procópio Cardoso.

um

Welerson — O melhor do time 110
jogo e no campeonato. 10
Ronald — Soube combater na lateral e 110 meio de campo, mas esqueceu-se do apoio. 7
Lima — Levou vantagem 11a maioria das jogadas. 7
Sorlei — Falhou duas vezes, uma
delas por contusão. 7
Alê — Jogou apenas 10 minutos.
Sem nota
Cássio — Incansável no apoio, deixou alguns espaços na defesa. 7
Otacilio — Um batalhador no meio
de campo, soube criar boas jogadas
110 ataque. 8

ATLÉTICO

Darey — Muita produção e pouca
finalização. 6
Norberto — Entrou no fim para
segurar o resultado e conseguiu. 5
Vampeta — Errou muitos passes no
meio, mas auxiliou a defesa. 6
Rogerinho — Boas jogadas no primeiro tempo. Errou 11a defesa e
quase comprometeu. 6
Gaúcho — Entrou no final, tentou
algumas cabeçadas sem sucesso,
mas cavou faltas importantes. 5
Renato — Lider, guerreiro, incansável. Pouco produziu, mas foi fimdamental 110 aspecto psicológico
dos companheiros. 7
Valdeir — Péssimo. 3

Taffarel — Ótima atuação, com direito a drible em Renato. 9
Alcir — Bem posicionado, mas 11111
pouco violento. 7
Paulâo — Estava bem até se contundir. 7
Ademir — Enirou em seu lugar e
manteve a regularidade. 7
Ronaldo — Vigoroso, mas pouco
técnico. Errou quando se arriscou
no ataque. 6
Paulo Roberto — Soube apoiar e
levou perigo ao gol tricolor. 8
Carlos — Fez o feijão-com-arroz. 5
Doriva — Bem na marcação, auxiliou o ataque algumas vezes. 6

Cairo — Habilidoso, mas pouco
eficaz. Saiu 110 segundo tempo, 6
Clayton — Não teve tempo para
coisa alguma. Sem nota
Leandro — Não sabia se jogava"
pelo meio ou pela ponta. Acabou se
complicando. 5
Renaldo — O mais perigoso do ataque mineiro. Conseguiu boas jogadas individuais. 8
Ézio — Pouco produziu. Jogou
muito tempo fora da grande área,
onde não sabe fazer muita coisa. 5
Euler — Deu movimentação ao
ataque com sua velocidade e quase
marcou. 7

Belo Horizonte — Paulo Nicolelln

SPfiflfeí 1 fggi
,ul
A -emoção de Ailton (de frente) c a demonstração da união tricolor

Joel
e

elogia

paciência
O treinador do Fluminense,
Joel Santana, mal esperou o juiz
apitar o fim da partida para iniciar as comemorações pela vaga.
Eufórico, fez questão de ressaltar
que a classificação às semifinais
foi conseqüência da humildade.
"Admito
que Fizemos um mau
tempo.
Mas conseguiprimeiro
mos acertar o esquema no intervalo para segurar o resultado que
noüinteressava. Era um jogo perigoso. já que o Atlético entrou como franco-atirador. Futebol è um
jogo de paciência. E nós tivemos
de sobra", disse.

Renato
também
comanda
a
festa
Bolo Horizonte — Waldemar Safoino
Assim que a partida acabou, Repreendendo os adversários' afirnato chamou os jogadores á sua
mou o treinador.
volta e. abraçados, ficaram todos
Renato disse que sentiu dores na
"forçou
aguardando o final do jogo entre
panturrilha e admitiu que
São Paulo e Internacional, que ainum pouco" durante o jogo. Coda estava em andamento. Com a
mentou que no segundo turno vai
classificação do Fluminense às seprocurar se poupar um pouco mais.
mifinais do Campeonato Brasileiro
Explicou, mais larde. que procurou
assegurada, Renato levou todos à
reunir os companheiros no centro
capela do Mineirão para agradecer
do campo, logo após a partida, a
o sucesso do time. Mais uma vez. o
fim de alertar-lhes sobre uma comemoração antecipada. Só quando
ponta exerceu o papel de lider e,
assim como fizera no título estaviu a torcida tricolor festejar na
dual, foi o comandante da festa da
arquibancada, Renato percebeu
classificação.
que o jogo entre São Paulo e InterFora do time em algumas partinacional havia acabado, c, nesse
das, por causa de uma contusão, o
momento, a alegria acabou sendo
craque tricolor era só alegria pela
maior. "Festejamos juntos. Foi um
"Já disse
e repito. O
classificação.
momento de grande satisfação",
mmmBm
\
Fluminense é uma família unida e
contou.
isso tem sido fundamental. RespeiO meia Ailton. que ficou de fora
tamos os adversários e voltamos a
da partida por suspensão — recemostrar que podemos chegar ao tibeu o terceiro cartão amarelo na
tulo, embora, como no Campeonavitória de 1 a 0 sobre o Goiás —,
to Estadual, exista pouca gente
voltou a dizer que a conquista da
acreditando na gente", disse o jogavaga foi a conseqüência do esforço
dor, que cansou de receber elogios
de todos. "Que ninguém tenha dúdo técnico Joel Santana. "O Renavida. Deus ajuda a quem trabalha",
to tem tido um comportamento
lembrou o jogador. O atacante Vaiexemplar. Evita usar sua liderança
deir. que chegou ao clube após o
como hierarquia. Enquadrou-se
titulo estadual, também elogiou a
com perfeição no nosso esquema de
união do grupo. "Fale quem quiser
trabalho, o que fez do Fluminense
falar, mas o nosso objetivo foi alRenato foi dividir com a torcida do Fluminense a suada classijicação
um time forte, unido, que vem surcançado", ressaltou.

humildade
São
da

equipe

Joel não conseguia esconder a
satisfação pelo empate, e pelos
aplausos que recebeu, ainda dentro do campo do Mineirão, dos
mais de mil tricolores que foram a
Belo Horizonte incentivar o time.
"Essa
classificação foi merecida,
pelo que realizamos dentro da
competição. Acho ate que tivemos sorte naquela jogada em que
o Euler entrou sozinho e chutou
para fora. Mas perder não estava
no nosso programa", garantiu o
técnico

Paulo

SÃO PAULO — Nem São Paulo
nem Internacional. O empate de I a
1 ontem, no Morumbi. acabou eiiminando as duas equipes da luta
pela vaga do Grupo B nas semifinais do Brasileiro. Mais preocupados com o que acontecia no Mineirào, onde o Fluminense enfrentava
o Atlético Mineiro, São Paulo e
Inter se esqueceram de fazer sua
parte. A partida foi muito truncada
e o empate acabou sendo o resultado mais justo.
Lento e sem imaginação, o São
Paulo nem parecia que ainda sonhava com a vaga. Mesmo assim,
abnu o marcador aos 34 minutos.

e

Inter,

em boa jogada de Almir. O gol
gerou muita reclamação por parte
dos gaúchos, já que o bandeirinha
assinalou impedimento não confirmado pelo árbitro Márcio Rezende
de Freitas.
O gol animou o time paulista,
que precisava de vencer por dois
gols de diferença para se classificar
mesmo com o empate do Fluminense no Mineirão. Mas a empolgaçào durou pouco. Aos 43 minutos. Ronaldo Luis derrubou Mazinho Loyola na área e o árbitro
marcou pênalti. Leandro bateu
bem e empatou a partida.
Na etapa final, a chuva atrapa-

a

derrota

lhou as duas equipes, que continuavam mais preocupadas com o que
acontecia no Mineirão. Na base da
garra, São Paulo e Internacional
tentavam sem sucesso o gol que
manteria as esperanças de classificação. Márcio e Rogério discutiram e foram expulsos. A tensão
aumentou e Denilson teve uma boa
chance de marcar para o time de
Telê aos 41. Na resposta foi a vez
de Ailton perder boa oportunidade
para os gaúchos. O jogo no Mineirào terminou um pouco antes e o
empate tirou o São pauto da briga.
O Inter ficaria com a vaga se vencesse, mas não teve competência

no

1

a

1

sequer para ameçar o gol de Zetti
nos minutos finais.
São Paulo: Zetti; Rogério. Cíilmar. Bordon e André: Alemão, Toninho Cerezo (Donizete), Denilson
e Alexandre; Almir e Caio (Amarildo). Técnico: Telê Santana. Internacional: Goycochea; Ronaldo. Gamara. Jontlson e Vinícius; Márcio.
Élson. Caico e Válber (Ailton); Mazinho e Leandro. Técnico: Abel
Braga. Arbitro: Márcio Re/ende df
Freitas. Cartões vermelhos: Rogério
e Márcio. Gols: Primeiro tempo.
Almir aos 34 e Leandro aos 4?
minutos. Remia: RS 55.711. Público: 4.879 pagantes.
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Castanho do Stud TNT atropela forte

e vence GP Linneo de Paula Machado
O potro Car Bomb, filho de
Ghadeer e Rome Bella, criação do
Haras Nacional e propriedade do
Stud TNT, surpreendeu os favoritos e ganhou com rara facilidade o
Grande Prêmio Linneo de Paula
Machado, prova central de ontem à
tarde na Gávea, na distância de
2.000 metros, na grama. National
Trip, outro azarão, formou a dupia, com Eagerset e Cardenal completando o placar. O favorito Dancer Man decepcionou, chegou descolocado e perdeu a invencibilidade
de seis corridas.
Na largada foi para a ponta
Groove, seguido de perto por Nicklos, que fazia papel de faixa para o
companheiro Numerador. Dancer
Man, depois de um início de percurso tumultuado, na reta oposta
passou para a sexta colocação. Car
Bomb, montado por Marcelo Cardoso, acompanhava o páreo na oitava colocação. Quando Dancer
Man procurou a corrida, já solicitado por seu piloto, ele foi atrás, de
galope, e tomou a quinta posição.
Na reta final, Marcelo Cardoso
deixou Car Bomb correr e o castanho do Stud TNT dominou o páreo

sem luta. Fugiu para o disco com
vários corpos, enquanto National
Trip, corrido atrás pelo freio Edson
Ferreira, atropelou e formou a dupia. Eagerset e Cardenal atropelaram para obter a terceira e a quarta
colocação respectivamente, mas
sem ameaçar jamais os dois da
frente.
No vestiário, abraçado por Marceio Cardoso, o treinador João
Luis Maciel estava exultante com à
vitória. Ele obteve seu quinto triunfo no GP Linneo de Paula Machado. Anteriormente havia ganho a
prova com Delvecchio, Ego Trip,
Falcon Jet e Ante Todo.
Car Bomb é um potro em
evolução. Na última corrida havia
sido prejudicado. Mostrou perfeita
adaptação ao percurso como todo
bom filho de Ghadeer numa mãe
filha de Clackson. Vamos conversar com o proprietário para analisar se vale a pena correr o Derbv
Paulista. A vitória de hoje foi convincente "
Jorge Ricardo, que preteriu Car
Bomb para montar Clubhouseflyer
- não correu devido a
prolema de
casco - já esperava boa atuação de
Car Bomb.

B
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Car Bonib, montado por Marcelo Cardoso, ganha o Grande Prêmio Linneo de Paula Machado, em 2.000 metros na pista de grama leve
'pSiSBi Indicações
IwShBm

Kiamorzinho

1" Páreo: Velvet Lily ¦ Ma Charmante ¦ Prá-Sempre
2* Páreo: Kiamorzinho ¦ Lord Cadu ¦ Diamant Brut
3- Páreo: Shin-Kanson ¦ Rightly ¦ Uruca
4» Páreo: Que Bela Dona ¦ Three Poinl ¦ Sangatte
5» Páreo: Promised Boy ¦ Inácio de Loyola ¦ Kifalari
«• Páreo: Flamery Di Janus ¦ Daugeon ¦ Infrene Day
7* Páreo: Motte Picquet ¦ Refuge ¦ Emolumento
8* Páreo» Bold Master ¦ El Tigre Grandi ¦ Herr Donau
B« Páreo: Across The World ¦ Mito ¦ Cracker
10* Páreo: Onan Free ¦ Aslro Bento ¦ Mister Boss

PLACAR
FUTEBOL
Campeonato Brasileiro
Sórie B
(2* fase)
Grupo E — Coarâ/CE .1*0 Sorgipe/SE,
Dosportiva/ES 5x0 Amôrica/FIN
Grupo F — Central/PE 3 x 1 Tunn Luso/
PA
Grupo G — Novorizontino/SP 0x0 Londrjna/PR, Mogi Mirim/SP 1 x 0 Atlético/
PA
Grupo H — Bangu/RJ 0x3 Goialuba/GO.
Coritiba/PR I x 0 Americano/RJ
Campeonato Brasileiro
S$rio C
(3' (aso)
Brasil/RS 2x0 Chapecoonse/SC, Juventu^/SC 2x2 Caxias/RS, Nacional/AM 2 x
Barè/RR. Intorcap/TO 1 x 0 Vila Nova/
GÓ. Icasa/CE 1 x 0 Souza/PB, Linhares/
ES 1 x 0 Catuonso/BA, MarlIia/SP 0x0
Güará/DF, Paulista/SP I x t Joinvillo/SC,
Volta Redonda/RJ 0x0 Botafogo/SP, XV
Piracicaba/SP 4x0 Barra/RJ
Taça Rio do Janeiro
(Grupo do Interior)
Goytacaz 2 x 11taperuna. Friburguense 0
x 0 Entrorrionso, Barra Mansa 2 x I
Bayer
Copa João Giugliani Filho/
RS
(1" (aso)
Voranôpolis 2 x I Ypiranga
Campeonato Brasilionse
(docisflo — 2" togo)
Gama 2 x t Brasilia
Copa Santa Catarina
Grupo B — Tubarão 3 x I Aval, Figueirenso 0x1 Imbituba
Campeonato Alagoano
(super-turno)
Capela 1 x 1 CSA
Campeonato Argentino
Forrocarril -1x2 Bolgrnno, Boca Juntors
x 0 Colon, Deportivo Espafiol 0 x 1
Rivor Plate, Platenso 1 x 2 Vélez Sarsliold. Gimnasia Jujuy 4 x J Rosílrio Contrai, Newell s Old Boys 3x2 Argentinos
Juniors. Lanús 1 x 3 San Lorenzo, Indopondiento 0x0 Gimnasia y Esgrima
Classiticaçào (9* rodada)
1° Gimnasia Juiuy, River Plate e San
Loronzo. 17; 4° Vélez Sartiold. 16
Campeonato Holandês
Volendam 0x0 Willem II. De Gralschap 0
x 3 Twente. NEC 1 x 3 Heerenveen. NAC
0x0 Sparta, RKC 1 x 0 Utrocht, Roda 1 x
1 PSV Eindhoven, Ajax 3x0 Vrtesse.
Fortuna Sittard 2 x 2 Go Ahead Eagles.
Foyenoord 4 x 1 Groningen
Classificação (8* rodada)
1° Ajax, 24. 2o PSV, 19. 3o Willem. 18
Campeonato Italiano
(2* divisão)
Avellino 1 x 0 Salernitana, Brescia 1 x 1
Venezia. Cesena 4x2 Chlevo Verona.
Cosenza 2x0 Ancona, Fidelis Andria 2 x
1 Foggia. Genoa 2 x 1 Lucchose, Perugia

0x0 Palermo. Pescara 4 x 1 Reggiana,
Pistoiese 1 x 1 Bologna, Verona 1 x 1
Reggina
Classificação (7* rodada)
1° Gonoa o Verona, 14; 3° Bologna, 13
Amistoso
(em Washington)
Estados Unidos 4x3 Arábia Saudita
MOTOCICLISIVIO
GP da Europa
(Barcelona, Espanha)
500cc — 1* A. Criville (Esp), 45m16s992;
2° S. Itoh (Jap), a 0s160; 3o L. Capirossi
(Ita). a 0s623; 4o M. Doohan (Aus), a
4s865; 5° D. Boattie (Aus). a 5s200; 6° A.
Barros (Bra), a 15s080
Mundial — Io M. Doohan (campeão),
248; 2" D. Boattie, 215; 3o L Cadalora.
1/6; 4o A. Criville, 166; 5o S. Itoh, 127; 7°
A Barros, 104
250cc — 1o M. Biaggi (Ita). 42m06s167; 2»
T Harada (Jap), a 11s019; 3o R. Waldmann (Alo), a 11s070; 4° L. D'Antln (Esp),
a 21s719; 5o K. Roberts Jr. (EUA), a
21s807; 6o N. Aoki (Jap), a 22s609
Mundial — 1° M. Biaggi (campeão), 283;
2o T Harada, 220; 3° R. Waldmann, 203;
4o T. Okada (Jap), 136; 5° J P Ruggia
(Fra), 115; 6« N. Aoki, 105
125cc— 1o H. Aoki (Jap). 42m29s704; T
E Alzamora (Esp) a 0s158; 3° T. Manako
(Jap) a 0s718; 4o K. Sakata (Jap) a 0s974;
5° D. Raudios (Ale) a 9s361; 6o Y. Katoh
(Jap) a 18s666
Mundial — 1° H. Aoki (campeão), 224; 2o
K. Sakata. 140; 3o E. Alzamora, 129; 4o A.
Saito (Jap), 127; 5° D. Raudies, 124,5; 6o
S. Porugini (Ita). 118
Copa DT Yamaha
Final latino—americana
Copa DT: 1o Marcos Assunção (Bra). 2°
Joaquim Rodrigues (Bra), 3* Álvaro
Cândido Neto (Bra), 4" Luiz Pierotti
(Arg), 5° Max Broda (Bra)
Sul—Americano: 1° Jorge Nogretti (Bra),
2° Cristiano Lopos (Bra), 3° Rogôrio Nogueira (Bra), 4o Rafael Ramos (Bra)

Kiamorzinho, castanho de propriedade do Stud AnnabelPs, tenta
esta noite sua 1 Ia vitória em apenas
nove meses de campanha no Hipódromo da Gávea. Mantido em forma exuberante peio treinador
J.C.Rosendo ele terá adversários
mais fortes hoje à noite, mas a torcida dos turfistas cariocas, já conquistados pela valentia e regularidade de Kiamorzinho.
Motte Picquet, do Stud Super-

PAULO GAMA
Acumulada: (Kiamorzinho,
Motte Picquet e Onan Free)
Barbada: 2° 2(Kiamorzinho)
Dupla: 5°12 (Promised Boy
e Inácio de Loyola)
Trifeta: 4°( Que Bela Dona,
¦ Three Point e Sangatte)
Quadrifeta: 7° (Motte
Picquet, Retuge,
Emolumento e Betei)

Marco Terranova
irp-ir-T
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man, é outra boa indicação da reu-,
nião noturna. Depois de reaparecer
com vitória, o pensionista de Jonas
Guerra seguiu em progressos e pode obter outro triunfo em sua proveitosa campanha nas pistas. È 11nalmente. no último páreo, estréia
Onan Free, treinado por Luis Artui
Fernandes. Portador de boa carrv
panha no Cristal e no interior, nâ< <•,
deve encontrar maiores dificulda
•./
des para vencer.

218. 3° Ronaldo Richers, 220
Categoria 16 a 24
1° Eduardo Reich, 216; 2° Hizaka Mizuki.
218; Bernardo Zen, 221
BASQUETE

IOHNA1.

DOBRA^

Campoonato Estadual de
Basquote(2° turno)
Flamengo 96 x 74 Botafogo (47 x 46)

Campoonato Mundial (Sabae,
Japão)
1o Li Xiaoshung(Chi), 57.998 pontos; 2*
Vitaly Scherbo(Bie), 57 499 o 3° Eugoni
Chabaev(Rus), 57.248
VÔLEI DE PRAIA
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O primeiro Jinal de semana do Brasileiro de Jiu-Jitsu, na Gama Filho, reuniu os lutadores mirins do esporte
••••*>
Marco Terranova
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Circuito Mundial Feminino,
Austrália (classificatório para
os Jogos Olímpicos de Atlanta)
Final: McPoack/Reno(EUA) 12 x 10 o 12 *
08 Jacqueline/Sandra(BRA)
Classificação final:
1° Mc Peack/Reno (EUA). 2° Jacquoline/
Sandra (Bra). 3° Muhler/Buscher (Ale),
4o Fontana/Forsytho (EUA) e 5° Cook/
Pottharst (Aus) e Fonwick/Palm (Aus)
Jogos Abertos do Interior
Feminino:
Transmontano/JC Amaral (Ribeirão Preto) 3 x 0 Birigüi
VELA

•

**

JS

ômega Stock Car
1° Paulo Gomes, 2o Adalberto Jardim. 3°
Ingo Hottmann, 4° Wilson Fittipaldi Jr., 5o
Alexandre Negrão o 6° Ariol Barranco
Classificação apôs oito etapas
1° Paulo Gomos, 122 pontos (campeão);
2o Adalberto Jardim, 80; 3° Wilson Fittipaldi Jr., 78, 4° Carlos Alves, 75; 5°
Alexandre Negrão, 74 e 6° Chico Serra,
53

LOTERIA ESPORTIVA - Resultado do Concurso 092
O concurso 93 da Loteria
1X2
I I P-anungoRJ I
CiuzetfoVG ESSSyl Esportiva, nos dias 14 c 15
iji&rciRS I
Cornitt&artiSP I [ do outubro, terá como atraclássicos dos campconaCkwsGO I
VascoRJ I I ções
tos espanhol, italiano e da
41
I BoGfogoR] EH3 ParaiUPfi I I Série A do Campeonato Bra51
I Ji-ver.t&RS Palrwas-SP I I sileiro: -\tlctico de Madri \
61
I AajfcxAG FbmnenssRJ I I Deportivo La Corufia. Mi~
WrauSA I ) lan v Juventus. Do CampeoB1 juaramSP I
CnauraSC I I nato Brasileiro: Corintians \
8 H3J Desponos-SP
I
Crajoj ksssi I'utfa I I Atlético Mineiro. Cru/eiro \
91
10 BrajatroSP I
PajrsanduPA I I Vasco, Botafogo \ Internacional e Guarani \ São Pau11 |
Sd.-sa.SP Em
ISpcr.FS I
Io. As apostas começam hoje
12 iH§| 3J!MSA |
UrcAo S<b JotoSP | 1 e se encerram na sext.t feira.
131
laoPaJaSP EHJ WervaoonaiPft I I 1? de outubro.

força
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tsar*®SMP* '
"T"
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AUTOMOBILISMO

Fórmula Chevrolet
1° Sérgio Paese, 2o Pedro Bartetle, 3o
Ciro Aliperti. 4° Renato Russo. 5° Douglas Pitoli e 6° Ciro Aliperti
Classificação apôs nove etapas:
Io Pedro Bartelle. 123 pontos (campeão);
2o Douglas Pitoli. 100; 3° Sérgio Paese.
85: 4° Marcelo Tedesco. 55. 5° Nilton
Cruz Jr. 46 e 6o Ciro Aliperti. 41

é

SO° Regata Escola Naval/
Banco do Brasil
Vencedores:
Classe Oceano: "Brokelé"
Classe Laser: Peter Tanscheidt
Classe Star: Torben Grael
Classe Soling: Lars Grael
Prancha â vela
Course Race e Slalom: Rodollo do Morais
?
CANOAGEM

"

...

¦'.

^.r*
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VI Meia Maratona de
Canoagem
Vencedores
Dupla oceânica Sebastian Cuatrin e Al
varo Kolslowiski
Oceânico solo Fábio Paiva
Turismo Masc.: Alexandre Asmuri
Turismo Femm. Carmen Silva
NATAÇÃO

Isabel C astro e Ana C arolina Miranda, do Fluminense, venceram na categoria dueto do nado sincronizado
Copa Corsa
1° Arnaldo Mattos, 2o Alvino Pereira Jr..
3° Hélio Saraiva Jr , 4° Marcos Paioli. 5°
Renato Frankental e 6° Amadeu Rodrigues
Classificação após quatro etapas: 1o
Amadeu Rodrigues. 61 pontos; 2° Alvino
Pereira Jr , 46; 3o Marcos Patoli. 42 e 4o
Rodolfo Pousa, 36
Mundial de Superturismo
(GP de Nogaro. França)
1° Wallace(lng).'Grouillard(Fra)— (Mc
Laren F1 GTR). 2° Nielsen(Din).'Bscher(Ale)— (Mc Laren F1 GTR). 3'
Bellm(lng).SalatBra)— (Mc Laren Ft
GTR>. 4° Jones(lng)/Raohanel(Fra)—
(Mc Laren F1 GTR)
Classificação apos 11 etapas
1° Nielsen(Din),'Bscher<Ale)— (Mc Laren
F1 GTR). 227 pontos (campeões do GTl);
2* BeMm(lng)/ Sala(Bra)— (Mc Laren Fl
GTR), 193, 3* Calderar»(Sui)'Brvner{Sui)
— (Porsche 911 GT2). 182 tcamoeóes do

GT3); 4o Jarier(Fra)/Wollek(Fra)— (Porsche 911 GT2). 124
Campeonato Inglês de
Fórmula 3
16" etapa 1° Warren Hughes(lng)—
(Dallara F395—Mitsubishi), 2° Hélio C
Neves(Bra)— (Dallara F395—Mugen) e
3° Jamie Davies(ING)— (Dallara
F395—Mugen) 17* etapa Oliver Gavin(lng)— (Dallara F395—Vauxhall). 2°
James Matthews(ING)— (Dallara F395—
Mugen) e 3o Warren Hughes(lng)— (DalIara F395—Mitsubishi)
Classificação
1° Ralph Firman Jr.(lng) e Oliver Gavm(lng), 172 pontos, 3* Hélio Castro Neves(Bra), 163; 4o Warren Hughes. 137 e
5° Jèrémie Dufour. 133
ATLETISMO
Maratona de São Paulo
MascuVno 1* Luiz Antônio dos Santos

(Bra) 2h17m11. 2" Luiz Carlos da Silva
(Bra) 2h21m13. 3° Ndivheni Martin (Afs)
2h21m26, 4° Diamantino Silveira dos
Santos (Bra) e 5o Êder Moreno Fialho
(Bra) 2h22m35
Feminino: 1° llyina Nadezhda |Rus)
2h49m33. 2° Andréa Bowman (EUA)
2h54m37, 3" Cibélia Maria de Vasconcelos (Bra) 2h59m4l, 4® Maria Auxiliadora
Venâncio (Bra) 3h01m40 e 5* Maria Domiciliano Gomes (Bra) 3h05m56
'¦ GOLFE
18° Aberto de Itanhangá
Categoria Scratch
1* Ismar Brasil. 216; 2° Eudes Bragança
Filho. 220, 3" Ricardo Góes. 226
Categoria 0 a 9
1* Alberto Osono Filho. 217. 2a Ricardo
Góes. 220. Márcio Weber Filno. 220
Categoria 10 a 15
1° Màrc o Weber. 2'5 2° Marcelo Gros.

Circuito Brasileiro de Aguaç^T
* !
Abertas, Ilha Solteira (SP)
Masculino:
1° William Seto (Munhoz—SP), 1h26m30i.
2" Paulo Torres (Paulistano). 1h28m27t%
3° Acâcio de Oliveira (Monte AltoC >
1h36m58
Feminino
1° Janaina Azevedo (Aeco). 1h33m54; 2°
Cristiane Fanzeres (Flamengo),
1h39m00. 3o Katlin Goneli (Munhoz).
1h50m06
HIPISMO
XIV Concurso Internacional
Copa Cepel
Série forte (1.50m)
1C Álvaro Afonso de Miranda Neto (SP).'
Ariscafé Aspen. 2° Rodrigo Sar montoíRJ). Coca Cola Sufflair. 3* André Johannpeter (RS). Calei Joter. 4° Vitor Al- 1
ves Teixeira (MG). Audi Atack Z. 5* Mar^'
ceio Artiaga í SP). Ariscafê Cartier
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Samuel Martins
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Castanho do Stud TNT atropela forte

e vence GP Linneo de Paula Machado
0 potro Car Bomb, filho de
Ghadeer e Rome Bella, criação do
Haras Nacional e propriedade do
Stud TNT, surpreendeu os favoritos e ganhou com rara facilidade o
Grande Prêmio Linneo de Paula
Machado, prova central de ontem à
tarde na Gávea, na distância de
2.000 metros, na grama. National
Trip, outro azarão, formou a dupia, com Eagerset e Cardenal completando o placar. O favorito Dancer Man decepcionou, chegou descolocado e perdeu a invencibilidade
de seis corridas.
Na largada foi para a ponta
Groove, seguido de perto por Nicklos, que fazia papel de faixa para o
companheiro Numerador. Dancer
Man, depois de um inicio de percurso tumultuado, na reta oposta
passou para a sexta colocação. Car
Bomb, montado por Marcelo Cardoso, acompanhava o páreo na oitava colocação. Quando Dancer
Man procurou a corrida, já solicitado por seu piloto, ele foi atrás, de
galope, e tomou a quinta posição.
Na reta final, Marcelo Cardoso
deixou Car Bomb correr e o castanho do Stud TNT dominou o páreo

sem luta. Fugiu para o disco com
vários corpos, enquanto National
Trip, corrido atrás pelo freio Edson
Ferreira, atropelou e formou a dupia. Eagerset e Cardenal atropelaram para obter a terceira e a quarta
colocação respectivamente, mas
sem ameaçar jamais os dois da
frente.
No vestiário, abraçado por Marceio Cardoso, o treinador João
Luis Maciel estava exultante com à
vitória. Ele obteve seu quinto triunfo no GP Linneo de Paula Machado. Anteriormente havia ganho a
prova com Delvecchio, Ego Trip,
Falcon Jet e Ante Todo.
Car Bomb é um potro em
evolução. Na última corrida havia
sido prejudicado. Mostrou perfeita
adaptação ao percurso como todo
bom filho de Ghadeer numa mãe
filha de Clackson. Vamos conversar com o proprietário para analisar se vale a pena correr o Derby
Paulista. A vitória de hoje foi convincente ".
Jorge Ricardo, que preteriu Car
Bomb para montar Clubhouseflyer
- não correu devido a
prolema de
casco - já esperava boa atuação de
Car Bomb.

Bomb mom ado par Marcelo
Car Bomb,
2.0011 metros
menus na pista de grama leve
Mareelo Cardoso
Cardoso, ganha o Grande Prêmio
Maehado, em 2.000
Fremiti Linneo
Lmneo de Paula Machado,
Indica^oes

Kiamorziiiho
DAin nriAH/f a

1* Páreoi
2* Páreo:
3» Páreo:
4» Páreo:
6» Páreo:
6" Páreo:
7* Páreo:
8° Páreo:
9" Páreo:
10° Páreo:

Velvet Lily ¦ Ma Charmanle ¦ Prá-Sempre
Kiamorzinho ¦ Lord Cadu ¦ Diamant Brut
Shin-Kansen ¦ Rightly ¦ Uruca
Que Bela Dona ¦ Three Point ¦ Sangatte
Promised Boy o Inácio de Loyola ¦ Kifalari
Flamery Di Janus ¦ Daugeon ¦ Inlrene Day
Motte Picquet I Refuge ¦ Emolumento
Bold Master ¦ El Tigre Grandi ¦ Herr Donau
Across The World ¦ Mito ¦ Cracker
Onan Free ¦ Astro Bento ¦ Mister Boss

Kiamorzitihq, castanho de propriedade do Stud Annabell's, tenta
esta noite sua 11J vitória em apenas
nove meses de campanha no Hipódromo da Gávea. Mantido em forma exuberante pelo treinador
J.C.Rosendo ele terá adversários
mais fortes hoje à noite, mas a lorcida dos turfistas cariocas, já conquistados pela valentia e regularidade de Kiamorzinho.
Motte Picquet, do Stud Super-

Acumulada: (Kiamorzinho.
Motte Picquel e Onan Free)
Barbada: 2" 2(Kiamorzinho)
Dupla: 5°12 (Promised Boy
e Inácio de Loyola)
Trifeta: 4°( Que Bela Dona,
Three Point e Sangatte)
Quadrifeta: 7° (Molte
Picquet, Refuge,
Emolumento e Betei)

é

força

man, é outra boa indicação da reunião noturna. Depois de reaparecer
com vitória, o pensionista de Jonas
Guerra seguiu em progressos e pode obter outro triunfo em sua proveitosa campanha nas pistas. :E 11nalmente, no último páreo, estréia
Onan Free, treinado por Luis Artur
Fernando ^ortador dc boa campanha no Cristal e no interior, não
deve encontrar maiores difiaildades para vencer.

PLACAR JB
FUTEBOL
Campeonato Brasileiro
Sórie B
(2* fase)
Grupo E — Coarâ/CE 4x0 Serçjipo/SE,
Dosportiva/ES 5x0 América/RN
Grupo F — Central/PE 3 x 1 Tuna Luso/
PA
Grupo G — Novorizontino/SP 0x0 Londrina/PR, Mogi Mirim/SP 1 x 0 Atlético/
PR
Grupo H — Bangu/RJ 0x3 Goiatuba/GO,
Coritiba/PR 1x0 Americano/RJ
Campeonato Brasileiro
Sórie C
(3" laso)
Brasil/RS 2x0 Chapocoonso/SC, Juvertlus/SC 2x2 Cnxias/RS. Nacional/AM 2 x
Barô/RR. Intercap/TO 1 x 0 Vila Nova/
GO. Icasa/CE 1 x 0 Souza/PB, Linhares/
ES 1 x 0 Catuonso/BA, MarlIia/SP 0x0
Guará/DF, Paulista/SP 1 x 1 Joinvillo/SC,
Volta Rodonda/RJ 0x0 BoIalogo/SP. XV
Piracicaba/SP 4x0 Barra/RJ
Taça Rio do Janoiro
(Grupo do Intorior)
Goytacaz2x 1 llaporuna, Friburguense 0
x 0 Entrorrionso, Barra Mansa 2 x 1
Bayer
Copa João Giugliani Filho/
RS
(1* (ase)
Voranôpolis 2 x 1 Ypiranga
Campeonato Brasilionse
(decisAo — 2o jogo)
Gama 2 x 1 Brasília
Copa Santa Catarina
Grupo B — Tubarão 3 x 1 Aval. Figuoirenso 0 x t Imbituba
Campeonato Alagoano
(supor-lurno)
Cnpola t x 1 CSA
Campeonato Argentino
Forrocarril 4x2 Bolgrano. Boca Juniors
x 0 Colon, Doportivo Espartol 0 x 1
River Plate, Platonso 1 x 2 Vôloz Sarsfield, Gimnasia Jujuy 4x2 Rosário Centrai. Nowell s Old Boys 3x2 Argentinos
Juniors, Lanús 1 x 3 San Loronzo. Indopendiento 0x0 Gimnasia y Esgrima
Classificação (9* rodada)
Io Gimnasia Juiuy. River Plato e San
Lorenzo. 17; 4o Vólez Sartield. 16
Campeonato Holandês
Volondam 0x0 Willem II, De Gralschap 0
x 3 Twente, NEC 1 x 3 Heoronvoen. NAC
0x0 Sparta. RKC 1 x 0 Utrecht. Roda 1 x
I PSV Eindhovon, A|ax 3x0 Vrtesse,
Fortuna Sittard 2 x 2 Go Ahead Eagles.
Feyonoord 4 x 1 Groningen
Classificação (8* rodada)
1° A|ax. 24; 2- PSV. 19; 3° Willem, 18
Campeonato Italiano
(2* divisão)
Avellino 1 x 0 Salernitana. Brescia 1 x 1
Vonezia. Cesena 4x2 Chievo Verona,
Cosenza 2x0 Ancona. Fidelis Andria 2 x
1 Foggia. Gonoa 2 x 1 Lucchese, Perugia
MOTOCICLISMO
GP da Europa
(Barcelona, Espanha)
500cc — 1o A Criville (Esp). 45m16s992;

2° S Itoh (Jap), a 0s160, 3o L. Capirossi
(Ita), a 0s623; 4° M. Doohan (Aus), a
4s865; 5o D Beattie (Aus). a 5s200; 6" A.
Barros (Bra), a 15s080
Mundial — 1o M. Doohan (campeão),
246; 2o D Beattie, 215; 3o L. Cadalora,
176; 4o A. Criville, 166; 5o S. Itoh, 127; 7o
A. Barros, 104
250cc — 1° M Biaggi (Ita), 42m06s167; 2"
T. Harada (Jap). a 11s019; 3o R. Waldmann (Ale), a 11s070; 4o L. D'Antin (Esp),
a 21s719; 5o K. Roberts Jr. (EUA), a
21s807. 6o N. Aoki (Jap). a 22s609
Mundial — 1° M. Biaggi (campeão). 283;
2° T Harada, 220; 3" R. Waldmann, 203;
4° T. Okada (Jap). 136; 5o J P. Ruggia
(Fra). 115;6*N. Aoki, 105
125cc — 1o H. Aoki (Jap), 42m29s704; 2»
E Alzamora (Esp) a 0s158; 3o T. Manako
(Jap) a 0s718; 4° K. Sakata (Jap) a 0s974;
5° D Raudies (Ale) a 9s361; 6o Y. Katoh
(Jap)a 18s666
Mundial — 1° H. Aoki (campeão), 224; 2o
K. Sakata, 140; 3o E. Alzamora. 129; 4o A.
Saito (Jap), 127; 5° D. Raudios. 124,5; 6°
S. Perugini (Ita), 118
Copa DT Yamaha
Final latino—amoricana
Copa DT: 1o Marcos Assunção (Bra), 2°
Joaquim Rodrlguos (Bra), 3° Álvaro
Cândido Noto (Bra). 4" Luiz Pierotti
(Arg), 5° Max Breda (Bra)
Sul—Americano: 1° Jorge Negrotti (Bra),
2° Cristiano Lopes (Bra). 3o Rogério Nogueira (Bra), 4° Rafael Ramos (Bra)
AUTOMOBILISMO
ômoga Stock Car
1o Paulo Gomes, 2o Adalberto Jardim, 3o
Ingo Hotfmann, 4o Wilson Fittipaldi Jr.. 5"
Aloxandre Negrão o 6o Ariel Barranco
Classificação após oito etapas:
1° Paulo Gomes. 122 pontos (campeão);
2° Adalberto Jardim. 80; 3o Wilson Fittipaldi Jr., 78; 4° Carlos Alves, 75; 5o
Alexandre Negrão, 74 e 6° Chico Serra,
53
Fórmula Chevrolet
1* Sérgio Paese, 2o Pedro Bartelle, 3°
Ciro Aliporti, 4o Renato Russo, 5o Douglas Pitoli e 6o Ciro Aliperti
Classificação após nove etapas:
1o Pedro Barlelle. 123 pontos (campeão);
2° Douglas Pitoli. 100, 3° Sórgio Paese.
85; 4o Marcelo Tedesco, 55; 5o Nilton
Cruz Jr., 46 e 6o Ciro Aliperti, 41
Copa Corsa
1o Arnaldo Mattos, 2o Alvino Pereira Jr..
3° Hélio Saraiva Jr., 4o Marcos Paioli, 5°
Renato Frankontal e 6o Amadeu Rodrigues
Classificação apôs quatro etapas: 1"
Amadeu Rodrigues. 61 pontos; 2° Alvino
Pereira Jr.. 46; 3° Marcos Paioli. 42 e 4°
Rodolfo Pousa. 36
Mundial de Superturismo
(GP de Nogaro, França)
1° Wallace(lng)/Grouillard(Fra)— (Mc
Laren F1 GTR), 2* Nielsen(Din)/Bscher(Ale)— (Mc Laren F1 GTR), 3°
Bellm(lng)/Sala(Bra)— (Mc Laren F1
GTR). 4* Jones(lng)/Raphanel(Fra)—
(Mc Laren F1 GTR)
Classificação após 11 etapas: ^

LOTERIA ESPORTIVA - Resultado do Concurso 092
O concurso 93 da Loteria
1X2
Esportiva, nos dias 14 c 15
' I 1 RamonjoRJ I
CwwrottG
de
outubro, terá como atraEH G<&noRS ??
Comtfsa-iSP
1
GoAsGO 1
VaseoHJ I I çòes clássicos dos campeonatos espanhol, italiano c da
41
I BotatajaRJ feSgj PaoniPR I I
Série A do Campeonato BraSI
I JuvenusflS pjKa Pak-*w3s.SP I I sileiro: Atlético de Madri x
61
I A^coSC 1X^:1 FljfnnansaflJ ( | Deportivo La Coruiia. Mi7 IIS Gujia/aSP CZD VWnifiA
I lan x Jmentus. Do CampeoCnaJntfSC I I nato Brasileiro: Conntians x
6 R'Ktl P CVespoftsSP I
91
I CtoAoj
Mia I I Atlético Mineiro. Cruzeiro x
1C III Srasa-onoSP ??
PiptatoPH
1 Vasco. Botafogo x Interna111
ISpor.PE I
Si.ta.SP g!gj§§ cional e Guarani x São PauIo. As apostas começara hoje
12fiflB*»8A CZD iJ»teSioJcA>SP
1 e se encerram na sexta feira.
PauftSP Hi rteroooniP* I I 13
13 CZD
dc outubro.
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Campeonato Brasileiro
Classificação:
Pré mirim (4 a 6 anos): 1" Instituto Castro
e Silva, 2° Acadomia Oriento. 3o Equipe
Laerte/Esfeza
Mirim (7 a 9 anos) 1° Equipe Nova
União, 2o Instituto Castro Silva, 3° Equipe Carlson Gracle/Nova Geração
infantil: (10 a 12 anos): 1o Equipe Carlson
Gracio/Nova Geração. 2o Equipe Nova
União, 3o Instituto Castro e Silva
Infanto Juvenil (13 a 15 anos) Equipe
Nova União, 2" Equipe Carlson Gracie/
Nova Geração. 3° Gracie Barra
Feminino (4 a 15 anos): 1° Colégio, Isa
Prates, 2° Equipo Nova União, 3* Equipe
Carlson Gracie/Nova Geração
VÔLEI DE PRAIA

O primeiro final de semana do Brasileiro de Jiu-Jitsu, na Gama Filho, reuniu os lutadores mirins do esporte
Marco Terranova
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Circuito Mundial Feminino,
Austrália (classificatório parn
os Jogos Olímpicos de Atlanta)
Final: McPeack/Reno(EUA) 12 x 10 e 12 x
08 Jacqueline/Sandra(BRA)
Classificação final
1° Mc Poack/Rono (EUA), 2° Jacquoline/
Sandra (Bra), 3o Muhler/Buschor (Ale),
4° Fontana/Forsythe (EUA) e 5o Cook/
Pottharst (Aus) o Fenwíck/Palm (Aus)
Jogos Abertos do Interior
Feminino
Transmontano/JC Amaral (Ribeirão Preto) 3 x 0 Birigui
VELA
50* Regata Escola Naval/Banco do Brasil
Vencedores:
Classe Oceano "Brekelé"
Classe Laser Peter Tanscheidt
Classe Star: Torbon Graol
Classe Soltng: Lars Grael
Prancha â vela
Course Race e Slalom: Rodolfo de Moraís
CANOAGEM
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IMATAÇÃO

Isabel Castro e Ana Carolina Miranda, do Fluminense, venceram na categoria dueto do nado sincronizado
1o Niels«n(Din)/Bscher(Ale)— (Mc Laren
F1 GTR), 227 pontos (campeões do GT1);
2o Bellm(lng)/ Sala(Bra)— (Mc Laren F1
GTR), 193, 3o Calderari(Sui)/Bryner(Sui)
— (Porsche 911 GT2). 182 (campeões do
GT3). 4° Jarier(Fra)/Wollek(Fra)— (Porsche 911 GT2), 124
Campeonato Inglês de Fórmula
3
16* etapa: Io Warren Hughes(lng)—
(Dallara F395—Mitsubishi), 2" Hélio C.
Neves(Bra)— (Dallara F395—Mugen) e
3° Jamie Davies(lNG)— (Dallara
F395—Mugen) 17' etapa: Oliver Gavin(lng)— (Dallara F395—Vauxhall). 2"
James Matthews(ING)— (Dallara F395—
Mugen) e 3° Warren Hugties(lng)— (DalIara F395—Mitsubishi)
Classificação
1° Ralph Firman Jr.(lng) e Otiver Gavin(lng), 172 pontos. 3o Heho Castro Neves(Bra). 163; 4° Warren Hughes. 137 e
5" Jèrômie Dufour. 133

ATLETISMO
Maratona de São Paulo
Masculino: 1o Luiz Antônio dos Santos
(Bra) 2h17m11, 2° Luiz Carlos da Silva
(Bra) 2h21m13. 3o Ndivheni Martin (Afs)
2h21m26. 4° Diamantino Silveira dos
Santos (Bra) e 5° Êder Moreno Fialho
(Bra) 2h22m35
Feminino: 1° llyina Nadezhda (Rus)
2h49m33. 2" Andréa Bowman (EUA)
2h54m37, 3° Cibélia Maria de Vasconcelos (Bra) 2h59rr>41. 4C Maria Auxiliadora
Venáncio (Bra) 3h01m40 e 5" Maria Domiciliano Gomes (Bra) 3b05m56

VI Meia Maratona
de Canoagem
Vencedores:
Dupla oceânica: Sebastian Cuatrm e Alvaro Kolslowiski
Oceânico solo Fábio Paiva
Turismo Masc.: Alexandre Asmuri
Turismo FeminCarmen Silva

1° Alberto Osório Filho. 217, 2o Ricardo
Góes. 220; Márcio Weber Filho. 220
Categoria 10 a 15
1D Márcio Weber, 215, 2o Marcelo Gros.
218; 3° Ronaldo Richers. 220
Categoria 16 a 24
1° Eduardo Reich, 216. 2" Hizaka Mizuki.
218; Bernardo Zen, 221
BASQUETE
Campeonato Estadual
de Basquete(2° turno)
Flamengo 96 x 74 Botafogo (47 x 46)

GOLFE

GINÁSTICA OLÍMPICA

18° Aberto de itanhangã
Categoria Scratch
1° Ismar Brasil. 216. 2° Eudes Bragança
Filho. 220. 3° Ricardo Góes. 226
Categoria 0 a 9

Campeonato Mundial
(Sabae, Japão)
1o Li Xiaoshung(Chi). 57 998 pontos. 2"
Vitaly Scnertxj(Bie). 57 499 e 3° Eugem
Chabaev(Rus). 57 248

Circuito Brasileiro de Agüas
Abertas, Ilha Solteira (SP)
Masculino:
1o Wílliam Seto (Munhoz—SP), 1h26m30;
2' Paulo Torres (Paulistano), 1h28nj27,
3o Acácio de Oliveira (Monte Aho),
1h36m58
Feminino:
1° Janaina Azevedo (Aeco). 1h33mí^; 2°
Cristiane Fanzeres (Flamengo).
1h39m00, 3° Katlin Goneli (Munhoz).
1h50m06
M
HIPISMO
XIV Concurso Internacional
Copa Cepel
Serie forte (1,50m)
1° Álvaro Afonso de Miranda Neto (SP),
Ariscafé Aspen; 2" Rodrigo Sarmorto
(RJ). Coca Cola Sufflair; 3a André Johannpeter (RS). Calei Joter, 4» Vítor Alves Teixeira (MG). Audi Atack Z: 5* Marceio Artiaga (SP), Ariscafé Cartter -
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dos atletas nacionais no pódio paulista
lo tanto. "A minha expectativa era
LUCINDA PINTO
§" „
de correr em tempo inferior a 2h 11,
SÀO PAULO — Os atletas brasimas fiquei muito cansado, ainda
loiros fizeram a festa na I Maratona
mais com tantas subidas e desciInternacional de São Paulo, realizadas", disse. Aproveitando o desgasdà na manhã de ontem na capital
te provocado pelo calor, o brasileip&íilista. Entre os cinco primeiros
ro Luiz Carlos da Silva ultrapassou
colocados da prova masculina,
Martin nos últimos 300 metros, asquatro eram da casa. 0 favorito
segurando a segunda colocação.
Luiz Antônio dos Santos, de Volta
"Eu
percebi que havia alguém me
Redonda, confirmou as expectatiultrapassando,
mas não tive forças
vas e garantiu o primeiro lugar —
a
recuperação",
conformou-se
para
assumiu a liderança no 15" quilôo
sul-africano.
metro e não a perdeu mais. O sul-aA corrida partiu do centro da
fricano Ndivheni Martin foi o únicidade e atravessou mais de oito
co a furar o domínio nacional, ocubairros, até chegar ao Ibirapuera. A
pando a 3a posição no pódio.
passagem por vários túneis era um
A corrida foi iniciada três segunmotivo de preocupação — muitos
dos antes do sinal de largada, que
passaram mal devido à mudança de
seria dado pelo prefeito Paulo Mapressão provocada pelo ambiente
luf. Ao som de um rojão lançado
fechado —, mas houve quem senpor um espectador, os 5.500 partitisse alívio. "O túnel era o único
cipantes (sete mil estavam inscritos)
lugar onde não sentíamos tanto caderam início à prova. Eles correram
lor", contou Luiz Antônio.
os 42 quilômetros sob um calor de
Mulheres — Na prova femini29 graus, o que impediu que os
na, a vitória ficou com a russa Ilyiatletas realizassem seus melhores
na Nadezhda, seguida pela ameritempos no percurso.
cana Andra Bowman. Três brasileiA umidade relativa do ar, de
ras completaram o pódio: Cibélia
70%, também era superior à ideal
Vasconcelos (3a), Maria Venâncio
de uma maratona,
para a realização
e Maria Gomes (5a). Nenhuma
"São
(4a)
Paulo não é um local
de 60%.
delas estava entre as favoritas e toapropriado para a realização de
das estavam debilitadas por contuuma maratona, por causa do clima
sões. "Segunda-feira passada tinha
e da altitude, que proporciona um
até desistido de correr. Mas resolvi
déficit de 8% em relação à quanticom o objetivo de dar
participar
dade de ar disponível ao nível do
seqüência ao meu treinamento",
mar", afirmou o treinador de Luiz
explicou Cibélia.
Antônio. Henrique Viana.
O sul-africano Martin disse que
Os resultados da maratona
não tinha noção de que a temperaestão no Placar JB
tura e a umidade fossem prejudica-

Vencedor

é

esperança

na coxa, o que forçou a interrupção do treinamento há alestá convocado
guns meses. Ainda assim, o
atleta liderou a corrida praticapara Olimpíada
mente todo o tempo e rompeu a
vencedor da 1 Maratona
fita de chegada quatro minutos
O
0 Internacional de São Pauà frente do segundo colocado,
lo, Luiz Antônio dos Santos, poo carioca Luiz Carlos da Silva,
de ser um dos motivos de orgutambém chamado de Atalaia.
"Imaginei
lho do Brasil nos Jogos Olímpique tivesse que pacos de Atlanta. em 1996. Ele já
rar na metade da prova, mas
foi convocado para ser um dos
não senti nenhuma dor e consetrês brasileiros a participarem da
gui terminar", conta.
O segundo coprova de maratona. O índice olímlocado
também
"
Imaginei que
foi considerado
pico (tempo minimo para a partieium dos destaques
tivesse que
e
da prova de onpação tia prova)
de 2h 16. "Temos
tem. Ele vai partiparar na metade
seis atletas nessa
cipar no final do
da prova, mas
c o n d i ç à o, m a s
ano na Maratona
Santos já garantiu
de Nova Iorque.
não senti nada e
o menor tempo enTambém treinado
consegui
tre eles", diz o treipor Viana, Silva
•nador Henrique
está
se preparanterminar"
Viana.
do para correr os
Santos ganhou
42 quilômetros em
medalha de bronze no Mundial
Londres em abril do ano que
de Gotemburgo (Suécia), em
vem. A expectativa é que ele
agosto, registrando ali o melhor
consiga registrar tempo inferesultado do Brasil, com o temrior a 2h 10 e até bater o recorde brasileiro nessa prova, de
po de 2hl2m47. Sua melhor
marca, entretanto, é 2hl0m39,
2h09m55.
obtido em Boston, em abril de
Uma surpresa na maratona
94. prova da qual ele é bicamde ontem foi o carioca Éder Moreno Eialho. que garantiu o 5°
peão. Tempo tão baixo não foi
lugar com 2h22m35. Foi a pripossível ontem, devido ao calor.
Em São Paulo é difícil correr e
meira maratona da qual ele pareu não esperava um tempo meticipou. "Éder não tinha muita
lhor", afirmou Santos, que comdisciplina para treinar e por isso
ele foi colocado na maratona,
pletou o percurso em 2h 17m 11.
O desempenho na prova de
como uma espécie de estimulo",
ontem pode ser motivo de otidiz Viana. Para superar suas limismo na Olimpíada. Santos se
mitaçòes, ele foi o atleta do grurecuperava de uma distensão
po que mais treinou.
Luiz Antônio

do
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Só um sul-africano
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Itália,
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MODENA. ITÁLIA — Não foi
apenas em São Paulo que o atletismo nacional brilhou, ontem. Em
Modena, Itália, o brasileiro Clair
Antônio Vathier venceu a Maratona;'de Carpi. com o tempo de
2h'15m4S. superando o italiano
Gianluici Currelli (2h!6ml2). segundo colocado, e o russo Alexander Gourine (2hl6m36). que complotou o pódio.
A prova foi definida apenas nos
quatro últimos quilômetros: Currelli tentou distanciar-se dos dois

vitória

nacional
rivais no quilômetro 34. mas não
resistiu e acabou cedendo a liderança. quatro mil metros adiante,
quando o brasileiro Clair tomou a
ponta e conseguiu a diferença que
levaria até a linha de chegada.
Entre as mulheres, a vitória ficou com a corredora da Estônia
Jeane Salumae. que percorreu os
42.195m em 2h32m22. A italiana
Franca Fiacconi obteve a segunda
colocação (2h34m29) com a ucramana Irmã Yagodina chegando em
terceiro lugar (2h34m53).
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Apontado como um aosjavoritos
Apontaao
dos favoritos para a vitória,
vitoria, Lwz
Luiz Antônio
Antonio se prepara para cruzar aalinha
bandeira brasilcira
litiha de chegada com uma bandcira
brasileira na nuio
mão

Fernanda
HAVAÍ — A boa fase de Fernanda Keller foi confirmada este
fim de semana na Ilha de KailuaKona na disputa do Ironman do
Havaí. Com desempenho brilhante tias três modalidades da competição ( 3,8Km de natação;
I80km de ciclismo e 42Km de
corrida), a niteroiense de 31 anos
— feitos no último dia 4 — terminou em terceiro lugar na competição com a marca de 9h37m48s. O
primeiro lugar ficou com a americana Karen Smyers, que completou a maratona com o tempo de
9hl6m46s, enquanto a francesa
Isabelle Mouthon — 9h25ml3.
Quem surpreendeu foi Paula
Newby Fraser, do Zimbawe.
Apontada como favorita ao título
da competição, ela não passou de
um quarto lugar, marcando
9h37m54. O favoritismo de Paula
Newby Fraser tinha uma justificativa: ela venceu por sete vezes o
Ironman
do
Havaí
(86,88,89,91,92,93 e 94).
Nas três modalidades esporti\as do Ironman. o melhor desempenhode Fernanda foi na corrida.
Os 3,8Km da natação, ela cumpriu em Ih02m8s; percorreu os
I80km de ciclismo em 5hI7m53s
e na corrida de 42Km marcou
3hl7m47s. Ano passado . Fernanda também ficou em terceiro lugar. Na categoria masculina, o
melhor resultado do Brasil foi de
Alexandre Ribeiro. 30 anos. que
completou a prova em 9hl3m, ficando em 39° lugar. A vitória foi
do americano Mark Allen, 37
anos, com a marca de 8h02m34s.
Em segundo lugar ficou o alemão
Thomas Hellriegel, com 8h22m.

Lewis

Keller

no

Ironman
Jofto Cerquoira — 30/8/95
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desempenho na corrida foi
funcLi/th ntiilpara
de bronze no Ironman
Iron/nan
J()i fundamentai
para Fernanda Keller ganhar a medalha aebronze

agora

ATLANTIC CITY. EUA — O inglês Lennox Lewis derrotou sábado à noite por nocaute técnico o
norte-americano Tommy Morrison, em Las Vegas, e só pensa
agora em enfrentar a seu compatnota Frank Bruno para recuperar o titulo mundial dos pesos
pesados versão Conselho Mundial de Boxe (CMB). O combate
será em março de 96.
A luta de ontem, prevista para
10 rounds, terminou a um minuto
e 34 segundos do sexto assalto.
Lewis foi superior desde o inicio e
chegou a derrubar seu adversário
por quatro vezes, antes que a, ár-

brilha

espera

bitro Mills Lane suspendesse a
luta. No sexto assalto, o pugilista
inglês aplicou uma combinação
de golpes na cabeça de Nlorrison.
levando-o á lona. Logo em seguida. Lewis desfechou um gancho
de esquerda, pondo fim ao combate. Pela vitória, a 28* de sua
carreira, o inglês, de 30 anos, recebeu USS 2.4 milhões de prêmio.
Terminada a luta. Lewis estava
exultante pelo desempenho durante o combate. O pugilista fez
questão de afirmar que esta pronto para o confronto com Bruno.
Recorde de apostas — A luta
entre o mexicano Júlio.César

Frank
por
Chavez e o norte-americano Oscar De La Hoya. que colocará em
disputa o títuio mundial da categoria super-ligeiro. terá recorde
de apostas em toda a história do
confronto nesta categoria. Segundo o presidente da Organização
Mundial de Boxe (OMB), Francisco Varcarcel, o interesse pelo
confronto está superando todas
as expectativas.
Os responsáveis pelo boxe mexicano afirmam que Júlio César
Chavez deverá receber uma bolsa
em torno de USS 15 milhões. Já o
desaiiante Oscar De La Ho\a devera ganhar em torno aie ÜSS 8

Bruno
milhões. No confronto com Oscar
De La Hoya. Júlio César Chavez
comemorará sua centésima luta.
E possível que esta seja a última
luta da vitoriosa carreira do pugilista mexicano. Com 32 anos.
Chavez tem pensado muito sobre
a possibilidade de encerrar a carreira. Uma vitóna consagradora
sobre Oscar De La Hoya seria o
grande desfecho para Chavez, que
carrega em seu cartel 96 vitorias,
sendo que 80 por empate, um empate e apenas uma derrota. Antes
do confronto com De La Hoya,
Chavez enfrentará o também mexicano Mieuel Angel.
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Criville

vence nas

BARCELONA, ESPANHA — A
„temporada de motociclismo terminou de forma emocionante, ontem,
em Barcelona. A realização do GP
da Europa, 13a etapa do Campeonato Mundial, levou um espanhol
ao ponto mais alto do pódio, justamente na mais importante das três
categorias que são disputadas, a
das 500cc. Alex Criville venceu uma
prova que teve chegada empolgante: o segundo colocado, o japonês
Shinichi Itoh, e o terceiro (o italiano Loris Capirossi) — todos com
motor Honda —, não terminaram
sequer um segundo após do vencedor. O brasileiro Alexandre Barros
terminou em sexto lugar, depois de
atar em segundo — mais uma vez
<eu equipamento não correspondeu.
A alegria espanhola poderia ser
ainda maior: Carlos Checa, da
equipe Fortuna/Pons, liderava com
boa vantagem quando patinou e
caiu, perdendo a chance de pontuar. A decepção foi tão grande que
o ex-piloto e manager da equipe,
Sito Pons, também espanhol, foi
flagrado chorando na linha de chegada. Tristeza de uns, felicidade de
outros — e Criville assumiu a liderança para perdê-la, por uma curva, para Itoh. Por sorte do piloto
espanhol, porém, Shinichi abriu demais para fazer a curva seguinte e
cedeu outra vez a ponta. Daí até o

Vasco

500cc

no

em

prova
final da prova, bastou a Criville
administrar a diferença e festejar
com bandeira e tudo mais o triunfo.
"Fico triste
pelo que aconteceu
com Checa, mas já tinha percebido
que ele estava com os pneus muito
desgastados. Ele não tinha necessidade de forçar tanto nas curvas
como vinha fazendo", analisou Criville. "De qualquer forma, tinha
certeza de que obteria a vitória em
casa", festejava o catalão, para
continuar: "diante de meus amigos,
não poderia falhar".
Outra chegada emocionante
aconteceu na última prova do dia,
nas 125cc. Os quatro primeiros colocados cruzaram a linha de chegada com menos de um segundo de
diferença entre si. O japonês (campeão por antecipação da categoria)
Haruchika Aoki ganhou a corrida
Os 158 à frente do espanhol Emilio
Alzamora. Tomomi Manako e K.azuto Sakata, respectivamente terceiro e quarto colocados, também
chegaram embolados. Nas 250cc, o
italiano Massimiliano Biaggi (tamjá com o titulo conquistado por
antecipação) não deu a menor
chance aos adversários, fechando a
temporada com mais uma vitória.
Os resultados do GP da
Europa estão no Placar JB

deixou

último
teve chegada

que

triste

e

;v
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A semana começará agitada no
Vasco. Ainda no vestiário do estádio Serra Dourada após a goleada
que o time sofreu do Goiás (4 a 0),
no sáado, o técnico Zanata mostrou todo o seu descontentamento
com o desempenho do time. Pior
do que a atuação da equipe, segundo Zanata, foi a apatia dos jogadores. "Não adianta mudar os 11 jogadores. E preciso mudar a mentalidado. Um time de futebol não pode jogar assim", disse o treinador.
No primeiro jogo'da equipe sob
seu comando—assumiu o cargo de
técnico no lugar de Jair Pereira, que
no inicio da semana passada pediu
demissão —. Zanata teve a pior das
impressões. Com 10 minutos do
primeiro tempo, ele já estava irritado com a atuação da equipe. Zanata criticou o posicionamento dos
jogadores, a apatia em relação a
determinados lances e voltou para
o Rio de Janeiro envergonhado.
"As
noções básicas de marcação
não foram cumpridas. O time assistiu passivamente ao desempenho
do Goiás. Isso não pode acontecer."
Pior do que a apatia e desconcentração tio time, o que Zanata

mais sentiu foi a indiferença dos
relação as suas deterjogadores em
minações. "Nada do que foi pedido
foi cumprido. Você pede uma coisa
e os jogadores fazem outra. Não foi
isso que nós treinamos. Enquanto
eles não se conscientizarem de que
para vencer é preciso ter vontade de
vencer, será muito difícil reverter a
situação", explicou o treinador.
O primeiro jogo do Vasco na
segunda fase do Campeonato Brasileiro de Futebol será na quintafeira contra o Palmeiras, em São
Januário. Há seis jogos o time não
vence na competição e uma nova
derrota deixará ainda mais alta a
temperatura em São Januário. Para
esta partida, o técnico Zanata deverá escalar os cabeças-de-área Nélson e Charles. Já o retorno do zagueiro Ricardo Rocha ainda não
foi definido — ele continua sentindo dores na coxa esquerda.
Pimentel — Expulso logo no
inicio da partida, o lateral-direito
Pimentel admitiu que os jogadores
passam por uma momento difícil,
mas não soube explicar as razões de
mais um fracasso do time. "Temos
que melhorar. Não sei o que acontece com a equipe."
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Até a regata
movimentou a
Escola Naval
JOÃO PEDRO PAES LEME
Velas ao mar, olhos na terra.
Os poucos binóculos apontados
para o centro da Baia da Guanabara provavam que, na 50a
Regata da Escola Naval, o que
menos importava era... a própria regata. De novidade mesmo, houve o recorde de 817 veleiros participantes, sete a mais
do que o número registrado em
1986. Os portões abertos levaram uma legião de curiosos á
Escola, no centro do Rio, em
frente ao Morro do Castelo. Curiosos que só resistiram à largada das provas. De resto, preferiram aproveitar o domingo enso-

mar,

festa
grande
"Não vi
larado assistindo à apresentanada. Aliás, vi uns barções de capoeira, à gincana de
cos quando estava passando ali
pintura ou ao Encontro de Nauem cima", revelou com inocêntimodelismo. Havia de tudo na
cia. Fabrizio veio de São Paulo
comemoração do cinqüentenácom o pai, Sauro De Col Filho,
no da Regata.
outro que pouco se importava
Dos 817 velejadores. os nocom a regata.
mes mais famosos não decepcioLars Grael, irmão de Torben,
naram e chegaram na frente em
tomava a ponta na classe soling
suas categorias (Leia os resultae a aposentada Maria Amália de
dos no Placar JB). O fita azul
Souza dava de ombros. "Meu
(primeiro a cruzar a linha de
sobrinho foi quem me convidou
chegada) foi o barco Sorsa. de
para vir aqui. Disse que eu gos*
Celso Fernandes Quintela, mas
taria da festa, e acertou em
o vencedor no tempo corrigido
cheio",
comemorava a senhora,
acabou sendo Brekelé, da Escola
de
62
anos,
sentada entre crianNaval. Torben Grael abria vantagem na classe star enquanto
ças endiabradas que circulavam
Fabrizio De Col, de 12 anos,
de patinete no campo de futebol.
dava um verdadeiro show de
Pouco importou a ela enfrentar
precisão entre nautimodelistas
o incômodo de um ônibus lotabarbados na piscina olímpica do
do de Cascadura ao Centro. Docentro de treinamento. A regata?
na Amália é a prova de que a

•<

na

terra

regala conseguiu popularizar o
encontro, objetivo de seus criadores, há meio século.
"Acho
essas iniciativas paraleias interessantes porque integram os civis aos militares e ti-ram um pouco daquela imagem
de seriedade excessiva", elogiava
a artista plástica piauiense Cos-,
ma Ramos, vencedora da primeira gincana de pinturas da Escola Naval e que este ano competiacom outros 46 artistas para
tentar repetir a medalha de ou-;,
ro. As aquarelas, os óleos sobre
tela e as inovações como a aquarela em seda, de Cosma Ramos,
tinham sempre como tema o
"Confesso
prédio da Escola.
que
nem sei quem estava participando da regata", disse um tanto
sem graça a pintora carioca Angela Chefer.
Samuel Martins

uruguaios

oldemArio touguinhó
Apesar de ser apenas uma partitia amistosa, o técnico da seleção
brasileira, Zagalo, vai lembrar aos
aos jogadores hoje à noite, na concentração do Hotel Quatro Rodas,
em Salvador, que o Uruguai é sempre um adversário muito forte, mas
"tem
que o Brasil
que vencer por
ter um time melhor". Brasil e Uruguai jogam na quarta-feira à noite
na reabertura do Estádio Fonte
Nova. Zagalo não se conforma com
o empate de I a I na final da Copa
América, em Montevidéu, quando
o Uruguai foi campeão nas cobranças de pênaltis.
Para o técnico, quem venceu não
foi o Uruguai, mas a arbitragem,
que anulou um gol legal de Edmundo. "Se não tosse aquele lance infeli/, teríamos vencido por 2 a 1 e
conquistado, pela primeira vez, a
Copa América no exterior. Fomos
bem melhor naquele jogo no estádio Centenário, em julho", garante
Zagalo.
Zagalo, aliás, não quer dar declarações contra o Uruguai para
evitar um clima de revanchismo.
No entanto, internamente, na reuniào entre comissão técnica o jogadores, quer despertar na equipe o
desejo de ganhar o jogo. Zagalo
acha que um time motivado cresce
dentro do campo e e assim que
deseja ver o Brasil na reabertura do

estádio da Fonte Nova. Outra observação do técnico é para a equipe
evitar lances de violência. Acha que
o Brasil chegou ao tetracampeonato exibindo exclusivamente futebol.
Mas exige que a seleção entre firme
para ganhar todas jogadas.
Depois da fraca atuação dos jogadores da seleção prè-olimpica
contra a Romênia, em Belo Horizonte (2 a 2. no dia 27 de setembro), principalmente na defesa, Zagalo promete armar um time mais
forte agora. Por isso. aguarda as
chegadas hoje cedo de Bebeto e
Mauro Silva, da Espanha, André
Cruz e Roberto Carlos, da Itália,
além de Ronaldo e Márcio Santos,
da Holanda. O jogo também servira de teste para a partida contra a
Argentina, dia S de novembro, em
Buenos Aires.
Juninho — Um amistoso entre
o Middlesbrough e o São Paulo, no
Estádio de Riverside, no primeiro
dia de 96. selará a transferência do
meia para o clube inglês, acertada
na última sexta-feira.
O Middlesbrough, recém-promovido à Premier Lcague. primeira
divisão da Inglaterra, pagou USS
7.5 milhões pelo passe do jogador.
Para contrata-lo. o Middlesbrough
teve que driblar grandes clubes da
Kuropa, como Arsenal, lnter de
Milão e Porto.

C om SI 7 veleiros inscritos, a prova de ontem
passou a ser a recordista de participantes na história dos 50 anos de Regata da Escola Naval

Steffi

Graf

BONN. Alemanha — A situaçào da tenista Steffi Graf junto ao
fisco alemão está se complicando
cada vez mais. Segundo a revista
semanal Spiegel, em sua edição de
ontem, o juiz Helmut Bauer. encarregado do caso. admitiu para
uma a fiscal Bettina Krenz. encarregada das investigações, que não
está descartada a hipótese de colocar a tenista atrás das grades.
O escândalo envolvendo a fannlia Graf começou no mês passado. quando seu pai. Peter Graf.

ameaçada

foi intimado a prestar esclarecimentos à Receita Federal alemã
sobre as declarações de renda da
tenista. Como as explicações de
Peter Graf não foram convivencentes. E ele e o contador da tenista. Joachim Eckhardt.
De acordo com os cálculos feitos pela Receita Federal. StetTi
Graf ganhou USS 118 milhões e
só pagou ao fisco USS 6.6 milhões, quando o valor correio se
aproximava da metade do que ela
ganhou. Para piorar a situação da

de

prisão
tenista, o advogado Klaus Ulrich
dos inúmeros torneios ao longo
Groth disse que pretende entrar
da temporada, ela nunca cuidou
com uma ação contra Graf, peda sua parte financeira. Sempre í"
dindo sua prisão preventiva.
deixou sob o comando do pai. A
Preocupada com a situação e
alemã ainda está perplexa com a
abalada com a prisão deu seu pai
situação A possibilidade de ficai
e também do contador, Graf tem
um tempo afastada das quadras,-'
evitado conversar com a imprensa. A tenista quando sai a rua o
mesmo sem a prisão preventiva
faz sempre na uconipjnhduü de
decretada, foi totalmente afastada
seguranças. Eipecuia-se que Steffi
por Steffi Graf. Para alguns anlíGraf foi pega de supresa ao saber
gos. ela já disse que permanecer
em atividade é a melhor maneira,
que estava lesando o fisco. Em
razão das constantes viasens e
par.: enfrentar a «.ituação.
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Cruzeiro ganha a partida em Vitória e, beneficiado
por empate do Palmeiras, garante sua vaga na fase semifinal do Brasileiro
^ADunrA
-Para desesCAR1ACICA, cc
ES — _D„ocorria
Curiacica, Espirito
Santo — Gazeta do Vitória
em Caxias do Sul, também
pero de seus torcedores, bastou nao forçava. Mais organizado, o
;fiào enfrentar o Vèlez Sarsfield (da time mineiro deixava o tempo pas^gentina), para o F-lamengo vol- sar e contava com o total desen(íar a mostrar todas as suas deli- trosamento dos laterais rubro-ne.çiências. Ontem à tarde, em Caria- gros: Luis Carlos Winck
(direita) e
•Ctca (ES), em
jogo da última roda- Alexandre (esquerda) faziam sua
da do primeiro turno do grupo A estréia na equipe. Com tanta cau.dq Campeonato Brasileiro, o time tela, o Cruzeiro acabou
'carioca
permitinperdeu mais uma vez. A do que o Flamengo criasse alguXlerrota, agora, foi para o Cruzei- mas chances de gol, como uma
;fo: 2 a 0 — com o resultado, a bola que Djair mandou na trave.
jSqüipe mineira garantiu sua vaga
Assim que o árbitro encerrou a
nas semifinais, beneficiada pelo
partida, os jogadores do Cruzeiro
çmpate do Palmeiras, em Caxias iniciaram
sua comemoração (najdétSul (RS), contra o Juventude (1 quele momento, o Palmeiras ainda
jM). Desfalcado do artilheiro Roe faltavam poucos minutos
I •« .
mário, e completamente desmoti- perdi'i
o
fim
de
seu
jogo, que termiyado, o Flamengo deu pouco tra- para
nou
empatado),
enquanto
o técnibãlho para o Cruzeiro.
co do Flamengo, Washington RoSem ameaçar, o Flamengo dominou os primeiros minutos de drigues prometia um time diferen$**««»
te no segundo turno, tentando
partida. Bastou o Cruzeiro atacar,
' " '
porém, para que todos os erros do apagar o vexame desta fase.
** V
wilÉf
rubro-negro ficassem evidentes.
Em seu primeiro ataque o time
FLAMÊNdô
,
mineiro marcou: Roberto Gaúcho
•
SSl^;
Paulo
Cósar,
Luis
Carlos
< »
foi ao fundo e mandou para a área
r
*
Winck, Cláudio, Ronaldâo e
do Flamengo. Paulinho, aos três
-f
Alexandre (Henrique); Márcio
minutos, antecipou-se e tocou paCosta. Pingo (Uôslei), Djair e
Nólio; Edmundo e Sávio.
ra o gol. Depois disso, a equipe
Técnico: Washington Rodrigues
carioca ainda tentou atacar, mas o
Cruzeiro fechou-se e passou a exmmm
piorar os contra-ataques, pegando
Dida, Paulo Roberto. Vanderci,
diversas vezes a defesa rubro-neRogério e Nonato; Fabinho, Belletti e Alberto; Marcelo, Paulinho
gra mal posicionada. Aos 41 m, em
(Luis Fernando) e Roberto Gaúmais um cruzamento para a área
w
cho (Dinei).
rubro-negra, o Cruzeiro marcou
Técnico: Enio Andrade.
seu segundo gol, desta vez com
W&1%-íiCf)
Locai: Estádio Kleber Andrade
'*;*- ?iiV';'I
Marcelo.
(Cariacica. ES) Árbitro: José
$? H a ;"i
Carlos Marcondes. Ronda: RS
Completamente batido, o Ra.'«'HL wt A<tl'W ^ '•'
:»i
270.905.00
Público:
21.700
pamengo voltou para o segundo mais
S c'<<i fe^ij
| v"vr, "1*^
gantes Qotw no primeiro tempo,
.^•áà
'
.
.
»í • í^'-..«; il^v-íèífí^t 'I
preocupado em evitar uma derrota
Paulinho, aos 3m; Marcolo, aos
;.¦
t•
¦;
"X"'.'
¦>
• ¦>. mtnifw- ¦:->v. i. v¦:
¦
maior. O Cruzeiro, atento ao que
41m.
mm, , . ,v .
hamunao voltou a jogar mal ejoi anulado pelos zagueiros do Cruzeiro que mostraram muito mais disposição do
que o atacante de Í/S$6 milhões
1 . Vv.,! .;'
V^V.W'' v
Paulo Nicololla — 18/12/94
1—
aa—E
m
4
Romário
com
a
seleção
na
cabeça
'
"T*mw/iirri
P\#nnHrrt
OQ/IV4/ClfL
Evandro Teixeira — 29/04/95
¦ Artilheiro ainda
mmJfe
gar para os treinamentos e partieipado de todas as atividades, incluquer jogar no time
sive as recreações feitas na véspera
''
dos jogos. "Já disse que minha mode Zagalo em 95
tivação pareô.' redobrada. É corno
Romário quer voltar á seleção
~
se eu tivesse recomeçando minha
brasileira. E o artilheiro garantiu
carreira".
'''''''''
ontem que ainda vestirá a camisa
O que muitas pessoas não conseverde e amarela esse ano. Ele recoentender é porque só agora
guem
nhece que ainda não está jogando
Romári acordou para a nova realium futebol que lhe garanta uma
dade. "Não esperava ter perdido
vaga no time do técnico Mário Joraquele titulo estadual. O time estage Lobo Zagalo, mas disse que
va bem e, apesar das três contusões,
abriu mão de alguns prazeres para
eu estava na briga pela artilharia. O
ser um dos três jogadores brasilei:
time foi reformulado, passamos um
ros com mais de 23 anos entre os 11
':
mês
fora do pais, não tivemos tem.
•»
mte
que estarão em campo disputando
treinar e acabamos tendo
po
para
os Jogos Olímpicos de Atlanta, desproblemas para adquirir um entrode que o Brasil se classifique no
samento. Só agora a gente começa
Pré-Olimpico na Argentina ano que
4
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a ter tempo de treinar. Por isso é
vem, etn fevereiro, e que classificará
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que eu digo que as pessoas vão ver
duas seleções.
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o novo Flamengo", explicou.
"Sei
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que não tenho jogado um
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mente
são outros, Romário aprora, intensificando os treinos, vou
'|jj
' ' : S:'¦ :vou
a
idéia
da comissão técnica de
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recuperar minha capacidade técnip*
^
levar o time para uma semana de
#r..
ca", prometeu o jogador. A súbita
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treinamentos em Teresópolis. "Nós
. ' •
^
mudança no comportamento tem
estamos precisando disso. Nesse
sido elogiada por todos na Gávea.
"
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•*/momento, quanto mais treinos nós
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Romário tem sido o primeiro a cheRomário garante que recuperara sua capacidade para voltar à seleção
pudermos fazer melhor", concluiu.
Rivaldo marcou o gol do empate, mas o Palmeiras não se c/assificou

Palmeiras

SÉRGIO

perde

vaga

LC
no

. CAXIAS DO SUl. RS — O Paimeiras ficou no empate em I a I
com o Juventude, no Estádio Altredo Jacorti, e perdeu a chance de
conquistar o primeiro turno pelo
()ru[v> A, já que o Cruzeiro venqeu o Flamengo por 2 a 0. em
Cariacica (ES).
Quem pensou que os dois times
patrocinados pela Parmalat iriam
produzir uma marmelada se enganou, pois o Juventude jogou com a
máxima seriedade e merecia ter
vencido o jogo. Atuou melhor e
criou maior número de oportunidades de gol. Logo aos 32 segundos de jogo. o time gaúcho fez I a
0, numa falha do lateral Vágner,
que tinha a bola dominada e foi
desarmado por Adriano. O meia
lançou Mauricinho. que invadiu
pela direita e chutou cruzado. A
bola tocou no zagueiro Antônio
Carlos e enganou o goleiro Veloso.
O Palmeiras perturbou-se com esse
sol inesperado e permitiu que o
Juventude ficasse absoluto.
O time paulista ainda tentou
reagir, com a entrada de Paulo
Isidoro no lugar de Vágner. Na
fase finai, o bicampeão brasileiro
partiu para o tudo ou nada. O
treinador Carlos Alberto Silva colocou Alex Alves no lucar de In-

empate
dio. mas o Juventude continuou
melhor c perdendo grandes chances para aumentar o marcador.
Nos últimos 15 minutos, Carlos
Alberto Silv a fez a derradeira alteração, colocando Nilson no lugar
de Amaral. Aos 41m, por jogada
violenta, Mancuso, do Palmeiras,
foi expulso. Mas aos 45m, quando
atacava de forma desesperada, o
bicampeão brasileiro alcançou o
empate, com um gol de Rivaldo.
Mas já era tarde demais.
JUVENTUDE
a
D
Márcio. Itaqui. Baggio, Andrei e
Paulo Sérgio. Galeano. Flávio.
Adriano (Cuca) e Jean Cario;
Mauricinho e Adaiton (Grizzol
Técnico: Emerson Leão
PALMEIRAS
n
Veloso índio (Ale* Alves). Antômo Carlos. Célio tucio e Vágner
(Paulo Isidoro); Mancuso. Amaral
(Nilson). Cafu e Flàv»o Conce»çào. Múller e Rivaldo Técnico:
Carlos Alberto Silva
Local: Estádio Alfredo Jacom,
em Caxias do Sul (RS: Àrtottro:
Carlos Jack Magno (PR) Cartão
vermelho: Mancuso Gois: no
primeiro tempo. Antônio Carlos
(contra) aos 32 segundos no segundo tempo. Rivaldo aos 45m
Renda ç publico: não forneci£dos.
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sim, confesso que subestimei principalmente o trabalho
de Joel Santana que sabe organizar um time como poucos
Errei
técnicos. Também subestimei a força de vontade e o desejo de
vitória de Renato. Esta dupla levou o Fluminense as finais do
Campeonato Brasileiro.
Também errei no Grupo A. porque pensei que o Palmeiras
conseguiria a classificação. O time paulista, cheio de astros, foi
crescendo na competição, teve um Edilson brilhante c a volta de
Rivaldo. Também subestimei um Cruzeiro, que se mostrou um
time de chegada.
Mas o jogo de ontem è que me deu a certeza absoluta de que
Joel Santana domina seu elenco como poucos técnicos conseguem.
Armou um esquema para controlar o jogo ao invés de jogar simplesmente na defensiva. Colocou em campo um meio de campo altamente
combativo para proteger seus zagueiros, e encontrou em Darci o substituto perfeito de Ailton. De quebra teve a volta de Rogennho que sem
.sombra de dúvida é um dos organizadores do time.
Pena que Renato estivesse em precárias condições físicas e
Valdeir até agora não tenha conseguido acertar. O Fluminense
jogou praticamente sem ataque, mas com um sistema defensivo
perfeitamente organizado. Um time que me enganou, mas jamais
conseguiu enganar seu técnico.
B
O que foi aquilo que o \ asco da Gama colocou em campo na
tarde de sábado? Um amontoado de jogadores sem disciplina, sem
organização e sobretudo sem voptade ao menos de jogar futebol.
O que é que vai mudar no Vasco? O técnico? O elenco inteiro?
Ou a direção do futebol"1
La m." vai Juninho, levando seu magnífico futebol para a fria
Inglaterra. Pode parecer despeito pela perda, mas
quero preveni-lo
de que Londres é tria. cinzenta, a carne de carneiro e a eleita
dos
deuses e o futebol corrido e violento.

O leitor mais atento deve ter percebido que é mesmo despeito.
Perder um jogador com 22 anos e um belo futebol me deixa tnste.
Apesar da renovação constante do nosso futebol, não temos tantos
Juninhos por ai.
Felizmente ele vai para um clube dc porte médio e vai morar
com a família em uma grande cidade. Não está ameaçado de ficar
perdido entre mediocridades e a família vai amenizar as saudades
do Brasil.
Mas nem sempre é assim. Lembro-me de um
jogador titular da
seleção brasileira que foi jogar em um time italiano e
partiu sem
saber exatamente o que o esperava. O clube era bom. organizado,
mas sem maiores pretensões ao titulo. A cidade,
pequena, apagava
as luzes ás oito da noite, e mais cedo ainda no inverno.
Nosso herói tentava suportar as agruras de
perder mais do que
vencer em campo, mas sua jovem mulher resolveu vir embora
depois de seis meses. Ela não suportava viver em uma cidade em
que nao podia sair todas as noites para jantar fora.
Viola está voltando, apresentando motivos
que vão desde a
inadaptação a uma acusação de pagamentos atrasados
por parte
do Valencia. Não dá para entender porque VaJència é uma
grande
cidade e o Valência é um clube que honra seus compromissos.
O espanhol é um idioma de fácil compreensão, mas não esta
servindo para manter um bom diálogo entre o clube e o
jogador.
Os espanhóis dizem que estão pagando rigorosamente em dia. e
que o jogador tem um temperamento infantil.
A volta de Viola poderia ser simples, não fossem alguns detalhes
como o de que o Corinthians considera o negócio fechado e
quer
receber o que ainda resta. Aceitar Viola de volta è um
pensamento
que nem passa pela cabeça dos dirigentes paulistas.
Há um ano. desde o fim da Copa do Mundo. Vioia não vem
jogando tudo o que sabe. Fez um mau Campeonato Paulista e
ultimamente não constava das convocações de Zaealo.
A aventura espanhola, longe de reabilitá-lo. apenas aumentou
seus problemas.
O único remédio para a saúde é a cadeia.
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Botafogo

da equipe

no empate com o Paraná fez o técnico
perceber que jogadores ainda não esqueceram ioao com CrnLm
•VfiRÉ'
Ia direita, ele deu um passeio no
lateral Guilherme e criou as melhores oportunidades do Botafogo.
Tudo em vão. "Não podemos perder tantos gols. Em pelo menos
duas ocasiões eu vi a bola lá dentro", lamentou.
Maracanã — 0 Botafogo poderá enfrentar o Internacional, domingo que vem pela segunda rodada do retumo, no Maracanã. Ontem o presidente Carlos Augusto
Montenegro disse que tudo vai depender da partida contra o São
Paulo, quinta-feira, no Morumbi.
"Se vencermos
o jogo com o Internacional será no Maracanã. Acho
que poderemos levar cerca de 25
mil torcedores ao estádio, o que é o
mínimo para não termos prejuízo",
afirmou o presidente.
Montenegro disse que Raul Raposo, presidente da Suderj, prometeu abrir o Maracanã sem cobrar
nada ao Botafogo. Na última vez
que Raposo se reuniu com Eurico
Miranda — representante dos quatro grandes clubes do Rio — exigiu
para abrir o estádio 50% do arrecadado com a publicidade estática.
Segundo Montenegro, as placas não
serão problema. "As placas de publicidade só são importantes nos jogos
que são televisados, o que não será o
caso de Botafogo x Internacional.
Sem TV, a publicidade estática não
tem razão de ser O Raposo está
doido para reabrir o Maracanã e não
vai criar problema".
Os clubes do Rio praticamente
'
*
não jogaram no Maracanã no Brasi—
leiro
houve apenas um jogo. Fiamengo x Palmeiras — porque, segundo Montenegro, ainda não teve um
**' At
jogo de apelo, que justificasse a aber¦
tura do maior estádio do mundo.
¦.
"Flamengo
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e Vasco estão muito mal
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e, além disso, ainda não aconteceu
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um jogo que realmente motivasse os
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torcedores. Jogar no Maracanã vazio
k
t .jV,
é desestimulante", completou.
A1 eXe'"pl°
exemplo de
ik' tlHhs
todos m
os outros^adores
°""'os j°X(l(l°n's do time, o SS
centroavante Túlio
Tulio esteve apático
apatico e perdeu ótima
otima o,x>rtw,idaJe
oportunulade apÁihhrateo
apos drihtar ate o ^olcSlRéJl
yolciro /fry*

MAURÍCIO FONSECA
A derrota de 5 a 3 para o Cruzeiro, semana passada em Belo Horizonte, afetou o time do Botafogo
mais do que se imaginava. Ontem,
diante do Paraná, a equipe foi apática e se entregou sem luta à marcação do campeão paranaense. Coincidència ou não, foi a primeira vez
que a torcida vaiou os jogadores na
saída de campo. Nem o artilheiro
Túlio escapou. "Faltou mais pegada no meio campo. 0 time entrou
em campo desanimado e não conseguiu se impôr. A derrota para o
Cruzeiro arrasou nosso time", admitiu o técnico Paulo Autuori.
A apatia do time foi apenas um
entre os muitos erros apresentados
ontem pelo Botafogo. Os atacantes,
principalmente Túlio, perderam peios menos três chances claras, mas
o maior defeito foi no meio-campo.
Sérgio Manoel não esteve bem e
como Beto mais uma vez rendeu
abaixo do esperado, a equipe ficou
sem criação e acabou se perdendo
em toques laterias. Julinho, que
vem treinando muito bem, entrou
ainda na primeira etapa e depois de
três boas jogadas, caiu na mediocridade geral. "Ele sentiu a falta de
ritmo. Nosso time quase não foi
alterado durante o primeiro turno e
os reservas tiveram poucas chances", defendeu o treinador.
O zagueiro Gonçalves viu mais
um problema na atuação do time
ontem. Como já tinha acontecido
no empate de 0 a 0 com o Juventude em Caio Martins, o time não
soube aproveitar as poucas chances
criou
chegar a vitória.
que
"Quando para
o gol demora a sair, o
time perde a tranqüilidade e ai nada
dá certo. Temos que aprender a
jogar sob pressão", disse.
Único jogador a merecer aplausos ontem, Donizeti estava irritado
com os gols perdidos pelos companheiros. Jogando sempre aberto peBOTAFOGO

PARANA

Vágner — Não teve muito trabalho. 6
Wilson Goiano — Foi ao ataque
mas não fez nada de útil. 6
Wilson Mineiro — Não teve tempo
de aparecer. Sem nota
Wilson Gotardo — Seguro, falhou
muito pouco. 7
Gonçalves — No mesmo nivel do
companheiro. Ganhou todas as divididas. 7
André Silva — Limitado. Ficou
preso á marcação. 5
Narciso — Jogou 22 minutos e perdeu um gol frente a frente com o
goleiro. 5
Leandro — Discreto porém eficiente. Fez o trivial. 7
Marcelo Alves — Pouco criativo,
foi bom apenas na marcação. 6
Beto — Errou muitos passes. Saiu
machucado com 41 m de jogo. 5
Julinho — Fez cinco minutos belíssimos. Depois caiu. 6
Sérgio Manuel — Correu o campo
todo sem produzir nada de útil. 6
lúlio — Isolado, bem marcado, teve três chances não convertidas. 6
Donizeti — O mais perigoso do time
e o melhor em campo. Fez o que quis
e merecia um gol. 8
r*

condena

Régis — Enervou os companheiros Túlio
sem
brilho,
torcedor
triste
olendendo-os com xingamentos e
4
palavrões.
cm campo é algo muito estranho e
os torcedores. Pior: poderia ter até
frente a frente com o goleiro Régis.
Gil Baiano — Fez um início razoá- GILMAR FERREIRA
meio fora dos conceitos comportaOs jogadores se aprontam, ajeiCom um toque para fora, o artivel. Caiu no segundo tempo. 6
perdido uma partida que deveria
mentais que definem a convivência
servir como o prenúncio de dias
lheiro livrou-se do goleiro mas. sem
Ageu — Alternou bons e maus mo- tani seus corpos por dentro do unidentro
de
um
Com
a
bola
melhores na segunda fase.
grupo.
forme
e
saem
um
a
um
ângulo, acabou por acertar a trave.
do vestiário
mentos. 5
rolando. Túlio não fala, não reclaO jogo foi fraco em termos técMinho — Mais seguro que o com- do Estádio Caio Martins, em NiteFoi a última grande chance. Um
ma, nào conversa, nào abre a boca
rói.
Espremem-se
num
nicos
e sem nenhuma emoção. JusAnulou
Túlio. 6
companheiro abaixou a cabeça, oupequeno
panheiro.
para pedir a bola, não abre os bratiça seria feita se o Botafogo conseGuilherme — Inteiramente envolvi- corredor que dá acesso ao campo e
tro olhou para o céu e a torcida
ços
para protestar contra um passe
entrelaçam seus braços para uma
do por Donizeti. 4
converter em gol pelo menos
guisse
xingou
o artilheiro, como se desse
mal feito, enfim... Túlio apenas coruma das várias oportunidades que
Hélcio — O melhor do time. Tran- última corrente positiva antes de
som
sentimento
ao
de um Botafogo
re
de
um
lado para o outro, busca o
Donizeti criou. Na melhor delas,
quilo, eficiente, habilidoso e discre- pisar no gramado para enfrentar o
de
10
jogadores.
melhor
espaço,
tenta tabelas com
Paraná. E a última vez que o artito. 7
aos 46m, já com Julinho no lugar
Beto ou Donizeti e sofre sozinho
de Beto, que saiu machucado, Túlio
Daniel — Tem técnica, mas apare- lheiro Túlio, 10 gols em até então
com os gols que perde. Ninguém
cabeceou em cima de Régis. Foi a
10 jogos, se une aos companheiros.
cvu pouco com a bola nos pés. 6
BOTAFOGO
reclama com Túlio.
melhor jogada em todo o primeiro
Claudinho — Lento, não soube usar A partida começa e o Botafogo pa?
Vágner; Wilson Goiano (Wilson MiA divisão alvinegra é clara e só
tempo.
a habilidade que possui. 6
dece por 90 minutos na busca do
neiro). Wilson Gotardo. Gonçalves
não parece mais nociva ao clube
Paulinho — Não teve tempo para gol. de uma vantagem
No segundo tempo. Túlio pero Andrô Silva (Narciso). Leandro,
que não vem.
é exatamente o brilho partiMarcelo Alves. Belo (Julinho) e
porque
aparecer. Sem nota
deu
um
feito
logo
no
gol
O jogo termina 0 a 0 e, das arquiprimeiro
Sôrgio
Manuol. Túlio e Donizeti
cular do artilheiro que dá luz ao
Muurilio — Apagado, pouco fez. bancadas,
minuto, chutando para cima a
a torcida vaia seu artiTòcnlco: Paulo Autuon.
time. F quando Túlio nào brilha o
Foi anulado por André Silva. 5
oportunidade rara de ser cortejado
lheiro, amaldiçoando-o como se
time parece perdido, como se taSaulo — Uma cabeçada no primeiPARANA
pelos companheiros. Aplicado, res?
percebesse que a solidão dele é o
teasse em campo á procura do gol.
ro tempo e mais nada. 5
os
limites
de
um time apepeitando
Régis. Gil Baiano. Ageu. Edinho e
mal
aflige
o
time.
—
que
Sílvio
Ontem, Donizeti fez belas jogadas
Jogou pouco tempo mas
Guilherme. Hércio. Oaniel. Claudinas modesto, o Paraná do técnico
nho (Paulinho) e Edu Lima (RicarTalvez, a explicação para o insuainda assim criou boas oportunidaVanderley Luxemburgo tentou se
pela direita, tentou outras tantas
dinho), Maurinho e Saulo (Silvio).
des. 5
cesso do Botafogo nessa primeira
soltar em campo a até criou reais
pela esquerda mas nào houve jeito.
Técnico: Vanderley Luxemburgo
Kdu Lima — Alguns lançamentos e fase do Campeonato Brasileiro esTúlio teve trés oportunidades de
oportunidades de marcar. Mas falLocal: Caio Martins, Juiz: Franrnuotos passes para o lado. 6
teja ainda perdida entre a distância
cisco de Carvalho; Ronda o púmarcar, nào converteu nenhuma
tou competência.
Ricardinho — Jogou pouco tempo.
bllco: nâo divulgados; Cartõos
delas em gol e o Botafogo acabou
que separa Túlio de seus compaAos 37m, a oito minutos do fim
amarelo»: Wilson Gotardo, LeanSem nota
nheiros, O isolamento do jogador
amargando o empate que frustrou
dro, Sôrgio Manuol e Claudinho
do jogo, Donizete colocou Túlio
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A torcida do Botafogo estranhou a ausência de Iranildo no banco de reservas, ontem
contra o Paraná. Ele treinou normalmente sexta-feira no campo do Madureira, mas
sábado apareceu muito gripado e foi afastado da partida. Chegou-se a temer
que o
jogador estivesse com pneumonia, já que o abatimento de Iranildo era muito grande.
Um rápido exame detectou apenas um forte resfriado. Quem também não teve
condições de jogar ontem foi Janur. O armador enfrentara o Cruzeiro, semana
passada, gripado, se recuperou duarnte a semana mas sábado teve uma recaída.
Além disso, levou uma pancada no disputado coletivo de sexta-feira e sábado
apareceu com o tornozelo inchado. O médico Joaquim da Matta
os
garantiu
dois estarão liberados para enfrentar o São Paulo, quinta-feira. Menos mal que o
para
técnico Paulo Autuon. que ainda procura um maior equilíbrio
para a equipe, que
alternou no primeiro tempo excelentes atuações com outras
pouca inspiradas.
"Ontem não levamos
gol, mas também não fizemos. Foi a segunda fez que isso
aconteceu no campeonato e em ambas jogávamos no Caio Martins", lamentou. O
lateral W ilson Mineiro, que entrou no segundo tempo,
poderá ganhar a \aga de
Wilson Goiano, que ontem não aproveitou o espaço que teve.
preferindo levantar
burocraticamente a bola na área.

Vasco tentou
Luxemburgo
técnico do Paraná. Vanderlei
uvembrugo, que continua recebendo
salário do Flamengo, desmentiu ontem
que esteja em situação delicada no time
paranaense. Vanderlei elogiou a
estrutura do clube e disse que está
muito bem. mas confirmou ter recebido
um recado de que o presidente do
Vasco. Antônio Soares Calçada, o
procurara para uma conversa.
Vanderlei ligou para o supervisor 1 saias
Tinoco e quando soube que o clube de
São Januário já tinha acertado com
Zanata, desisitiu de procurar Calçada.
"Fspero
que o presidente do Vasco não
tenha ficado chateado".
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Beto não vai
desfalcar seleção
jogador Beto saiu contundido ainda
no primeiro tempo, sentindo fortes dores
no tornozelo. Ficou no vestiário
aplicando geio e quando foi embora ja
caminhava normalmente. Hoje. Beto se
apresenta a seleção para o jogo contra o
ruguai. quarta-feira, em Salvador, na
reabertura da Fonte Nova. "Foi apenas
uma pancada fone", garantiu o medico
Lidio Toledo, do Botafogo e da seleção.

B6M.

Vai ser o acontecimento do ano no circuito das artes marciais.
Campeonato Brasileiro de
Jiu-Jitsu. Venha assistir. Venha vibrar. Venha torcer
na beira do tatame. De 7 a 29 de outubro, todo fim de semana,
no Ginásio de Esportes da Universidade Gama Filho.
M i í <1
CAMPEONATO

BRASILEIRO DE JIU-JITSU - 1995
De 7 a 29 de outubro - Maiores informações; CBJJ - TeL: 493-4929

apoio:
JORNAL. DO BRASIL

Régis, um goleiro mal educado
O goleiro Régis. do Paraná, que já defendeu Vasco e América, leva seus
companheiros loucura com suas rcclamaçôcs. Ontem, com menos de um minuto
de jogo. discutiu asperamente com Daniel Frasson, que. segundo ele. estava
desligado numa cobrança de comer a favor do Botafogo. Daniel nào costou e
rebateu. Fala direito. Esi.i pevindo que è o Pelé?". disse o meio-campo. De nada
adiantou. Regis continuou reclamando e vingando os jogadores do seu ume ate o
fim do primeiro tempo O goleiro deve ter sido repreendido no intervalo,
no
segundo tempo pareceu bem mais calmo. Somente numa ocasião reclamoupois
ao
berros do atacante Sil\io, que entrou no segundo tempo Tudo
porque Silvio ficou
na barreira num lance em que Reets pedia que viesse
para area marcar Gottardo. "
>océ nào sabe o que a gente atura dentro de campo", desabafou Silvio.
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Péssimos
parceiros
Danuza Leão
analisa as mulheres
que vivem anos
com homens
odiados aiè o dia
em que tomam
consciência de
quem está ao seu
lado. (Página 6)

roupas de Pies
Marcelo Pies
corta com gilete
as roupas de
Adriana
Calcanhoto e
toma-se o
estilista das
estrelas. (Pág. 6)

Adriana Maciel é a revelação de 'Abelardo, Heloísa'
(Página 3)
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Stella

MÓN1GA RIANI
"Esse
país não tem memória. Alguém sabe quando
morreu Chico Alves? E por isso que quero ser cremado: para ninguém fazer xixi na minha campa." Ainda
não se sabe se o dito será feito. Afinal, o autor do
furioso protesto está vivo, responde por Nelson GonçaLves, 1b anos, mas é mais conhecido como Cantor das
Multidões, Rei do Rádio e Metralha. Quando antecipou
seu desejo post-mortem, porém, o cantor não imaginava que ela faria as vezes de introdução à história de sua
vida.
Com uma bolsa da Fundação Vitae, a jornalista,
atriz e diretora paulista Stella Miranda se debruçou
sobre a vida do intérprete de I volta do boêmio e
realizou a obra Metralha — biografia teatralizada e não
autorizada de Nelson Gonçalves — o Rei do Rádio,
que
ficou pronta em I 002 (leia trechos ao lado) e agora está
sendo adaptada — com passagens da vida do cantor
nos últimos três anos — para subir ao palco do Centro
Cultural Banco do Brasil (CCBB) em março de 10%,
tendo como protagonista o ator Diogo Vilela.
\ novidade bateu de frente no ré gravíssimo do
cantor e a reclamação em nome da memória... caiu no
limbo do esquecimento. "Quem sou eu para receber
homenagens? Quero que me deixem era paz", declara
Nelson, acamado por uma pneumonia, ao saber
que
sua história vai parar no teatro. A indisposição não
chega a surpreender. Biógrafa e biografado sequer se
conhecem. "Tentei várias vezes e a Vitae checou a
mandar uma carta pedindo que ele me recebesse",
conta Stella, que optou pelos arquivos de jornais e
algumas poucas falas com músicos e amigos do cantor
"A vida
dele é fascinante. Ele è
para escrever sua obra.
um
Nelson
Rodrigues",
compara
os homônimos
quase
malditos.
Seniço pronto, plissou urrui còpm i\o homenageei"Não
li. Tò por fora deste texto", diz o
do.
gago mais
atinado da música nacional, que exagera na modéstia:
"Não fiz nada
demais. Virei um cantor como outro
teima
.
em dizer. O tom e mais acima, como
qualquer
poderá ser visto em Muralha..., titulo provisório do
musical que começa a ser ensaiado em dezembro. Um
dos últimos timbres formados dentro da escola do
rádio. Nelson construiu, ao longo de cinco décadas,
uma carreira a um só tempo brilhante e conturbada.
Como bem diz Stella na abertura do livro de 210
páginas, Nelson impressiona pelos números": são
mais de três mil músicas registradas em 310 compactos.
172 discos de 78 rpm e 110 LPs. Com 53 milhões dê
cópias vendidas, recebeu 26 discos de
platina e 41 de
ouro. Ele ganhou o Prêmio Nipper, honraria só
concedida a Elvis Presley". emenda a biócrafa.
Mas não foram exatamente estes dados que a sedu/iram. Eles só fazem sentido realmente entremeados

Miranda,

desprezado
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MM'*

4Metralha
pelo

aos lances cinematográficos que permeiam a história
do Me tralha, traduzida para o teatro com lances de
glória c basfond. A infância do caçula de Manoel e
Libánia começa na feira livre do bairro paulistano do
Brás. Ali o pai, improvisando um falso cego, esmolava
alguns trocados enquanto o pequeno Tonico envergava sua voz miúda em algumas canções.
Da feira ao botequim. Com a família mais estabili-'
zada — o irmão se tornou dono de um bar — ele
acabou atrás do balcão. Neste momento anunciou o
desejo de se tornar cantor — vontade que foi ridícularizada por todos por causa da gagueira —. mudou-se
para o Rio onde conseguiu, a duras penas, gravar o
samba de Ataulfo Alves Sinto me bem, em 1041. Até
estourar nas multidões, porém. Nelson se tornou gigolò na Lapa, conheceu o lendário travesti Madame Satã
e se dedicou ás mulheres, construindo a fama de
mulherengo e machista, que se tornaria marca registrada. Depois de separar-se da primeira mulher, Elvira
Molla, apaixonou-se pela cantora Lourdinha Bittcncourt. com quem se casou, na década de 50, ao mesmo
tempo em que conhecia o estrelato e a cocaína.
Neste trecho de sua vida, encontra-se uma das
maiores polêmicas da biografia. Segundo traduz o
texto, teria sido Lourdinha a responsável pela denúncia que faria a policia flagrar o cantor com cocaína,
motivando sua prisão. "Perguntei ao meu pai se era
verdade e ele disse que não", conta Margareth, filha de
Nelson com a segunda mulher e sua empresária.
"Encontrei
estas informações em jornais. O que c
preciso entender é que não há uma vilã na história. São
aspectos da vida de Nelson, desagradáveis é verdade,
mas que fazem parte", justifica-se a autora. "Não tive
a intenção de escrever um livro água-com-açúcar, apesar de querer exaltá-lo", contrapõe Stella que. mesmo
criando alguns momentos de ficção para teatralizar a
biografia, garante fidelidade à maior parte dos fatos.
Entra em cena a voz de Nelson: "Eu estava casado
com a Maria Luíza (sua mulher atual) nesta época, não
tinha mais nada a ver com a Lourdinha". jura a versão
brasileira de Frank Sinatra. Nelson se envolveu com as
drogas entre 1058 e 1066. foi preso, e entrou em franca
decadência. A recuperação viria nos anos 70, após
passagens tolhetinescas como uma luta com Éder Jofre
no Ibirapuera. Receosa das possíveis conseqüências da
polêmica. Stella Miranda procurou um dos maiores
especialistas na área de direitos autorais, o advogado
Pedrilvio Guimarães. "O problema è onde começa a
vida pública e a privada de um artista? È uma fronteira
necessariamente cinzenta", avalia Guimarães, há 25
anos na área. Com ou sem polêmica, o fato é que
Nelson recebe a homenagem em 19%. E Diogo Vilella
e utn dos mais animados. "Acho que ele vai entender",
aposta o ator que. com esta peça. comemorara 25 anos
de carreira.

\ inspira

peça protagonizada por

TRECHOS
"Para ser amacJo por uma
mulher, convém amá-la pouco,
prometer muito e fingir sempre." (Pérola machista)
"Eu acuso. O senhor Antonio Gonçalves Sobra, vulgo
Metralha, é cheirador de pó.
Eu acuso. Meu marido, Nelson
Gonçalves, o Rei do Rádio, é
viciado. Toxicômano. Podem
explorar essa verdade sórdida
nos jornais c revistas, com bastante sensacionalismo." (Lurdinha, a segunda mulher de
Nelson, o entrega à polícia)
"Nós. os três mil presos da
Casa de Detenção de São Paulo,
oferecemos um dia de cadeia da
pena de cada um. para que o
prisioneiro Nelson Gonçalves
seja libertado. Com gratidão e
respeito, obrigado." (Presos pedem a liberdade do cantor)
"Alô! Dona Maria Luiza?
Como vai essa força? E as meninas. já estão mocinhas? Por favor, dá um recado pro seu Nelson. Avisa aquele f.d.p. que a
gente não vai largar do pé dele.
não!" (Texto fictício, criado
para o momento em que o cantor decide abandonar a cocaína)
"Quem é aquela moreneza
fulminante que está cantando
agora no Trio de Ouro? Que
corpinho! Vocês viram a blusa de seda que abrigava o divino conteúdo1?! Hum...que
pequena maravilha! Sei não.
tò sentindo um comichão nas
pernas, uma dormència, algo
me diz que... Sei lá. uma leseira. parece que fui picado aqui
na coxa, tá me dando uma
ardência..." (Nelson, ao conhecer Lurdinha)
"Que vida dura. essa de
cantor de disco! Esguelo o gogó em circulo, vendo meu pei-
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LIVRO

Caetano teria sugerido o n<mie dt Bethdnia insptrmh) em
xe na rádio e ainda tenho que
ralar a vida na zona!" (Declaração do cantor, ao virar gigoló de quatro prostitutas)
"Nada. O senhor João
Gilberto não canta nada, e
'comete'
esse pecadiquando
lho, ele imita o grande Mário
Reis! Bossa nova é música de
apartamento! Sou cantor para o terceiro uísque, faço musica de churrascaria, de zona! (Nelson, em um programa de rádio)
"Mainha. tive uma idéia
aqui na minha trombeça: vamo trocá o nome de Mary
Gislaine para Maria tíethánia?" (Diálogo entre Caetano,
a mãe. Dona Canô. e o pai.
criado por Stella Miranda. Segundo ela. o nome da cantora
poderia ter sido inspirado na
canção Maria Bethânia, que
Nelson interpretava)

Nossos couriers também
entregam flores.
(Você conhece outro banco
que cuide tão bem dos seus
investimentos pessoais?)
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A cozinha mafiosa
de Rodolfo Bottino
Tem mafioso na cozinha. A partir
de hoje, o ator Rodolfo Bottino
passa a interpretar, durante os
jantares do restaurante Guimas, no
Barrashopping, um de seus papéis
favoritos: o de cAi/italiano. Mas
antes que qualquer boato em torno
de seu nome seja armado, é bom
avisar que o mafioso da história é o
menu. Baseados no livro Receitas da
cozinha da Máfia, do «-cozinheiro
da organização, Joseph Joe Dogs
lanuzzi, quatro pratos serão
reproduzidos pelo ator, durante três
semanas, ás segundas, terças e
quartas. As especiarias são feitas
com massa caseira criada por
Rodolfo, que admite não querer
mais ser dono de restaurante.
"Agora só fico com a
parte bacana:.
cozinhar e receber os amigos",
brinca.

Escola de atores nos EUA
usa brasileiro em anúncio
Um dos mais cobiçados centros de
formação de atores dos EUA, a
escola de Bcrkeley, na Califórnia,
vai estampar em sua nova
publicidade, divulgada em todo o
país, o rosto de um brasileiro.
Escolhido por sua
participação no
curta Ilusão, o mundo suburbano,
de Marcos Rufino, o ator goiano
Marco Polo (abaixo), 24 anos, é a
estrela de uma campanha que visa
atrair novos alunos
para Berkeley.
"Fiquei
surpreso com o convite,
feito depois que exibiram o
curta." Marco, que recebeu o
prêmio de melhor ator no Festival
de Cinema de Havana, em 1994,
por Ilusão..., estreou na TV com a
novela 74.5, uma onda no ar,
participou de série para a RA1
italiana e atuou em Decadência.
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Leveza
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Um dos mais aclamados escultores brasileiros,
José Resende — radicado em São Paulo — está de
volta ás galerias cariocas depois de quase um ano
de afastamento. Resende, que em janeiro deste ano
expôs na prestigiada galeria Robert Miller, de
Nova Iorque, inaugurou ontem, ás I6h, na Galeria
Paulo Fernandes, no Centro, uma exposição com
nove esculturas, quatro no térreo e cinco no
primeiro andar. Usando materiais variados (como
na obra acima) — entre eles, ferro, cobre, latào,
vidro, parafina e couro — o artista estabelece um
padrão de leveza que perpassa todos os trabalhos,
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escala

reunindo ao mesmo tempo desafio, tensão e
inquietação em uma pesquisa bastante abrangente
também do próprio passado estético. Seus
trabalhos, em geral de grandes dimensões,
apontam um certo diálogo com as esculturas dos
mestres Giacometti e Brancusi. Em novembro
próximo, José Resende deverá instalar, no Largo
da Carioca, uma escultura em ferro, medindo 15
metros de altura, cuja réplica
já pode ser apreciada
nesta exposição na Galeria Paulo Fernandes, que
fica em cartaz até 5 de novembro.

Bosi

cancela

O professor de literatura
da Universidade de São
Paulo (USP) Alfredo Bosi
cancelou a palestra que
daria hoje no ciclo de
debates A crise da ra:ào,
.promovido pela Funarte, ,
com apoio do JB, no
auditório da Academia
Brasileira de Letras
(ABL). No seu lugar,
quem fala, às 19h, é o
teórico em literatura João
Adolfo Hansen, que
discorrerá sobre a Razão
de Estado. João Adolfo
explicará as teses do
cientista político Ciovanni
Botero, do século 16, que
'tinha um
pensamento
totalmente contrário ao
de Maquiavel. Pensador
da ética do Estado,
Botero propunha limites
éticos para a ação do

CRUZADAS
Carlos du Silvu

Max Klim
Aries» 21/3a20/4
Com Marta hoje am
«Mães;
boa posição em sou
signo, você so benoticia nos assuntos quo dizom do trato com fogo o
metais, o vida militar o cirurgia. Vivência afetiva
bem condicionada. Estabilidade, ateto e dedicaçâo no amor.

TOORO* 21/4 a 20/5
Segunda-leira de in?5
fluências fortes para
novos relacionamentos
no trabalho em seus negócios. Propostas vantajosas podem se materializar. A Lua lhe da bom
condicionamento no trato Intimo. Sensibilidade
apurada.

GÊMEOS* 21/5 a 20/6
Vocô. geminiano. deve
manter hoje um redobrado cuidado com
.ES
seus compromissos rotineiros.
Não se deixe Io
var por inlluôncias de pessoas estranhas e aja
mais por si mesmo. Quadro positivo em tormos
amorosos. Novidades.

CÂNCER • 21/6 a 20/7
Inicio de semana que
mostra o crescimento
de vantagens materiais. Apoio de pessoas ligadas à rotina. Comportamento que se revelará romântico, carente
o. ao mesmo tempo, carinhoso, no trato intimo
Alegria contida.

LEÃO • 21/7 a 20/8
Quadro de afirmação
pessoal e profissional. —Ml
Vocô so boneficia do
um bom quadro astral com influência forte do
pessoa próxima quo poderá lová-lo a mudar
opiniões e concoitos. Trato doméstico e amoroso
bom posicionado. Sensibilidade.

VIRGEM • 21/8 a 20/9
Vocô, virginiano, hoje è
diroto beneficiário do
forte influência de Mor- .
cúrio que lhe dá boa condição de montar socio
dado e so dodicar a assuntos financeiros. Poquonas preocupações podem ocorrer no trato
intimo, prendendo sua atenção.

LIBRA • 21/9 a 20/10
Hoje. libriano, vocô dovo buscar atitudes de
maior porsistôncia
|
constância na condução de seus assuntos materiais. Vivência afetiva muito bom disposta o corn
nova motivação gerada por decisões que interessam ao seu luturo.

ESCORPIÃO* 21/10 a 20/11
Esto seu inicio de somana marca a possibilidade de bons aconlo- ^~ii |-~'TTTT~in 1
cimentos o novidades relacionadas à sua"
ocupação regular Procure entender corretamonte os acontecimontos verificados à sua volta.
Tranqüilidade amorosa

SAGITÁRIO* 21/11 a 20/12
São contraditórias as
L
indicações do regência
astral para vocô. sagi,
tarlano, que, ao mesmo tempo, terá bons momontos em algumas casas e forto instabilidado
em outras. Irregularidade em seus negócios.
Satisfação no amor.

CAPRICÓRNIO* 21/12 a 20/1
Quadro astrológico quo
promete boa possibilidado na busca de novas ocupações ou troca de função-no trabalho.
Seja mais direto e firme nas decisões que envolverom as pessoas mais Intimas. Vitalidade o boa
disposição.

AftUARIO • 21/1 a 20/2
Você, aquariano. sorá
lortomente influenciado
por um quadro de incomum cooperação em sua rotina. Apoio inostimá^
vel de pessoas mais próximas. Vivência em famllia e no amor marcada por atitudes que o
deixarão feliz e realizado

PEIXES • 21/2 a 20/3
Controlando suas
preocupações o omotividado. você poderá
superar dificuldades deste período astral. Mostre-so mais propenso a aceitar conselhos o
aiuda. Quadro neutro em relação á sua rotina
sontimental
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príncipe, ate então
pautada no fundamento
de que o soberano
governa segundo um
direito divino.
Na última quinta-feira, a
professora de filosofia
política Olgária Matos, d.»
USP, extraiu palmas da
platéia ao falar sobre o
pensamento de Descartes,
base da razão ocidental.
Olgária aponta unia crise
do sujeito na
modernidade a partir do
momento ein que o
homem dessacralizou a
natureza e transformou o
corpo em simples fetiche.
A conferência de Olgária,
Os arcanos de Descartes,
investigou também os
reflexos do pensamento de
Descartes na atualidade.

Peranzetta em recital
Gilson Peranzetta encontrou um lugar adequado para
lançar seu mais recente disco solo, Sorrir. Ele se apresenta
apenas hoje na Sala Cecília Meireles, onde mostrará seu
trabalho instrumental. Nesse recital, ás 21 h, Gilson estara
acompanhado do Rio Cello Ensemble e dos músicos
Robertinho Silva (bateria), Paulo Russo (baixo) e Mauro
Scnisc (sax e cello).
Um dos mais conceituados maestros e arranjadores da
MPB. e compositor gravado por nomes como Quincy
Jones e Sarah Vaughan, Peranzetta interpretará Milton
Nascimento. Dorival Caymmi e Ary Barroso, além de
músicas de sua autoria, como Quermesse, Uma pane de
nós e Paisagem.
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HORIZONTAIS — 1 — substância com quo se
fabrica o papol, constituída do trapos, madoir.1,
palha otc.. mecânica ou quimicamonto tratados,
e que so apresenta seca ou levemonte úmida,
formando lençóis, para transporto, ou diluída om
água. para entrar om máquina; porção de matória sólida aglutinada por substância liquida ou
viscosa, 6 — antiga composição poôtica trovadorosca em que so cantavam cenas ocorridas ao
romper da aurora; 10 — práticas; atividades
físicas, períodos de execução dos serviços do
um orçamento, os quais compreendem os anos e
alguns meses, 12 — cercada por tropas mihtaros; assediada, 13 — símbolo do olomonlo de
número atômico 86. gás nobre reativo, instável,
pesado, incolor, semelhante ao argônio e isótopo do actimônio e do torònio. 14 — voz para
chamar os porcos; 15 — vantagem, conveniôncia, 16 — peça quo guarnece os topos dos caibros nos telhados de beirai, entre os orientais, o
fundador ou pai do um mostoiro ou abadia; 17 —
modicamonto quo amoloco ao calor o que adoro
ao corpo, preparação adesiva, de uso externo,
que tem por base sabões plúmbicos ou misturas
do substâncias gordurosas, de resinas, bálsamos. coras, borracha, acompanhadas, ou não, do
outros produtos oxclusivamento medicamentosos. 19 — peca. hoje raramente usada, quo
consisto om uma coluna do madeira ou de forro,
fortemente presa ao convés, e em torno da qunl
so dão voltas á amarra depois de lançada a
âncora; 20 — laie de pedra com que se arremata
a face superior de um muro. para evitar o
desmoronamento das pedras miúdas; 22 — antiga moeda divisionária do Siâo, oquivalento a
1/64 do tical, 23 — titulo dos Imperadores Romanos de Augusto e Adriano (pl.); reis. imperadores; 25 — acabar, lindar, morrer; 27 — espécie
de goma que se oxtrai das gutiferâceas; 28 —
sorosidade purulenta o fétida quo escorre de
cortas úlceras ou abscossos, 29 — instrumento
hindu, de braço longo, montado com três ou
quatro cordas dedilháveis; 30 — grandes massas. moendas; 31 — retardamento, demora
VERTICAIS — 1 — doença contagiosa grave,
abundância excessiva de qualquer coisa prejudiciai ou danosa. 2 — evidonto. incontestável; 3 —
conjunto de três partidas de tênis, ambiente artificial e formal para a filmagem de uma cena. 4 —
multiplicar três vezes. 5 — conforme á época e
ao lugar, rigorosamente segundo a moda; 6 —
cachaça de mau gosto; 7 — tratamento honorllico que se dá na China a cortas pessoas; 6 —
peças de metal com duas pernas ou com uma
alça que gira om um perno roscado, usadas para
atracar tampa de gaiúta. porta estanque, vigia
etc ferragem que se coloca nas ombreiras das
lanelas para descanso dos caixilhos (pl.); 9 —
ângulo formado por duas barras, que. partindo
do alto do escudo, se vão alargando ou afastando para os lados; 11 — que tém bastante
idade; velhas. 16 — a fécula alimentar extraida
da erva cultivada, da família das marantáceas.
de fruto com semente vermelho-claras, e de cu|0
rizoma se obtém fécula branca nutritiva, utilizâvel na alimentação, 18 — simbolo do elemento
de numero atômico 82. metálico, cinza-prateado,
mole. muito denso, utilizado em ligas de diversos compostos, 21 — rizoma e raiz secos de uma
espécie de gênero de ervas acaulescentes da
família das Aristoloquiâceas. com raízes pungentes, aromâticas e flores de cor marrom-desmaiado. 22 — diz-se de pessoa vinculada a outra
por parentesco afim. 24 — obrar, operar. 26 —
cada homem tomado singularmente; 29 — sigla
da unidade c g s de medida de víscosidade cinemàtica igual á de um liquido cuja víscosidade e
um poise e cuja massa volumétrica é um grama
por centímetro cúbico Colaboração do Profescor PEDRO DEMO — Brnsília
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — tí»cogarmas igarite; lu. categorema. opa. amapas. tome amazonas, marajatina; itâ. ad. mui au; abotoar. sautores
VERTICAIS — dicotomias. igapo. catamara ore
g ga. atomizador, mera alma. suas, eponimos,
ema. ajabo. c. anua. saire. atua; at. te
Cwmpmidtnclt P«ra Rua du Pdm«ir*«, 97
ao. 4 - Botafogo - CEP 22-370X>70
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Nova

era
A prefeitura do Rio está
pondo as últimas vírgulas no
projeto que acaba com a indexação de todos os contratos, salários o impostos
municipais.
Com o fim obrigatório da
Unif decretado pelo governo
federal c a inflação em queda,
a tendência c adotar o real
para todas as contas.
O anúncio sai dentro de
poucos dias.

DANUZA
Alexandre Campbell

Temperos
O Quadrifoglio foi vendido.
O novo proprietário, Cid
Allecii, se associou à famosa
flui' Virgínia Manso — cxBec ! in e cx-Club A, de Nova Iorque—. que tendo viviilo sete anos nos F.UA vai
revolucionar o menu da casa:
será um mix de comida francesa, italiana c até americana.
O nome do restaurante:
Virgínia.
\

E ia nave va'
Assistindo ao show de
Simone no Canecão, um
casal tio mínimo insólito:
Regina Marcondes Ferraz
e Jerry Adriani.
A esticada foi no Paradiso. onde Jerry deu um
show, cantando músicas
italianas.
Bola fora
Depois de muito batalhar
nos tribunais, a Golden
Cross perdeu as duas ações
que movia contra a prefeitura
do Rio, para se livrar do pagamento do ISS e da fiscali/ação municipal.
Entre os fatos alegados
pela empresa para pedir a
imunidade, um deles era d de
ser unia entidade lilantrópica. já que fornecia tiquetes de
alimentação aos seus fimeionarios.
A multa será salgadissima.
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ara higueiredo, gracinha,
mostrou seus dotes dc cotovia c
soltou a voz na /esta de sábado
T¥ Mariana Barbosa estuda na prestigiafAjV/f
1» I I U U\J dissima London School of Eco no mi cs e
V./\J
é I ilha do embaixador do Brasil na Inglaterra, Rubens Barbosa, e
sua mulher. Maria Ignez.
Foi recomendada á sua classe a leitura tio livro Dcpendencv
and devclopmeni in Latia America, de autoria do professor
Fernando Henrique Cardoso.

"
Tudo começou em casa de
Regina Marcondes Ferraz, que
recebeu na sexta-feira para eomemorar o aniversário de Hélio
Fraga e. por antecipação, o de
Silvinha, que é dia 14.
Os homens de terno escuro e
gravata, e quase todas as mulheres de preto; as exceções foram
Lúcia Stone, de amarelo, Helena
Gondim, de broeado, Narcisa Johanpeter, de hlazer branco, e
Mirtia Gallotti, de estampado.
Belita Tamoyo chegou a pensar em usar um spencer rosa.
mas desistiu, para não destoar; e
a linda Maitê Quatroni, feliz,
anunciando que sua filha Adriana Frering vai ter bebê dentro de
exatamente oito meses e 25 dias.
Glória Severiano Ribeiro e
Carmem Mayrink Veiga eonversaram horas, e Sandra e Marco
Naslausky contaram, encantados,
que estão adorando a Bolívia.
Arrasaram: a bela Josephina
Jordan, de veludo, Silvinha Fraga, de paetês, a dona da casa. de
renda e joelhos
de fora, e Maria Alice Pinho,
que ousou usar
uma mini bem
mini — um sucesso. 0 preto
era em sinal de
luto pela ausência do casal
Fraga, que vai
ficar 40 dias em
Nova Iorque — assim não é possivel.
O jantar estava divino: codornas, bacalhau, vitela, camarões,
arroz de amêndoas; de sobremesa
soufllé de chocolate, panquecas
de morango e um ma-ra-vi-lho-so
bolo de aniversário — e tchau.
dieta.
Sábado foi Frankie que recebeu para almoço, com direito a
ver o show de Antonio Gades na
Praia do Arpoador.
O clima, totalmente espanhol:
sangrias de vinho branco e tinto,
eanapés típicos das tascas madrilenas, e o coroamenío final com
uma sensacional paella — o máximo.
Vera Bocayuva. que mora no

Leblon. loi de bicicleta; Fernanda Bruni, linda, de namorado
novo; Diduzinho Sou/a Campos
reaparecendo em ótima forma, e
Luiz Osvaldo Pastorc, tiete de
Caetano, imitando o cantor: só
usa terno sem gravata, gel nos
cabelos, e brevemente grava um
disco.
Andréa Dellal de volta — mas
ela não acabou de ir? Pois é: foi.
voltou e já está indo de novo. De
oncinha, total e definitiva.
Renata Deschamps de macacão jcans, e como alguém contou
que ela foi namorada de Gades,
um olé para Renata. Guilherme
Araújo fazendo a linha sóbria,
Neville de Almeida elegantérrimo e Frankie dançando enlouqueeidamente — uma animação,
esse almoço.
E, mas o sábado estava longe
de ter acabado: Márcia Pinheiro
e Cláudia Levinsohn receberam
para o aniversário de Lu Lacerda,
a partir da meia-noite. Os convidados fizeram 500 abdominais e

brasa, Edgar Moura Brasil e
Gilberto Braga — colhendo ciados para sua próxima novela —
e Isabela Scrowonsky, linda.
Os príncipes da festa: José
Pessoa de Queiroz, Paulo L biratan, Ricardo Nauemberg, José
Thomaz Nabuco Neto, Leo Jaime, de calça cor de morango esmagado, César Ramos Filho e o
mais lindo de todos. Ricardo Fasanello, uau.
Várias oncinhas, zebrinhas e
cobrinhas passavam de cá para
lá. de lá para cá, mas a mulher
mais elegante da noite era Marcella Klabin, envolta em gazes
pretas e com um sapato inacreditávcl, presente da sogra Beki.
Que sorte, calçarem o mesmo
número.
Um grupo heróico veio direto
do almoço de Frankie: Leila Tei\eira Soares, magérrima e dançando muito, Márcia Braga, linda, Narcisa vestida de Viviane
Westwood, Patrícia ex-Waechter, Dudu Goines.
? A ausência
de fotógrafos
foi responsável
pela total descontração reina n te — uma
coisa; já bem
tarde, Baby do
Brasil e Yara
Figueiredo
cantaram, uma década vez. Numa sala, show; na outra, dança
— o máximo.
A festa não podia ter sido mais
eclética: o analista de Lu, AlberIo Goldin, compareceu, e tinha
até um príncipe italiano, Bruno
de Bourbon, de aro na cabeça e
tudo; os últimos convidados saíram às 8 da manhã — é, oi-to
—, ufa.
Durante o dia chegaram várias caixas de champanhe mandadas por Paulinho Muller e
Narcisa: os aniversários de Lu
estão garantidos ate o ano 2000.
K com um fim de semana tão
movimentado, o Tudo pelo Social
ficou para amanhã — ufa.

V

partiram para a fase final da maratona, ufa.
As pessoas chegavam, chegavam, e não paravam dc chegar.
Lu de saia de zebra e Márcia dc
cabelos pela cintura e cachcados
— uma coisa; duas, aliás.
Nora Ksteves de lurex prateado
colado — mas colado mesmo —,
um luxo; como Marilena Cury
não gosta de vestir mini, usou
uma bolsa mini e conversou loucamente com Leiloca e ísis de
Oliveira, cheia de cachos louros.
Beth Pinto Guimarães e sua
des-lum-bran-te saia micro de
verniz preto, um arraso; Ameliilha Azeredo Santos e Duda
Guimarães com os corações cm

Damiza Leão e Sônia Itiondo
Ismar Ingboi
Ismarlngbef
Voz de

Adnana
B

rouba
Teatro

cena

no

SUA

Glória

Mais que a nudez de Letícia
Spiller n que marca a montagem
de Abelardo, Heloísa, em cartaz
110 leatro Glória. é a voz de
Adriana Maciel. Ela pontua a
narrnçao e chega a
¦ aplausos cm cena abertaprovocar
com sua
interpretação de Ire Maria, de
Gounod. Adriana, de
anos, parece surpreender-se com esta subita notoriedade: "Fico emocionadíi cm ter tocado íis pcssous \ comonta docemente.
Adriana nasceu etn Brasília,
onde cursou universidade de musica e dedicou-se à flauta transversa e a participação em corais.
I 111 11>S(> mudou-se para o Rio
interessada em estudar teatro.
• Nessa época, começou a fazer
backing vocal nos shows de Oswaldo Montenegro. com quem
trabalhou por cinco anos. "Parei
para ter um filho e voltei ao teatro
com Luiz Fernando Lobo". Sua
primeira peça foi Cemitério dos
vivos e. em seguida, foi trabalhar
com Moacyr Góes em Trilogia
lebana, "Desta vez o canto está
puxando mais forte", admite.
Quando üóes a convidou para
atuar em Ihelardo. Heloísa.
Adriana — casada com Milton
Guedes que, como Sacha Amback, toca na banda de Lulu Santos — fazia uma pesquisa sobre
música folclórica. O diretor achou
que aquele trabalho —que Adriana chama de worldmusie— tinha
tudo a ver com a peça. "Minha
pesquisa e para ser apresentada
em um show. Descobri uma percussão africana que ficou muito
bem com outras canções do foiclore. Sacha gravou os arranjos e
Moacyr adorou", recorda-se.
"Há
coisas muito parecidas no
floclore mundial, especialmente as
melodias. As músicas da peça são
da região da Lapònia". revela,
l.ni 1996, ela pretende fazer um
show teatral, dirigido por
Moacyr. \ equipe da peça gravou
um (. D com a trilha, ainda sem a
v oz de Adriana. "Estão pensando
em incluir minha voz. mas não e
um trabalho comerciai", completa
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A promoção de maior sucesso das últimas
temporadas está de volta em sua 3a ediçáo:
Outono JB na Europa. Toda quarta-feira,

publicar uma matéria especial sobre uma
cidade

européia.

matéria, você vai

ANOS

NOTURNO
SEXTA-FEIRA: 21tt
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mOutono

no Caderno Viagem, o Jornal do Brasil vai

BAILARINOS
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CEP.: 20949-900 - ou pelo fax: 580-6742, até
a 2a feira após a publicação. Você vai estar
concorrendo a duas passagens de ida e
volta, traslado e uma semana de estadia
num hotel quatro estrelas na cidade dos
seus sonhos. Não perca o JB e escreva sua

aérea

4

15 palavras

sobre o outono desta cidade e envie para o
JB - Av. Brasil, 500/sl. 509 - S. Cristóvão,

que

você

ela não vira a linha
estava

Outono JB na„Europa.
JORNAL. DO BRASIL

a

encontrar um cupom.

Escreva uma frase de até

frase. Quem sabe
TIAIRO GLÓRIA
Mi - (Mrl> - T*l.: **a SM7

Acompanhando

esperando?

Uma promoção

de Ia classe do seu Jornal do Brasil.

JOHN AI. IK) BRASIL

SEGUNDA-FFIRA. 9 DE OUTUBRO l>f

4

jpjjr
C I N EMA
Cotações: • ruim * regular * * bom
¦* * * ótimo * * * * excelente
O» horário» do» filme* • o* enderoço* dos
cinemas estào no PERTO DE VOCÊ.
ESTREIA
ENQUANTO VOCÊ DORMIA - Whik you wcre íkwplng - do Jon Turteltaub Com Sandra Bul
lock. Btll Pullman e Peter Gallaçjher.
[> Comódia romântica Jovem solitária que
trabalha no metrô de Chicago se apaixona
por um homem que vè todos os dias na
estação. EU A/1995 Censura 12 anos ??
Circuito: Roxy 2. Sáo Luiz 1. Rio Sul 2.
PalàcK) I. Vut Porque 2. Barra 3. Carioca.
Norte Shopping 1. Ilha Plaza 2. Maduretra
Shopping 4. Madureira 1. Icarai
MARIO, MARIA E MARIO - Mario, Maria e Mario *. de Ettore Scola Com Giulio Scarpati, Valeria
""í Cavalli. Enrico Lo Verso e Laura Betti
Comédia Em 1989. as transformações no
W-mundo socialista alteram o cotidiano de Ma
!*<vno e sua mulher Maria, dois militantes comu
** nistas As mudanças políticas acabam provo
ca ndo uma crise no casamento
» ltália/França/1993 Censura 12 anos. ??
Circuito: Estação Cinema 1. Art Fashion
Mall 4. Art Barrashopping 5
PERFUME DE GARDÊNIA — de Guilherme de
Almeida Com Christiane Torloni. José Ma
yer.' Waltef Quiroz e Cláudio Marzo
l Drama. Motorista de táxi fica perturbado
depois que a mulher o abandona e começa a
confessar crimes que não cometeu Brasil/
1992 Censura 12 anos ??
Circuito: Cine Gávea
A HISTÓRIA SEM FIM III - The neverendlng «tory
III — d»} Peter MacDonald Com Melody Kay,
¦ Jack Black, Freddie Jones e Tony Robinson
Aventura infantil O desejo de Bastian de
ler um irmào 6 frustrado com a chegada de
. sua meia irmã. Nicole Seus problemas pio
os garotos da escola fazem dele
ram
"'o alvoquando
principal de suas violentas brincadei
.ws Ele resolve então mergulhar na leitura do
Hvro História sem fim. EUA/1994 Censura
hvre *
Roxy 3. Pio Sul 3, Via Parque 1.
1 Circuito:
Madurara Shopping 1. Cine Gávea. Típica 2
A EXPERIÊNCIA ¦ Speciea de Roger Donald
son Com Ben Kingsley. Michael Madsen,
j Alfrod Molina e Forest Whitaker
Ficção cientifica Um grupo de cientistas
injeta o DNA do um alienígena em óvulos
humanos Em alguma semanas, a forma de
vida se desenvolve numa menina, que todos
acreditavam, ser normal EUA/1995 Consu
ra: 14 anos ?
Circuito: Condor Copacabana. Largo do
Machado 2. Pio Otf-Price I. Leblon t/Som
digital D TS em CO. Metro Boavista. Via Par
que 4. América. Norte Shopping 2. Madureira'
Shopping 3. Madureira 2. Niterói
CONTINUAÇAO
AS LOUCURAS DO REI QEOflQE - Tho madnosn of
Kln<j Georçje — de Nicholas Hytner Com Ni
• •gel Hawthormi, Helon Mirren e lan Holm
__[> Comôdia No fim do sáculo 18. o rei
começa a apresentar sinais de
t tGeorgo IIIInglaterra/1994
Censura livre
loucura.
'Circuito: Roxy 3. Pio Sul 3. Via Parque ti.
, ,1 st ação Icarai
ANNA DOS 6 AOS 10 - Anna: 6-18 ri» Nikita
Mikhalkov
l> Documentário Uma menina responde
para a câmara perguntas feitas pelo pai no dia
do seu aniversário, durante vários anos Atra
vás de seus olhos è mostrada a História da
Rússia/França/1994 Censura livre
Rússia.
? ¦k *
Circuito- Cincclube Laura Alvim. Estação 3
O SONHO AZUL - The biuo kite
d u T ia n
Zhuang/huang Com Yi Tian e Chon Xiao
man
Drama A história de uma família do Pequim envolvida no movimento político na
China dos anos 50 o 60. contada pelos olhos
de uma criança O filme foi proibido na China
h apresentado na Quinzena dos Realizadores,
em Cannos Ch»na/Hong Kong/1993 Cen
sura 12 anos ***
Circuito: Estação Museu da Pepúbhca
de Kovin Smith
O BALCONíSTA - Clorks
Com Bnan 0'Halloran. Jeff Anderson e Ma
nlyn Ghigliotti
EUA/1993 Consura 12 «nos ***
Circuito Estação 1
CORTINA DE FUMAÇA - Smoke
de Waynt»
Wang Com William Hurt. Harvoy Koitel e
Stockard Channing
Drama No Brooklyn. um rapaz negro sal
va a vida de um escritor Paia retribuir, okt lhe
dá abrigo em sua casa. mas o jovnm escondo
um saco com dinheiro roubado, o que provo

TtATHCúMuNianM
IWI IKl t 11lUK> IH) «Kl IN J*
IAHM Kl tlTAlHl O» CUtl
Mozarteum Brasileiro
—»
BANCO REÃL
AfRrsrsT*
DALÉ REAL SUECO
tM
O LAGO DOS CISNES
BALÉ EM 4 ATOS
Coreografia
Natalie Conus,
Aleksander Gorskij
E LEV IVANOV
Música
P. I. Tchaikovski
1 1 DE OUTUBRO - 20H30
12 DE OUTUBRO - 1 6H
TEATRO MUNICIPAL
Camarote t Frisa RS 450,00
Platéia e Balcão Nobmí R* 75 00
Balcão SiMPLts RS 50 OO
GALtRiA RS 25.00
No DIA 12/10, ENTRADA
FRANCA PARA CADA CRIANÇA
ATÉ 14 ANOS ACOMPANHADA
DE UM ADULTO PAGANTE.
•NGUÍSSOS NA BILNtTf RIA OO Ti ATRO
Municipal Paúamcnto im dinheiro ou
chi ou t do Banco Rial
ArOS O INICIO DO tSrtTACULO. a entrada
NA SALA OO CONCERTO SERA PERMITIOA
SOMENTE NO INTERVALO
BANCO REAL
mosAa V/rxmjtxwm: «*.
Lr> •*
J

ca muita confusão. EUA/1994 Censura 12
anos. ***
Circuito: Novo Jóia. Art Fashion Mall 1
ALMAS GÊMEAS - Heavenly creatures de Pe
ter Jackson Com Melanie Lynsky, Kate
Winslot e Diana Kent.
[ ]Drama Pauline e Juliet descobrem que
tem almas gêmeas Mas aos poucos a amizade se torna doentia Austrália/1994 Censura
18 anos * * *
Circuito: Estação Museu da Pepúbhca.
0 MENINO MALUOUINHO - 0 FILME — de Heivácio Ratton Com Samuel Costa, Patrícia
Pillar. Roberto Borntempo e Vera Holtz
t> Comédia infantil Maluquinho é o menino
travesso da cidade, que sofre quando seus
pais se separam Ai aparece o vò Passarinho,
que o leva para umas férias rvo sitio Baseado
no personagem de Ziraldo Brasil/1995 Cen
sura: livre. ???
Circuito: Estação Museu da Pepúbhca
AS PONTES DE MADISON - The bridges of Madison County - de Clint Eastwood Com Clint
Eastwood. Meryl Streep e Jim Haynie
[> Romance A rotina de Francesca Johnson
é interrompida por um forasteiro que faz uma
reportagem fotográfica Conforme cresce a
amizade, eles percebem a admiração que têm
urn pelo outro. EUA/1995 Censura 14 anos
??
Circuito: Copacabana. Leblon 2. São Lui/ 2.
Pio Sul 1. Via Parque 3. Center. Barra 5.
Tijuca 2
A BALADA DO PISTOLEIRO - Dejperado - de
Robert Rodriguez Com Antonio Banderas.
Salma Hayek. Joaquim de Almeida e Quentin
Tarantino
t> Ação Com a ajuda de um amigo e de uma
proprietária de uma livraria, violeiro persegue
o líder mexicano do tráfico de drogas. EUA/
1995 Censura 14 anos ??
Circuito: Estação Paissandu. Star Ipanema.
Star Copacabana. Pio Sul 4. Palácio 2. Bruni
Ti/uca. Windsor. Star Campo Grande 2. Art
Fashion Mall 2. Art Casashoppmg 3. Art Bar
rashoppirig 3. Art Madureira 2. Art P/aza I
CAMINHANDO NAS NUVENS • A walk in lhe
douds - de Alfonso Arau Com Keanu Reeves. Anthony Quinn o Aitana Sanchez-Gijon
l> Drama romântico Paul Sutton. um ameri
cano típico, sofre uma decepção ao voltar de
viagem e náo estar sendo esperando por sua
mulher No dia seguinte, ele toma um trem e
conhece uma bonita |ovom. Vitória, e apesar
de náo terum nada em comum guardam um
segredo EUA/1995 Censura 12 anos.
Circuito: Niterói Shopping 2
DON JUA De MARCO - Don Juan DeMarco and the
centorfold — de Jererny Leven Com Johnny
Depp. Marton Brando. Faye Dunaway e Ra
chol Ticotm
í - Drama Um jovem que se achava o maior
amante do mundo sofro uma grande docep
çáo amorosa Depois que ele tenta o suícidio,
á encaminhado a um velho psicanalista
EUA/1994 Censura 12 anos
Circuito: Via Parque J. Madureira Shopping
I. Cisne 1
MINHA ESTAÇÃO PREFERIDA - Ma sai son preloréo de Andrá Táchiná Com Catherine De
neuve. Daniel Auteil, Chiara Mastroianni e
Carrnen Chaplin
t> Drama Emilo, 45 anos. é procuradora pú
blica de uma cidade pequena no interior da
França Ela vive com o marido e os filhos
numa casa de campo Quando Berthe, mãe
de Emile. vem passar alguns dias com a fami
ha, as aparências desabam, e a crise existen
ciai do Emile vem à tona França/1992. Cen
sura 12 anos *
Circuito Estação 3
WATERWORLD - 0 SEGREDO DAS ÁGUAS ¦ Watorvíorld - do Kevin Reynolds Com Kevm
Costner. Dennis Hoppei o Joanne Tnpple
horn
Aventura A açáo se passa daqui a 600
anos, quando a Terra teria se transformado
num planeta aquático Maríno, um navega
dor. se envolve com Helon o Enola, garota
qoo tem tatuado nas costas o mapa da so
nhada Terraseca EUA/1994 Censura livre
?
Circuito Pony I. Pio Ott Prtcv 2. Largo do
Machado I Barra 4 Odeon. Via Parque b
Típica I. Central. Madureira Shopping 2,
Madinena 3
LANCELOT ¦ 0 PRIMEIRO CAVALEIRO - First
knkjht —• de Jerry Zucker Com Sean Con
nory Richard Gere. Juha Ormond o Ben
Cross
Épico Enquanto se prepara para entrar na
cidade do Camelot como sua nova rainha.
Lady Guinovero, prometida do Rei Arthur,
encontra inesperadamente com Lancolot. o
que reacendendo conflitos e emoções fortes
EUA/1995 Censura 12 anos. ?
Circuito Art Barrashopping 2. Art Casas
hopping I
MORTAL KOMBAT - Rsyden de Paul Andtj»
son Com Chnstopher Lambert Robin Shou
1. incíen Ashhy
Ação Os melhores combatentes da Terra
são lançados contra inimigos sobrenaturais
no reino ameaçador de Outwvorld. misteriosa
ilha do mundo paralelo. EUA/1995 Censura
livre •
Circuito: Ait Copacabana. Art Barrashop
pmg 4 Pathe. Paratodos. Art Fashion Mall 3.
Art Casashoppmg 2. Art Barrashoppmg I. Art
Ti/uca. Art Meter. Art Madureira I. Art Pla/a
2. Star São Gonçalo. Star Campo Grar)dr I
Ilha Pia/a 1. Olaria
2 de
A FORÇA EM ALERTA 2 - UtkW
Geoffy Murphy Com Steven Seagal, Ene
Bogosian e Katherine Heighl
t • Aventura Travis Dane. um maníaco e bri
lhante oxpert em alta tecnologia, seqüestra o
trem mais ek»ganto da América, numa viagem
pelas montanhas EUA/1995 Censura 14
anos
Circuito Niterói Shopping t
RtAPRESENTAÇAO
AS MIL E UMA NOITES DE PASOLINI - II fiore
dette miflo e una notte — de Pior Paolo Pasoli
ni Com Ninotto Davoli Franco Citti Franco
Merli o Tessa Bouchè
Drama A paixão entre o filho de um rico
comerciante e uma escrava multiplica se em
vários episódios de sangue amor. encontros
v desventuras Terceira parte da Trilogia da
vida baseada em quinze contos árabes Ita
lia/1974 Censura 14 anos
Circuito Estação 2
PU IP F1CT10N - Pulp fiction — de Quentm Ta
rantíno Com John Travolta, Uma Thurman
Samuel L Jackson e Harvoy Keitel
Ação Três histórias envolvendo gdngste
r*»s um lutador de bo*e, o uma bela mulher
EUA/1994 Censura 18 anos
Circuito Estação Museu da Pepúbhca
SURFISTAS NINJAS - Surf ninjas - de Neal
Israel Com Ernie Reyes Jr Rob Schneider
Tone Loc e Leslie Nielsen
Policial Dois jovens vidrados em surf se
osp*»cializam em artes marciais e se vêem
envolvidos numa louca aventura EU A/1993
Censura livre
Circuito: Cisne 2
MOSTRA
TODOS OS FILMES DO MUNOO -1 eoota da
inocência (The age of mnocence). de Martm
Scorsese Com Daniel Dav Levvis Michelle
Pfe»ffer e Wynona Rydt»r
Drama Newland está noivo de Mav e
pede a ela que apresse o casamento, ate que
a chegada de EHen muda esta relação E ele
vive o drama de um homem dividido entre o
amor de uma mulher e as rígidas convenções
da aristocrática Nova Iorque de 1870 Basea
do no romance de Edith Wharton EUA
1993 Censura livre
Circuito: Cme Arte UFF hoje as 16h
18h30 21h

B
jf'
INVESTIGAÇÕES í VESTÍGIOS SI0NEI TE* D LER
— Solar dos Ortis. Rua dos Oitis. 61. Gávea
Pinturas 2" a sáb das 14h ás 22h Grátis
Até 22 de outubro
> A mostra reúne 12 trabalhos em técnica
mista
LIMITES DA PINTURA/CARLOS VERGARA E GAABERTURA
BRI ELA MACHADO — Galeria 1 do Con/unto
Cultural da Caixa. Av Chile, 230/3* andar
SANTOS ARCANOS/RAIMUNDO RODRIGUES
(262 8152) Pinturas 2-* a 6\ das 11 h às
Bookmakers. Rua Marquês de São Vicente.
19b Sáb . das 11 h às 17h Grátis Até 28 de
7, Gávea (239-2445). Objeios 2' a sáb das
outubro
10h às 22h Grátis Até 29 de outubro Ho/e.
r> A mostra reúne trabalhos dos dois artis
às 20h30
tas
?A artistas utiliza materiais diversos em suas
obras
FOTOGRAFIA
ÚLTIMOS DIAS
LUZES NA CIDADE/ALBERTO JAC0B — Museu
da República. Rua do Catete. 153, Catete
WALTER GUERRA Galeria do Centro Culiu
(245-5477) Fotografias Diariamente, das
ral Cândido Mendes. Rua Joana Angélica,
9h às 19h Grátis Até 19 de outubro
63. Ipanema (267 7141 ) Esculturas 2J a 6\
£> A mostra reúne 26 fotos sobre o Rio de
das15hás21h Sab . das 16h às 20h Grátis
Janeiro
Até 9 de outubro
[> Suas esculturas são inspiradas no espaço
100 ANOS DE CINEMA; 0 RIO COMO CENÁRIO tridimensional
Galeria Estação. Rua Voluntários da Pátria.
88. Botafogo (537-1112). Fotografias Dia
SINAiS VERMELHOS/SILVESTRE MACHADO riamente, das 14h ás 22h Grátis. Até 20 de
Centro Cultural Oduvaldo Vianna Filho. Praia
outubro
do Flamengo, 158. Flamengo (205-0278)
£> A mostra reúne 46 fotos de cena de filmes
Fotografias 2J a 6*\ das 1 3h às 20h Sab e
mostram pontos do Rio de Janeiro
que
dom. das 15h às 19h Giàlis Alé 11 de
outubro.
FOTOFAGIA/CAO GUIMARÃES E EUSTÁQUK)
í> A mostra reúne trabalhos recentes do to
NEVES — Galeria de Fotografia da Funarte.
tógrafo
Rua Araújo Porto Alegre. 80. Centro (297
6116) Fotografias. 2J a 6*. das 10h às 18h
SEGUNDO HORIZONTE/EVERALDO ROCHA Grátis
Até 20 de outubro
Espaço Cultural FESP/Sala Djanna. Av Car
O A mostra reúne trabalhos dos dois artis
los Peixoto. 54, Botafogo (295 6887) Pin
tas
turas 2J a 6J. das 10h ãs 20h Giatis Ató 11
de outubro.
GOMES — Galeria de Artes UFF Rua
ALAIR
?> Em suas obras o artista procura mostrar
Miguel do Frias. 9. Icarai, Niterói Fotografias
uma interligação entre moda e arte
2a a 6a. das 10h às 20h Sáb e dom , das 17h
MARIA AMÉUA VIEIRA — Oficina de Arte Maás 20h Grátis Até 22 de outubro
ria Teresa Vieira, Rua da Carioca. 85. Centro
(262 0340) Pinturas 2*» a sáb, das 10h às
20h Grátis Ató 13 de outubro
ESCULTURA
DESENHAR — Galeria Toulouse. Rua Marquês ARTE DO PAPEL/TIMBIRA — Local Rua Hum
de São Vicente, 52/Lj 350, Gávea (274
borto de Campos. 699, Leblon Esculturas em
4044) Coletiva 2J a 6J, das 11 h ás 21 h
papel Diariamente, das 13 a meia noite Grá
Sáb das 14h às 20h Grátis Até 13 de
tis Até 22 de outubro
outubro
FASHION ARTS - A MODA VÊ A ARTE — SAo DESENHO
Contado Fashion Mall. Estrada da Gávea.
899, São Conrado Estilistas e designers 2J a 0S MELHORES DIAS DA MINHA VIDA/LUIZ PIZARRO — Estúdio Guanabara. Rua Visconde
sáb.. das 10h ás 22h Dom . das 12h às 23h
Grátis Até 1 4 de outubro
de Piraja, 82/S s 116, Ipanema (521 0197)
t> A mostra reúne estilistas e designer inter
Desenhos 2*' a 6". das 13h às 19h Grátis.
obras
Até 20 de outubro
de
artistas
consagrados
pretando
A mostra reúne cerca de 150 anos de
ESTRUTURA NAVAL/L0URDES LA GRECA registros metereolõgicos
M.nly Faro Galeria de Arte Ruii Aníbal de
Mendonça. 221 Ipanema (259 9417) Pm
PIETRINA CHECCACCI COM ABACATE —Gale¦
tuias 2a a 6-, dns 1 2h30 ás 20ti Sáb das
na Abacate. Av Ataulfo de Paiva. 135/Lj
1 2h30 às 1 7h30 Grátis. Ató 14 de outubro
307, Leblon (294-5280) Desenhos e gravu
A mostra reúne 20 trabalhos de acrílico
ras 2J a 6J, das 10h ás 19h Grátis Até 23 de
sobre tela
outubro
O A mostra reúne 40 obras, dez são inéditas
A MAGIA DO LIVRO — Pio Desing Center Av
desenhos sobre a terra e o campo
Ataulfo de Paiva, 270. Leblon Livros infantis
2" a 6". das 10hás20h Sáb , das 10hàs 18h
MÔNICA SART0RI — Escola de Artes Visuais
Dom. das 11 h ás 19h Grátis Até 15 de
do Parque Lage/Sala Imagem Gráfica. Rua
outubro
Jardim Botânico, 414. Jardim Botânico
í> Cerca de 500 peças, entre ilustrações,
(226 1870) Desenhos 2" a 6-\ das 10h ás
raridades o demonstração de confecções de
19h Sáb o dom . das 10h ás 1 7h Grátis Até
livros
25 de outubro
L> A mostra reúne desenhos abstratos que se
compõe do linhas, riscos o espaços
PINTURA
REPETIÇÃO E SINGULARIDADE/CLAUDIA GUISE OBJETO
Galeria de Arte Ibeu, Av Copacabana.
690/2° andar. Copacabana (255 8332)
ACHADOS/MAGDALENA MURTINH0 — Galeria
Pinturas 2" a 6 das 11 h ás 20h Grátis Ate
Ahançarte. Rua Andrade Neves. 315. Tijuca
16 de outubro
Objetos em madeira 2" a 5-\ das 15h às 19h

Sáb. das 10h as 12h Gritis Ate 17 de
outubro
O A mostra rt-une 18 esculturas objetos
peças em madeira metal e esmalte
CORTINAS DE PELE/CLAUDIA BAKKER Cen
tro de Artes Calouste Gulbenkian. Rua Bene
dito Hipóhto. 125. Praça 11 (271 6213)
Objetos 2-» a 6J. das 10n as 18h Grátis Até
31 de outubro
A mostra reúne trabalhos montados com
pele de animal, tingidas com tinta vermelha
ELIANE PROLIK — Galeria Joel Edelstem Arte
Contemporânea. Rua Jangadeiros. 14 6
Ipanema (267-2549) Objetos. 2** a 6-v das
11 h às 20h Sab das 11 h às 16h Grátis Até
4 de novembro
O A mostra reúne objetos feitos de cobre
AQUARELA
0 CINEMA E SUAS CORES/JOSÉ ALENCAR DE
CASTRO — Espaço Cultural Colombo Rua
Barão de Ipanema, 56. Copacabana (255
7393) Aquarelas 2a a 6a, das 10h ás 16n30
Grátis Até 20 de outubro
t> A mostra reúne aquarelas que reprodu
zem cenas de filmes famosos
COLETIVA
MEIREKARAME MARCELO CALDAS -Pequena
Galeria do Centro Cultural Cândido Mendes.
Rua da Assembléia, 1 O/Subsolo. Centro
(531-2000 r 236) Coletiva de gravuras e
esculturas 2* a 6*. das 11h às 19h Grátis
Até 20 de outubro
O A mostra coletiva roune trabalhos dos
dois artistas
CÓPIAS INFIÉIS DE PINTORES FAMOSOS/CIELO
INAEBNIT E ALEJANDRA GARCIA IBANEZ
—Gávea Trade Center. Rua Marquês de Sào
Vicente. 124/Lj 203. Gávea (512 3308)
Coletiva de pinturas 2* a 6*. das 14h às 19h
Grátis Até 20 de outubro
A mostra reúne reproduções de grandes
mestres da pintura moderna
IMAGENS DO CORPO —Espaço UFF de Foto
grafias. Rua Miguel de Frias. 9. Icarai. Niterói
Coletiva de totogiafias 2- a 6». tias 10h ás
21 h Sáb e dom , das 1 7h ás 21 h Giatis Ate
22 de outubro
CORES & GRARSMOS —Galeria Quirmo Compofiorito/Centro Cultural Paschoal Carlos
Magno. Rua Lopes Trovão. s/n°, Icarai. Nite
rói Coletiva de fotografia 2" a 6-'. das lOh às
22h Sáb e dom , das 10h às 1 7h Grátis Até
22 do outubro
SEGMENTOS -PA Ob/etos de Arte, Rua Ter
xeira de Melo. 53/Lj D. Ipanema (521
0426) Colotiva 2*' a 6J. das 10h ás 19h30
Sáb das 11 h às 15h Grátis Até 31 de
outubro
A mostra reúne trabalhos de nove consa
grados artistas plásticos
ARGILA —Museu do FolclorefSala do artista
popular. Rua do Catete. 179, Catete Coloti
va 2-' a 6". das 1011 às 18h Sáb dom e
lenado, das 15h ás 18h Grátis Até 5 d»
novembro
A mostra reúne trabalhos de artistas do
Pantanal
Museu da Pepúbhca.
USINA DO CATETE
Rua do Catete. 1 53. Catete (245-5477) Ins
talaçáo 2" a 6". das 9h às 17h Sáb. dom o
foliados, das 14h ás 17b Grátis Exposição
permanente
A mostra é uma viagem sobre o advento
da eletricidade no cotidiano das pessoas

MÚSICA
ESTRÉIA
GILSON PERANZZETTA - Sala Cedia Merreles. Largo da Lapa. 47 Lapa (224 3913) 2J.
as 21 h RS 5 (estudantes). RS 10 (balcào) e
RS 1 5 (platéia)
O pianista lança o CO — Sorrir Participaçáo especial do Rio Cello Ensemble
EDNARDO — Teatro da UFF Rua Miguel de
Frias. 9. Icarai. Niterói (717 8080) 2J e 3\
ás 21h RS 15
D- O cantor interpreta seus maiores sucessos. entre eles. Pavão misterioso
EDUARDO RANGEL — Mistura Fina. Av Borges
de Medeiros, 3207 Lagoa (537 2844) Qi
pactdade 180 lugarws 2J. ás 22h30 Couvert
a RS 10 e consumação a RS 6
Show do cantor e banda
NEGRITUDE JÚNIOR — Teatro João Caetano.
Praça Tiradentes. s/n° (221-0305) Capaçi
dade 1 222 lugares 2« a 6", ás 18h30 Rs 7
Ato 13 de outubro
f> O grupo paulista lança seu quarto disco
Gente da gente
ZÉ RICARDO - Jaz/mania. Avenida Rainha Eli
zabeth, 769. Ipanema Reservas pelo telefone
287 5100 Capacidade 230 lugares 2J, ás
22h Couvert a RS 10o consumação a RS 5
t> O cantor o banda mostram show de soul
musrc
FLÀVI0 GUIMARÃES E OTÁVIO ROCHA - Fun
Club. Rio Sul. 4l piso. Botafogo (541 4244)
Capacidade 300 lugares 2" e S1*. ás 21h30
Couvert e consumação a RS 6 O estaciona
mento do shopping fica aberto para entrada
ate 2h
A dupla faz show de blues
DUO 2 TOIEVSKY — Night Pio's. Parque do
Flamengo. s/n°. Flamengo (551 1131) Ca
pacidade 1 50 pessoas 2" o 3d. ás 22h Cou
vert a RS 8
O saxofonista Chico Costa e o guitarrista *
Alexandre Santim intoqwetam Caetano Veloso
CONTINUAÇAO
SALSA NO RITMO — Ritmo Estrada do Joa
256. Sào Contado (322 1021) 2- ás22h30
Couvert a RS 12 o consumação a RS 6
Show de salsa com a banda Rio salsa
PARADISO PIANO BAR — Rua Maria Angélica.
29. Jardim Botânico (537 2724) Happv
hour de 2" a sab. a partir de 18h Couvert
artístico a RS 25
( Apresentação do pianista 2i> Mariu e os
cantores pianistas italianos Luciano Bruno ?»
Roberto Aita
CLÁSSICO
ORQUESTRAS N0 CARLOS GOMES - Teatro
Carlos Gomes. Praça Tiradentes. s/n" (242
7091 ). Capacidade 600 lugares 2J, às
1 2h30 RS 2 Até 2 7 de novembro
?Orquestra Sinfônica Brasileira sob a regéncia do maestro Roberto Tibinçá

I
PERTO
SHOPPINGS
ART BARRASH0PP1NG (Av das Américas.
4 666/Lj N - 431 9009) Sala 1 - Mor
tal kombat 15h. 1 7h 1 9h. 21 h Sáb . dom
e feriado, a partir das 1 3h
Sala 2 — Lance/ot O primeiro cavaleiro
14h10, 1 6h40. 19h10. 21h40
A balada do pistoleiro 1 5h30,
Sala 3
1 7h30. 19h30. 21h30 Sáb. dom e feria
do. a partir das 1 3h30
Sala 4 — Mortal kombat 14h. 16h. 18h.
20h, 22h
Mano. Mana e Mario 15h40.
Sala b
7h50. 20h. 22h10
ART CASASHOPPING
(Av Ayrton Sonna.
150 — 325 0746) Sala 1 Lancelot
primeiro cavaleiro 16h 18h30. 21 h
Sala 2
Mortal kombat 15h. 1 7h. 19h.
21 h
4 balada do pistoleiro 1bh30.
Sala 3
7h30. 1 9h30. 21 h30
ART FASHION MALL — (Esirada ria Gávea
899
322 1258) Solo 1 - Cortina de
fumaça 1 5h40 17b50, 20h. 22h10
Sala 2 — A balada do pistoleiro 15h20.
1 /h30, 19h40. 21 h50
Sala 3
Mortal kombat 15h30. 1 7h30.
19h30, 21h30
—
Mano. Mana e Marro 15h30,
Sala 4
1 7h40 1 9h50, 22h
BARRA - (Av das Américas. 4 666 325
6487) Sala 3 — Enquanto você dormia
16h 18h 20h, 22h Sab . dom t? feriitdo, a
partir das 14h
Sala 4 — Waterworld O segredo das
águas 16h30. 19h. 21h30 Sab. dom e
feriado, a partir das 14h
Sala 5 — As pontes de Madison 16h15.
I8h45. 21 h15 Sáb . dom h hmado, a partir
das 13h45
CINE GÁVEA (Rua Marquês de São Vi
conte. 52 — 274 4532) A historia sem fim
III 13h15, 14h55, 16h35 (dublado) Per.
gume de gardênia 1 8h20. 20h20. 22h
ILHA PLAZA (Av Maestro Paulo e Silva.
400/158 - 462 3413) Sala 1 - Mortal
kombat 1 4 h 15h50. 1 7h40. 1 9h30.
21 h20
Sala 2 — Enquanto você dorrnra 1 5h. 17h.
19h. 21 h
MADUREIRA SHOPPING (Estrada do for
tela 222/Lj 301) Sala 1 — A historia sem
hm III 15h30. 17h20 Sáb . dom e feriado,
a paitir das 13h40 (dublado) Don Juan
DeMarco 19h30. 21h20
Sala 2 — Waterworld - O segredo das
águas 16h. 18h30. 21 h
A experiência 15h15 17h15
Sala 3
19h1 5. 21 hl5
Sala 4 — Enquanto você dormia 15h 17h.
19h 21h
NORTE SHOPPING (Av Suburbana. 5 474
592 9430) Sala 1 — tnquanto você
dormia 1 5h, 1 7h. 1 9h 21 h
Sala 2 — 4 experiência 15h15 17h15,
19h1 5 21 hl 5
RIO 0FF-PRICE — (Rua General Severiano.
295 7990) Sala 1 - A
97/lj 154
experiência 14h. 16h 18h. 20h. 22h
Sala 2
IrVaferwor/c/ O degredo das
águas 14h 16h30 19h 21h30
RIO SUL (Rua Lauro MuHer. 116/Lj 401
542-1098) Sala 1 — As pontes de
Madison 13h45 I6h15 18r>45 21h15
Sala 2 — Enquanto você dormia 1 4h 16h.
18h 20h 22h
Sala 3
4 história sem ftm III 15h30.
17h20 Sab dom e feriado, a oartir das
1 3h40 (dublado) -4s loucuras do rer Geor
19h30 21h30
Sala 4—4 balada do pistoleiro 1 3h50.
15h50 17h50 19h50. 21h50
VIA PARQUE - (Av Ayrion Senna. 3 000
385 0261) Sala 1 — A historia sem fim
III 15h30 17h20 Sab dom e feriado a

partir das 1 3h40 (dublado) Don Juan De
Marco 19h30, 21H20
Sala 2 — Enquanto você dormia 15h30.
1 7h30. 19h30, 21h30 Sáb. dom e feria
do. a partir das 1 3h30
Sala 3 — -4s pontes de Madison 16h.
18h30. 21 h Sáb. dom o feriado, a partir
das 13h30
Sala 4 — A experiência 15h30. 17h30.
19h30. 21 h30 Sáb , dom e feriado, a partir
das13h30
Sala 5 — Waterworld - O segredo das
águas 16h. 18h30, 21 h Sáb , dom e feria
do. a partir das 1 3h30
Sala 6 — -4.S loucuras do rei George
15h30. 1 7h30. 19h30. 21h30
COPACABANA
ART COPACABANA • (Av N S Copacaba
na. 759 — 235 4895) Mortal Kombat
14h. 16h. 18h. 20h. 22h
CONDOR COPACA6ANA
(Rua Figueiredo
Magalhães. 286 — 255 2610) A expe
rténcia 14h. 16h. 18h. 20h. 22h
COPACABANA — (Av N S Copacabana.
801 235 3336) As pontes de Madison
14h. 16h30. 1 9h. 21h30
ESTAÇÃO CINEMA 1 — (Av Prado Júnior.
281 — 541 2189) Mano. Mana e Mano
1 5h, 1 7h10. 1 9h20 21h30
NOVO JÓIA — (Av N S Copacabana. 680)
Cortina de fumaça 15h. 1 7h. 19h. 21 h
ROXY (Av N S Copacabana. 945 236
6245) Sala 1 — Waterworld ¦ O segredo
das águas 14h, 16h30, 19h, 21h30
Sala 2 — Enquanto você dormia 14h 16h,
18h. 20h, 22h
A historia sem fim III 14h10.
Sala 3
16h 1 7h50 (dublado) As loucuras do rei
20h.
22h
George
STAR-COPACABANA (Hua Barata Ribeiro.
502/C — 256 4588) A balada do pistoler
ro 14h. 16h. 18h. 20h. 22h
I PANEM A/LEBLON
CINCCLUBE LAURA ALVIM - (Av ViBrra
Souto. 1 76 — 267 1647) Anna dos 6 aos
78 1 7h 19h. 21 h
LEBLON — (Av Ataulfo de Paiva 391
239 5048) Sala 1 — A experiência 14h.
16h 18h 20b. 22h
Sala
pontes de Madison 14h
16h30 19h 21h30
STAR IPANEMA (Rua Visconde de Piraja
371 — 521 4690) 4 balada do pistoleiro
14h. 16h 18h. 20h 22h
BOTAFOGO
ESTAÇAO (Rua Voluntários da Pátria. 88
— 537 1112) Sala 1 — O balconista
1 5h20. 1 7h, 1 8h40 20h20. 22h
Sala 2 — As mil e uma noites de Pasohm
14h. 16h30. 19h. 21h30
Sala 3 — Anna dos 6 aos t8 14h30.
16h20 18h10. 20h Minha estação preferida 21h50
CATETE, FLAMENGO
ESTAÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA - (Rua do
Catete. 153 — 245 5477) O menino ma
luqurnho 14h30 O sonho azuf 16h Almas
gêmeas 18h30 Pu/p fiction 20h30
ESTAÇÃO PAISSANDU - (Rua Senador Ver
gueiro. 35 — 265 4653) A balada do pis
tolero 15h10 1 7h20. 19h30 21 b40
LARGO DO MACHADO - (Largo do Macha
do 29 - 205 6842) Sala 1 —
worfd • O segredo das águas 14h. 16h30,
19tv 21 h30

DE
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Sala 2
A exptfriéncia 14h. 16h. 18h
20h, 22h
SÀO LUIZ
(Rua (fo Catete. 307 — 285
2296) Sala 1 — Enquanto você dormia
14h. 1 6h. 18h, 20h. 22h
Sala 2 — As pontes de Madison 14h
16h30. 19h. 21 h30
CENTRO
METRO BOAVISTA (Rua do Passeio, 62 — 240
1291) A experiência 13h30 15h30
17h30 1 9h30. 21h30
0DE0N (Praça Mahatma GandM, 2 — 220
3835) Waterworld • O segredo das águas
"i<
1 3b30. 16h 18h30, 21 h Sáb. dom
nado, a partir das 16h
PALÁCIO (Rua do Passeio, 40 — 240 6541)
Sala 1 — Enquanto você dormia 1 3h30
15h30 17H30 19h30. 211)30 Sál>. dom «
fnriado. a partir das 1 5h30
Sala 2 — A balada do pistoleiro 13h15.
15h15. 1 7h15, 19h15 21h15 Sáb . dom «
feriado, a partir das 1 5h1 5
PATHÉ (Praça Flofiano, 45 — 220 31 35)
Mortal kombat 13h10. 15h, 16h50
18h40 20h30 Sáb dom o feriado, a partir
das 1 5h
TIJUCA
AMÉRICA (Rua Conde de Bonfim, 334 — 264
4246) A expenèncra 15h30. 1 7h30.
19h30, 21h30 Sáb dom a feriado, • partir
das 13h30
ART TIJUCA (Rua Conde de Bonfim. 406 —
254 9578) Mortal kombat 15h. 1 7h. 19h.
21 h Sáb , dom e feriado, a partir das 13h
BRUNI TIJUCA (Rua Conde de Bonfim, 370 254 8975) A balada do pistoleiro 15h
17h. 1 9h 21 h
CARIOCA (Rua Conde de Bonfim, 338 — 228
8178) Enquanto você dormia 15h30
17h30. 19h30. 21h30 Sáb. dom f«»riado. a partir das 13h30
TIJUCA (Rua Conde de Bonfim, 422 — 264
5246) Sala 1 — Waterworld ¦ O segredo
das águas 16h, 18h30 21 h Sáb dom ir
feriado, a partir das 1 3b30
Sala 2 — A história sem hm III 14h30.
16h20 (dublado) As pontes de Madison
18h30. 21h
MEIER
ART MÉIER (Rua Silva Rabeio, 20 — 2 4 9
4544) Mortal kombat 1 5h, 1 7h 1 9h. 21h
Sáb e dom . a partir das 1 3h
PARATODOS (Rua Arquias Cordeiro, 350 —
281 3628) Mortal kombat 15h 16h50
18h40 20h30

MADUREIRA (Rua Daçmar da Fonseca, 54 —
450 1338) Sala 1 — Enquanto você dor
mia 15h. 17h. 1 9h 21 h
A experiência 15h15 17h16
Sala 2
1 9h1 5. 21 h1 5
MADUREIRA 3 (Rua Joio Vicente, 15 — 3S9
7732) Waterworld O segredo das águas
15h30 18h,20h30
CAMPO GRANDE
CISNE 2 (Rua Campo Grande, 200 — 394
1758 — Dnvo-in) — Surfistas nin/a 18h
20h. 22h
STAR CAMPO GRANDE (Rua Campo Grande,
080 — 41 3 4452) Sala 1 Mortal kom
bat 15h30 17h20 19h10 21h
Sn Ia 2 — A balada do pistoleiro 1 6h 1 7h
19h. 21 h
NITERÓI
ART PLAZA (Rua XV de Novembro, 8 — 718
A balada do pistoleiro
6769) Sala 1
15h10 17h10 19h10 21h10
—
kombat
1 5h, 1 7h, 19h
Mortal
2
Sala
21 h Sát) dom e feriado, a partir das 13h
ARTE UFT (Rua Mfçud dc Fria», 9 — 717
8080) Ver Mostra
CENTER (Rua Coronel Moreira César, 265 —
711 6909) As pontes dc Madison 16h.
18h30 21 h Sáb dom e feriado, a partir
das 1 3h30
CENTRAL (Rua Visconde do Rio Branco, 455 —
717 0367) Waterwodd O segredo Jài
águas 16h. 18h30. 21 h Sáb . dom «feria
do, a partir das 1 3h30
ESTAÇÃO ICARAI (Rua Coronel Moreira C4aar,
211/153 —610 3549) As loucuras do rei
George 15h. 1 7h. 19h, 21 h
ICARAI (Praia de Icarai, 161 — 717 0120)
£ nquanto você dormia 1 5h 1 7h 1 9h. 21 h
NITERÓI (Rua Visconde do Rk> Branco, 375 —
719 9322) 4 experiência 15h 17h 19h
21 h
NITERÓI SHOPPING (Rua da Conceição, 180/
324 — 717 9655) Sola 1 - A torça em
alerta 2 15h20. 1 7h10. 19h 20h50
Sala 2 — Caminhando nas nuvens 1 4h60
16h50.18h50. 20h50
WINDSOR (Rua Coronel Moreira César, 25 —
717 6289) A balada do pistoleiro 15h
17h 19h 21 h
SAO GONÇALO
STAR SÃO GONÇALO (Rua Dr. Nilo Pecanha,
56/70 — 7 1 3 4 0 4 8) Mortal kombat
15h30 17h20 19h10 21h

OLARIA
OLARIA (Rua Uranos, 1.474 — 230 2666)
Mortal kombat 15h 16h50 18h40
20h30
MADUREIRA JACAREPAGUA
ART MADUREIRA (Shoppmg Center de Madureira — 390 1827) Sala 1 — Mortal kom
bat 15h 17h 19b. 21b Sab. dom e fena
do. a parttr das 13h
Sala 2 — A balada do pistoleiro 15h10
17h10 1 9h10, 21 h10
CISNE 1 (A». Geremario Danta», 1J07 — 392
2860) Don Juan DeMarco 15h 1 7h 19h
21 h

TEATRO
CONTINUAÇAO
CASA DE PROSTITUIÇÃO DE ANAIS N1N Oe
Francisco A/evedo Doeçào de Ticiana Stu
dart Com Fel»pe Camargo. Dora Pe*€?grino »•
outros Teatro Cândido Mendes Rua Joana
Angt»J»ca. 63 Ipanema (267 7295) 2" a 4 >
as 21h RS 15
A p«ca é «nspifiKla na vida e nos contos
eróticos de Anais Nin

JruitWBúa
A SOÜL MUS/C DO CANTOR
MÚSICA
Zé
Imosu,

Ricardo

Hoje 22h
_
¦
¦
Av fcm Ixj Ehmbeth, 769 Ipcrewc ^seiras tr (021) 287-5100

FJ-1!
99,7

u

\

&
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TELEVISAO
FILMES
Márcia

em

Renato Lemos
Arquivo

novo
programa
ARCIA Peltier não pára.
mais variados. Fechando os quaÂncora do Jornal da Mandros, uma pesquisa-relãmpago de
cliete, poetisa nas horas vacuriosidades, do tipo Você sabia?,
gas e dona de uma gnffe de
funcionará como indicativo do
roupas, esta carioca de 36 anos
grau de conhecimento dos entreainda arranja tempo para prepavistados.
rar um novo programa — o MarMárcia sonha há dois anos em
cia Peltier pesquisa —, com estréia
comandar
um programa assim e
prevista para o fim de outubro,
fazer
algo bem original. "O
espera
sempre às quartas-feiras, às
Márcia Peltier pesquisa vai ter um
21h30.
de talk-show, reportagem e
pouco
O gosto de Márcia pelas pesdocumentário, sem ser nenhuma
quisas de opinião vem de longa
dessas coisas em particular", defidata. Quando trabalhou no Sem
ne. Ela adianta, também, que
Censura, da TVE, ela foi responduas equipes de reportagem estasável pela introdução de telefonisrão nas ruas, discutindo com o
tas ao vivo na televisão, que anopúblico o tema da vez. Mas restavam as opiniões dos telespecta"Não
haverá a figura do
salva:
dores. Já no Márcia Peltier— TV
repórter.
A
càmera
vai funcionar
interativa com você, na Manchete,
como
do
olho
telespectador."
ela manteve a fórmula, também
Moradora da Barra da Tijuca.
utilizando o telefone.
Márcia terá que dividir seu tempo
Agora, a apresentadora está
•entre
Rio e São Paulo, pois quem
apostando tudo nas pesquisas de
responde
opinião, cujos resultados darão o
pela ambiciosa produção do programa é a GM, uma
tom e o rumo das reportagens.
"Todo
mundo adora as pesquisas,
produtora paulista.
fica
sabendo
onde está siPor enquanto, ela fecha conporque
tuado, dentro do universo em que
tratos e discute detalhes. "O cenávive", defende ela.
rio, por exemplo, vai ser circular,
O programa será dividido em
com um toque meio cibernético,
mostrando a extensão da comuniquatro blocos, com uma pesquisa
cação mundial", revela.
para cada um, sobre os temas

Sônia Braga, em esplendida forma, está à vontade no
papel
Mulher

casada

procura
A clama do lotação, que vai ao
busca de sexo e emoções.
ar na Bandeirantes, às 2lh50, ò
Neville de Almeida faz aqui
uma diluição bem-feita do uniseu filme mais comportado. Ele
verso de Nelson Rodrigues e condeixa Sônia Braga á vontade,
ta com Sônia Braga numa forma
dando rumo às ações, e subtrai
esplêndida, que. meu Deus...!
um bocado do texto para valoriEla vive uma mulher recém-cazar as imagens. E as imagens são
sada com um amigo
belíssimas. Tomara
de infância que, já na
A DAMA DO LOTAÇÃO
qUe não tirem o fillua-de-mel, descobre
me em cima da hora
Bandeirantes O 21h50
que as coisas ali não
De Neville D'AImeida
(como fizeram na sevão funcionar muito
mana passada) e coCom Sônia Braga
bem. E, depois de
Nuno Leal Maia, Pau
loquem o Ronaldào
ouvir os conselhos
lo César Pereio e Cláu
correndo atrás da
de muita gente, redio Mar/o. Brasil
bola. Seria um desolve sair por aí, em
1978. Duração: I li34.
sastre.

Arquivo
TV POR ASSINATURA
nal, que junta Hollywood e
Broadway num saco só. BastidoNo TNT, o
res de cinema, coxias de teatro,
música e dança — claro, muita
musical
gênio
dança. Para viver a história do
astro de cinema que tenta a sorte
de Minnelli
no teatro, está o esquálido Fred
Astaire.
Ninguém jamais foi tão
RENATO LEMOS
elegante. A seu lado, a nem tão
Em seu filme sobre os cem
esquálida assim, mas deliciosaanos do cinema — parte de uma
mente sexy Cyd Charrisse. Eles
série bancada pelo British Institutransformam o roteiro num prete, que a Manchete começou a
texto para ótimos números de
—.
exibir a partir de ontem
o
dança,
captados pelo bom gosto
diretor Martin Scorcese se esparhabitual
do mestre Minnelli.
rama sobre os três gêneros tipicaO diretor era do tipo capaz de
mente americanos: o western, o
transformar qualquer show de
filme de gangsters e o musical.
mulatas no Scala em um espetáFalando desse último, o cineasta
culo
sofisticado. Um rato de estúle Os bons companheiros confessa
dio,
fitas
que já havia produzido pelo
como o drama-musical
jue
menos uma outra obra-prima.
Nasce uma estrela influenciaram
Sinfonia em Paris. A bordo das
decisivamente trabalhos seus, co.canções compostas pela dupla
mo New York, Ne tf York, por
Howard Dietz e Arthur Schwartz
exemplo. E acrescenta que, no gè—
com destaque para Dancin in
nero, ninguém foi melhor que
tlie dark e That 's entcrtainmcnt —,
-Vincente Minnelli. Para ele, Scoré covardia. Sem abrir mão de uma
cese tira a cartola da cabeça.
linguagem essencialmente cinemaO melhor de Vincente Minneli
tográfica, Minnelli não deixa de
vai ao ar hoje de manhã, ás 9hs,
no TNT (N ET e TV A). A roda da
fazer um teatro musical. E e semfortuna é uma história sensacio*
pre brilhante.

0 V00 DO NAVEGADOR
SBT O !3ti30
(Flight of lhe na vigator) de Randal Klciser.
Com Jocy Cramer. Veronica Cartwright e
Sarah Jcssica Parker.
EUA, 1986. Duração:
I Ii29.
Infantil. Garoto sai de
casa e some durante
oito anos. Quando
reaparece, diz que foi
raptado por seres do
espaço. ?
A RAPOSA DE PEDRA
Record-Rio O I3M5
(Stone fox) de Harvcy
ílart. Com Buddy Edsen e Joey Cramer.
EUA, 1986. Duração:
Ih35.
Aventura. Pequeno òrfão trabalha nas
montanhas, em corridas de trenós, para
ajudar a manter a fazenda do avô. ? ?
ROCKETEER

Cyd Cltarixse e Fred Aslaire
Astaire numa
nwna cena de A rodu
roda da fortuna

Globo O 15h40
(The rocketccr) do Joe
Johnston. Com Bill
Campbell, Alan Arkin, Jenniler Connelly
e Paul Sorvino. EUA,
1991. Duração: Ili50.
Aventura. Jovem en-

contra foguete, que,
acoplado à mochila,
permite voar. A engenhoca passa a ser eobiçada por gangsters
e nazistas. O filme
tenta utilizar o ritmo
dos quadrinhos
que o originou —,
mas nem sempre consegue. ?
SONHOS ALUCINANTES OE
CHEECH ECHONG
CNT O 21h
(Chccch and Chong\s
niee dreams) de Thoni as Cli ong. Coni
Stacy Keach, Richard
C li c c A M a r in e
Tomniy Chong. EUA,
1982. Dui-ação: lh27.
Comédia, Dois sujeitos
sc fazem passar por
vendedores de sorvete, para traficar drogas. Investigações da
policia acabam colocando delegado em
situação complicada.
A dupla Chccch e
Chong fez algum sucesso nos EUA, mas
jamais conseguiu cmplacar aqui. *
ESCÂNDALOS NO HOTEL
Globo O 22h
(Blamc it on lhe hell-

boy) de Mark i lerman.
Com Dudlcy Moore,
Bryan Brown e Riehard Griffths. Ingiaterra, 1992. Duração
2h.
Comédia. Três homens
chegam a hotel, em
Veneza, e têm as maIas trocadas na recepção, o que acaba colocando a Máfia na
parada. A Globo
prometeu esse aqlii
para a semana passada e, em cima da hora, mudou, E se repetira dose? ?
ENCONTROS E
DESENCONTROS
Globo O 11)30
(Starting over) de Alan
J. Pakula. Com Burt
Reynolds, Jill Claybourgh, Candice Bergen c Charles Durning. EUA. 1979. Duração: I Ii46
Comédia da vida privada.
Escritor se divorcia
da mulher, uma compositora, e acaba se
envolvendo com uma
professora afetivamente traumatizada.
Pakula trabalha a
história com capricho
e bom humor. ? ?

PROGRAMAÇÃO

MANHÃ/TARDE
11 -Pre 'grama Sérgio
nilv
Matlandro. Infantil (lOh)
Igreja da grava (5h)
2 — Raie Bmul boletim
(IOH55)
-- Vamos falar com l>cus
inn•13 —
7
Falando dc vida (fth)
(I0h«)
4 - Tclecurso 2000 — Curso
profissionalizante («hl5)
4 Tekcurw „\XX1--í*
ma¦2 — O
ran
professor. Educativo
grau(6h3U)
(llh)
7 — Diário rural (6h30)
Momento mulher (1 lh)
4 - Tclccurso 2000 — I*
— A idade da lotu.
grau —(6h4S)
Novela
Rcpn<(llh)
11 Palavra viva (6h50)
9 - - Falando dc vnia.
RdifiowOlh)
Eza^4— Bom dta Brasil l?h)
2 — Plantão da língua
7 (niade c cducaçào (?h>
portupiea(llli2J)
9 Igrrta da gr;u,a (Th)
2 Show de ciência (11 h30)
11 Sovio doenho c;
vovó Mafakia. Infantil | 'h)
13 — 1) dopen.tr da te (7h)
cm'2 Rede Brasil — Tarde.
2 — Hino nacional brasileiro
Noticiário (I2h)
(7H05)
Manchete oportn.1
2 - Palavra Mva (7HI0)
(i:w
2 Curso profissionalizante
A contcve. Jornalista
(7hl5t
uai
6 Home shopping ("*h 15)
9
CNT opinião
2 - Procura acha (7h.V3)
Entrevistas (I2h)
4 - BomduRio(?h.M})
—
11 Carrossct Novela.
6 - Tclemanhã (Th.tfl)
Reprise (12h)
13 - Forno fitío e Cia
Cubnána(l!hl$)
E3 2 Teicvuno 2000 2* ra u
2 Rio nolo.iv Solk-a.10
^
local (12M0)
(Sh)4 - TV Colosso (*h)
4 üloto espMte (12(00)
PatnnciSh)
—¦ Ediçào da tarde
Dia a dia Jornalístico
Noticiário ruiMuI 11 a»30)
(Sh)
— Esporte toui(l3i3Ú)
11 — Bom dia Cia
11 Cbapolin laíjnül
Infantil (Sh)
(I2H30)
2 - Tcxxurso 2000 l * ira a
13 — Repórter Record.
Noticiário (12hV)
(Shl5)
2 l: de manhã (8h30)
2 Na»xVs l nidas (12h45)
6 ko!a Nhbca da te
4 RJ T \ Noíwano kval
¦i
(12W5)
13 Record en
IVhates 112h45)
E5t Sorteio da sujvrvena
2 Plantão da lineua
l«hl
6 Gvmha do Li.nxtioiti
0)hi
EES 2 - \ otibulando 11 >h)
9 — Bocn dia \xia t^h)
13 — Note c mote.
9 - Bem forte(!3h)
Yanedides (%)
11 — Chaves Infantil < I 'h>
4 - TVC.^v
Dcbencomashia
Continuarão 10)
ir-M
6 - Dudaiecna In:anui
4 X-rnai No«c NotJcuno
C?hl5)
naoonal (1 *h 15)
2 Plantio da hngua
- Eipont lotai R»
CiH25)
(Vrtuguesa
2 — Desenhando (Sh.VJ»
^üper Sngào cscortm
; <1
c anisa13 tsjvruso
TUTZ 2 Ca»'ek> Ra-um-bun
infantil <!0h>
11 Cinema cm càsi
2 - Sk» do ptca-fau anunrio.
Furv í> nv »i?
Infantil (!0èt?Ôi
Os cavaJraos do
13 RíWfd rvs espor
axíucu SCTVVÍO i ÍO&.V)
Nocx
— Co^nha numsiíhosa da
6 Vktn Jo
occhi netixn
Novela i' >HXH

4 — Vídeo show. Hoje:
André Marques e Fcrmmdti
RoJrtxwi (1 )h40)
7 ~ Boa tarde vida (13h45)
9 - Super ondi. Muikol
(I3MJ)
13 — One jNenluri. Ftac:
A nv»im iie pato (11W5)
2 — Rede rtotüu (I Jh35)
EES 2 - Inglês como na
Amírka
(I4h)
—Culminai
9
Cia.
4 - Vale a pena vrr de(Uh)
no\a
No\tia SrwtT(MhlO)
7 — Cidade c educado
(I4hl5)
2 • Plantão da lingua
(I4h25)
2 — Procura acha (14h.V>)
9 - Mulheres Variedades
(Uh.H))
6 Os médicos. Debate
(I4h.<0!
2 -- Rio Noticias (I4h55)
cm
Em'2 - Sitio do
pica-pau
¦irurrlo Infantil
(!5h)
11 — Casa d.» Angélica
Infantil (I5h! 5)
2 — Castelo Rá-tim-bum.
Infanlü(IJUO)
13 — Tarde enanca •
Infantil com Manane (I5h50)
7 — Recreio animado.
Infantil (líhlí)
7 — Anos incmciv Sene
H5hj0)
4 — Sessão da tarde. Filme
R.XTt.'lrtT(l»40)
6 — Home shopping < 15h40)
2 — Plantão da língua
portuguesa (líhS#)
Em2 — Sem censura. Debate
IIHi)
— Papoièno(l6h)
— Meihor de todos. Game
show(lòh)
11 Paxsa ou repds%a
(I6hl5)
7 — Supennarket Game
shosfc (Ioh30)
11 — Pn>gTama h>Te.
VanediJoMfW?)
"6 A turma do arrepio
Infantil (I Th)
7 Pr.vrma Sth-j
Popposic. Debaur i! i
9 — Cartooo*h)ma.-ua
ÍX-Nenhx>s 11
4 Malharão. Noseia
(IThX^)
6 Sessào "jper herot>
(ITüO)
11 — Asjta Vvfa
-; "hJ'
2 Rídcx-v jm:--:-

Edueativa (2)
Tel (021) 292-0012
O mundo de Beakman
Seis c meia. Notieiario (18h30)
PlantSo da lingua
portugu«sa(IXh58)

Manchete (6)
|
) Globo (4)
j Tel. (021) 629-2657
j Tel. (021) 285-0033
j
^
i
Gubc do seu BoncHistória
de
amor.
KT*Vf
co. Infantil (18h)
Manoel
Novela
dc
lUll
Os cavaleiros do tx>Carlos (I8H05)
diuco (181il5)
|
RJ TV. Noticiário
Além do horiionte.
local(I9h)
Um salto para o fuCara & coroa. No- Novda. (19h)
luro.(I9h)
HbhII
vela dc Anionio Rio cm Manchete
(19h55)
Calmon (I9hl5)
Jornal visual (20h)
Manchete esportiva
Ecologia e preserva- Jornal nacional.
(20hl3)
(áo ambiental. Do- Noticiário (20hl0)
Canal I00(20h30)
20 h
cumcntário.
Programa politlco
Programa Político
Programa político — PP (20h30)
- PP (20h30)
— PP (20H30)
-t"
Rede Brasil — noite
<2lh)
A próxima vitima.
Jornal do Congresso
Novela de Silvio de Jornal da Manchete
21 h
(2lh30)
(2lh)
Abreu
(2lh)
Caderno 2. Agenda
cultural (21 h33)
HH||

22 h

Jornal de amanhã.
Noticiário (22h)
Roda viva. Entrevistas(22h30)

Tela quente. Filme:
Escândalos no hotel
(22h)

Jornal da Globo.
Noticiário (Oh)
Concertos internacionais. Hote: Riocardo Muti rege:
Betthonn, Ra\xt e
Slrauss (0h30)

wMfiÊÈ
CNT
(9)
|
j Tel (021) 569-0909

; Rede cidade. Noti1 ciário local (18h45)

|
| SBT (11)
j Tel (021) SfiQ-0313

CNT estado. Noti- :
ciário (I9h)
Brasil já. Noticiário •
(I9hl5) !

| Record (13)
i Tel (021)502-0793

A idade da loba.
Novela (19h)
Jornal Bandeiran- i Programa político : TJ Brasil. Noticia: rio (19h 15)
tcs. Noticiário j — PP (20H30)
(I9h55)

Informe Rio. Noticiáno local (I9h)
Jornal da Record.
Noticiário (I9HI5)

Sangue do meu sangue. Novela(20h)
Programa político
— PP (20H30)

O Agente G. Infan- •
til(20hl5)
Programa político'
— PP (20h30)

Programa político ;
— PP (20h30)
;

F.stação Primavera
A dama do lotação
(2lh50)

Carrossel. Novela
Agente G Conti(2lh)
Jornal do SBT Nonuação(2lh)
ticiano (2lh30)
Maré alta. Serie
Sangue do meu san- • (21h30)
gue (2lh50)

Sessão das oito. Filme: Sonhos atueinantes dc Chccch c
Chong (2lh)

: Marilia Cíabi Ga, .
.
F.ntrevisla coletiva. ; b j , cntrl.vi.„. :: I,cbe «,Variedades
: Chefe
\ ("h30>
'"h,n)
j (22h45) ! i22m

O vingador. Série
(23h15)

Jornal da noite. No- j
tieiario (23h40)
;

Momento econòmico(Oh15)
Home shopping
(0h30)
Segunda edição
Noticiário (0h45)

Circulando Musi- i
j
Flash Entrevistas
cal (Oh>
(Oh)
Tele store Tele- .;
vendas (0h30)

| Sessão comédia, j ClipGospel{Ihl5)
: Filme: Encontros c | Espaço Renascer
! desencontros(lh30) | (Ihl5)

j
j

j Agente G. Reprise :
! (18h05) :

Boletim olímpico
(22hlO)
24 horas. Variedades (22h 15)

a
instrumentos musicais (Oh)
m Encerramento
(0h30)

j Band(7)
i Tel (021) 542-2132

Burke

Jornal do SBT •
Record dinheiro vivo
(23h40)
j Jõ
Soares onze e (23h30)
• meia. Entrevistas
2*' ^ DebatfS
: (23h55)
l-3h45,

—¦
Encontro de paz
Perfil Variedades
\ amos falar com
(Ih)
<lh!0)
Palavra de vida
Dcus(!h25)
Clube 700# Rciigio- Teiesisan Compras i
so(lhI5)
pelaTV(2hlO)
Jesus verdade( :h»
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muito fácil acabar tudo de estalo, e
pronto. Mas ele
conseguiu uma proeza: que os amigos dela, os irmãos
dela, os filhos dela, o ex-marido dela, a empregada dela,
e mais quem estivesse por perto ficasse com horror a ele;
ele conseguiu isolá-la do mundo para manter seu
poderzinho — e o pior é que colou. A auto-estima foi a zero;
ela acabou se sentindo um nada, e começou a duvidar de
sua beleza, da sua inteligência, de seu charme, de suas
amizades mais sólidas, enfim: ele conseguiu
que ela se
tornasse uma pessoa perfeitamente insegura e infeliz, e
que só possuía um bem na vida: ele. Um talento, a
figura, e o pior é que essa não é uma história inventada;

Mas
que

aluguel
Vai querer entender as pessoas; aquela amiga,
por
exemplo, que você adora e que um dia escolheu o
pior
homem que existia na cidade — talvez no
—
país
para
ter um caso.
Fisicamente, nem feio ele era: apenas banal. Banal a
ponto de ser ignorado se chegasse na praia de terno e
gravata ou entrasse num banco vestido de sunga. Charme, zero; inteligência, zero; cultura — bem, passemos.
Ah, mas ele era simpático: não, não era. Ah, mas as
pessoas gostavam dele: não, todos os amigos dela tinham horror a ele. Ah, mas ele era um doce com os
filhos dela: não, era odioso. Ah, mas ele fazia uma
salada como nenhum chef do mundo: não, não fazia.
Ah, mas ele lavava uma xícara como ninguém: não, não
lavava. Então é simples: ele fazia ela muito feliz. Muito
pelo contrário: nunca ela foi tão infeliz como no tempo
em que esteve com ele.
Infelizmente ele não fazia a linha traição; aí seria

ela acontece, e nas melhores famílias — infelizmente.
O tempo foi passando,
os amigos se afastando.
Ninguém conseguia conjf
viver com aquela doença, sobretudo porque todas as coisas deprimentes que eles tinham conhecimento souberam
por ela, que na hora do
sufoco ia pedir socorro e
contava tudo. O socorro
era dado, com a maior
amizade, sinceridade e
empenho — e o ódio a
ele crescendo, é claro.
Mas não há mal que
^
sempre dure, e a coisa foi
acabando. O que poderia
ter sido feito em 10 dias
durou dois anos, acontece. Os amigos agüentaram. E não é para isso
que eles existem? Bem,
em termos — mas tem
uma hora que cansa.

o fim mesmo, era só ter mais um pouquinho de
paciència e pronto; um dia ela se lembraria do episódio como
de um pesadelo, dizendo aquela frase redentora "mas
como foi possível, eu devia estar louca". Louca, sim, e
com um belo voodoo em cima, cruz credo.
O tempo passou e todos — os amigos, a família, os
companheiros de trabalho — deixaram de falar no nome
dele, como se tivessem combinado. Outros homens cruzaram pela vida dela — nada de muito retumbante,
mas
tudo bem — e o tempo continuou
passando.
Eis que um dia
um uisquinho aqui, outro uisquinho ali
vem o assunto, aquele. E, enfim, a frase "eu
devia estar louca". Mas logo em seguida, a interpreta"mas
ele teve uma infância complicada,
ção, do tipo
com uma mãe repressora
e um pai ausente".
A vontade foi de avançar na carótida dela; mas
segurou e apenas deu sua
"Não
opinião:
me peçampara entender gente que,
depois dos 25 anos, com
aluguel para pagar e uma
vida para viver, deita no
divã e fica falando de pai
e mãe", seguido de um "e
não me alugue mais, que
eu não tenho tempo a
perder com besteira".
Isso feito, tomou de
um gole só o resto do seu
uísque, deu um tchau e
foi para a rua, respirar
um ar mais puro, pensando: doença, malandro, é para quem gosta
— minha cota esgotou.
Grande filósofo, o
nosso amigo; e se existissem muitos mais iguais a
ele, o mundo seria bem,"
mas bem mais feliz.

E eles cansaram. Cansaram mas deram apoio
até o fim — afinal já era

Marco Antonio Cavalcanti

Marcelo
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figurino
O estilista niteroiense, que já tirou as medidas de
Marieta Severo e Adriana Calcanhoto, torna-se
'darling'
o
do teatro, cinema e anúncios da TV
Como bom brasileiro, o figurinista sabe muito bem que o
atriz Marieta Severo já
improviso é, muitas vezes, mais
vestiu as roupas dele. A
do que uma opção estética. Ao
cantora Adriana Calcaparticipar da equipe que criou
nhoto veste. E o diretor
os figurinos do filme Cartola
A de videoclipes José HcnJoaquina, "durante seis meses",
rique Fonseca, em sua estréia
a reciclagem foi necessária. Para
cinematográfica — Cachorro —,
a protagonista Marieta Severo,
também vai vestir algumas de
algo entre 20 e 30 pares de sapasuas criações. O autor destas fatos contemporâneos foram
çanhas é um niteroiense de 29
transformados
em "coisas esanos, que está na moda, apesar
quisitas". Ele destaca este asde não ter uma griffe própria.
pecto positivo da profissão: traMarcelo Pies é figurinista e suas
balhar com instrumentais de
vestes andam enfeitando outras
épocas
diferentes, como foi o
vitrines: tela de cinema, de TV e
caso
do
ainda inédito no circuipalcos. Torcedor do Fluminentão O primeiro pecado (filme
se, ex-estudante de Letras, Pies
de Arthur Fontes baseado em
é um desses profissionais que
Nelson Rodrigues), quando Petrafega entre anúncios publicidro
Cardoso incorporou trajes
tários e espetáculos artísticos.
da
década
de 50.
Em matéria de criatividade, ele
Esta
busca
nunca está nu.
por linguagens diversas
remonta
ao inicio de sua
Seu trabalho mais recente
formação.
No
meio
da década
ainda não chegou ao Rio. A pede
80,
após
abandonar
a faculça Cinco vezes comédia reúne
dade.
Pies
ingressou
numa
etiDébora Bloch, Fernanda Torqueta de moda de vanguarda,
res, Luis Fernando Guimarães.
chamada Transfigura. "Era um
Diogo Vilella e o paulista Migrupo de moda alternativa", exguel Magno em torno de esqueplica. La, começou seus trabates divertidos, e iniciou uma
lhos. criando uma relação proturnè nacional que ja passou
fissional
e referencial com EmiPorto
Alegre e Belo Horipor
lia Duncan. "A roupa já era teazonte. A direção é de Hamiltrai, mesmo sendo moda. roupa
ton Vaz Pereira e os figurinos
foram feitos em parceria com
para vender", comenta.
Também como assistente de
Cláudia Montenegro. O trabaEmilia, estreou no cinema em
lho foi elaborado em comemoDias melhores virão, de Caca
ração aos cinco anos do Centro
Diegues. em I98t>. Do cinema
Cultural Banco do Brasil
(CCBB), ainda em 94. e está para o teatro, toi tão rápido
sendo retomado agora. Pies quanto um take. Estreou dando
conta que preparou os figurinos suporte ao então casal Thomas.
de acordo com o perfil de cada Foi assistente de Daniela no fi"Para
a Fernanda, nal dos anos 80, trabalhando na
personagem
—
exemplo
por
que interpreta controvertida opera Matogrosso
um homem e uma mulher —. (Gerald Thomas e Phillip
criei um rabo de sereia com Glass): em Fim de jogo. do irlantapetes de retalhos de lycra. Do dês Samuel Beckett, com Beth
tipo que os caminhoneiros usam Coelho e Giulia Gam no elenco;
e M.O.R.T.E..
para recostar-se".

Iff vlml

i|$

fi

.cl||

Bk

-

.

BRAULIO NI 1TO

\ ' •'»: if,".?•

^^^

|A

^ (.

,

J l#.r
a:
"d
u.

' •

M
|
jgr¦> ¦ jp .
,

U / * •?

l^yf/
"¦ - -? *-vr>

jflHH P

''

¦

'L

'}

H

Revelações com

:

ir'.

Marcelo Pies iniciou carreira
solo. nos anos 80. traduzindo
cenografia e luz para o guardaroupa de Marina Lima. a autora
de Fullgás. A partir de 1987.
seguiram-se três temporadas:
Virgem. Próxima parada e Manna Lima. Pies estruturava as
roupas da cantora e dos músicos. Assim como está fazendo
na atual excursão de Adriana
Calcanhoto.
"Primeiro,
nós estivemos juntos na excursão de Senhas, o segundo disco, em shows de voz e
violão. A roupa era retalhada
com gilete, em locais estratégicos. revelando cotovelos, joelhos e ombros, de acordo com
seus movimentos", conta.

2s

'

Maneio
Sfarcelo ( no auo
alto) retalhou
reiainau ofigurino
ojigurino para o show
show de Adriana
c .in atihoio /acima
Calcanhoto
acima j. . deixando tendas
fenda* one
!um sen corpo
mmn
revelam
oue re\,

. ! fábrica do poema, atual espetáculo, mostra cantora e banda vestidos com informal elegãncia. Os músicos usam sapatos vermelhos e Adriana desfila
com uma roupa que se transmuta de acordo com as canções.
Durante a elaboração do ves-

gilete
tuário. Pies e Calcanhoto chegaram a comprar uma roupa do
famoso estilista japonês Issey
"Nós
Miake.
o adoramos, assim
como a Rei Kawabuko", conta
o figurinista. Entretanto, a coisa
não funcionou nos ensaios e foi
modificada na última hora. No
final, deu certo: Adriana Calcanhoto fica tão à vontade no paico, que, em dado momento, troca de roupa como se estivesse
em casa.

O próximo projeto de Pies
será com João Salles. Irmão do
cineasta Walter Salles Jr„ que é
o autor do roteiro do próximo
filme de Murilo Salles (Faca de
dois gumes). João está prestes a
estrear no cinema, com um longa-metragem ainda sem titulo.
Para João. aliás. Pies já produziu os figurinos de várias
campanhas publicitárias, inciusive para filmes de refngerantes
— como Cola. tô
Jora e Uh!
guaraná —. e para o ultraA/Wc/r
Peruas, do Boticário

