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Quero 
a Polícia fora do caso

99

a Mãe de Eduardo Eugênio faz apelo emocionado aos seqüestradores e às autoridades

ESPORTES

Marcelo (E) marcou para o Vasco e Djair empatou

Edmundo volta a

jogar 
mal e ainda

ofende a torcida

Fim jogo emocionante, Fia-
mengo e Vasco empataram por

I a l, no primeiro clássico cario-
ca realizado no Maracanã neste
Campeonato Brasileiro. Ed-
mundo, que mais uma vez jogou
muito mal, não conseguiu se
controlar diante das constantes
provocações da torcida vascaína
e respondeu com gestos obsce-
nos. aumentando ainda mais a
ira dos torcedores. Com o resul-
tado. o Vasco ocupa a segunda
posição no Grupo B, com 7 pon-
tos — o líder e o Santos, com K.
que ontem foi goleado pelo Vi-
tória, da Bahia, por 4 a 0. O

Flamengo é o sexto colocado no
Grupo A. com 6 pontos.

Marcelo, cobrando falta, abnu
a contagem para o Vasco aos 17m
do primeiro tempo e desperdiçou a
oportunidade de definir a partida
ao chutar um pênalti na trave, aos
23m do segundo tempo. Com mui-
ia luta e uma certa dose de sorte, o
Flamengo só conseguiu o empate
aos 4Um do segundo tempo, numa
falta cobrada com violência por
Djair. Apesar das chuvas duran-
te quase todo o dia de ontem, um
público de 57.231 pagantes com-
pareceu ao estádio, proporcio-
nando uma renda de RS 579.225.

"Till 
MUM—n 11

No Kio e an Niteroi. ccuencobcrto a nublado comchuvas isoludas e pcrio->> , —•* tiosdc mclhofia durante o
dia. Tcrnpcratura cstavelOnteni. maxima dc 23.7"nf no Maracana c minima dcvtr 15° no Alio da Itoa Vista.

Mar apitado e visibilidade
dc rcdu/ida a tnodcradalotos do salclilc c niapasdo tempo, pagina 22.
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Sua melhor opção

para o futuro.
Boston Futuro Programado reúne
num só produto c»s melhores investi-
mentos e serviços. \bcê define pro/os,vulorrs e composição dos investimen-
tos. rudo administrado pelo Boston. K
ainda |mkIi" optar por seguros de vida.
ftiuravào v contra perda cie renda.
Intnnn.KiVv

BANCO DC BOSTON

Atendimento rfc I" classe

Botafogo deve

ter trânsito

caótico hoje

Os motoristas que passarem
hoje por Botafogo deverão viver
um dia de caos no trânsito. Para
tentar resolver os engarrafamen-
tos no bairro, a CET-Rio inverteu
ontem as mãos das ruas Bambina.
Visconde de Ouro Preto, Assunção,
Nelson Mandela, Vicente Souza e
Marechal Niemeyer. (Página 21)

Danuza

Não viaje jamais
em primeira classe

Caderno B, página 6

Estatística

tenta esconder

o desemprego

A taxa oficial de desemprego do
Brasil está entre as menores do
mundo. 4.9%. enquanto a dos Es-
tados Unidos é de 5.8%. Más por
trás desses números existe uma le-
gião de desempregados que não en-
tra nas estatísticas por causa do
método utilizado pelo IBGE (lnsti-
luto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística). Na Argentina, os indi-
ces variam de 19% a 26%. (Pág. 14)

Em poucas e emocionadas palavras,
Cristina Chagas Gouvêa Vieira, mãe de
Eduardo Eugênio, mandou ontem à tarde
um recado para os seqüestradores de seu
filho e para as autoridades: "Quero 

a
Polícia fora. Quero uma negociação rápi-
da. Quero meu filho de volta." Foi a
primeira manifestação pública da família
desde o seqüestro de Eduardo, na quarta-
feira. Cristina falou da varanda de sua
residência, no Humaitá, e trazia na mão
direita um terço e uma fita vermelha de
Nossa Senhora da Glória. "Duda, 

tenha
fé. Nós te amamos", finalizou, chorando.

O secretário de Segurança Pública,

general Nilton Cerqueira, admitiu ter
confirmado para o governador Mareei-
lo Alencar, no sábado à tarde, a falsa
notícia sobre a libertação de Eduardo.
Ele disse que soube pela televisão e
atribuiu o boato a uma sucessão de
informações desencontradas. Para Cer-
queira, a precipitação foi decorrência da"pressão 

emocional do momento".
Numa entrevista em que se mostrou

irritado, o chefe de Polícia Civil, dele-
gado Hélio Luz, garantiu só ter toma-
do conhecimento do assunto pela TV e
negou que qualquer policial da Divisão
Anti-Seqüestro tenha passado infor-
inações à Rede Globo. A emissora di-
vulgou nota no Fantástico afirmando

que soube da suposta libertação de
Eduardo captando a freqüência de rá-
dio da Polícia e que 

"teve 
o cuidado de

confirmar a notícia, por telefone, com
o delegado Hélio Luz". Essa versão, no
entanto, foi desmentida pelo delegado.

Marcello Alencar marcou um encon-
tro. que deverá acontecer esta semana,
em Brasília, com os ministros do Exér-
cito, da Marinha e da Aeronáutica para
discutir a participação das Forças Ar-
madas no policiamento dos portos e
aeroportos da cidade. A intenção é im-

pedir a entrada de armas e drogas no
estado. A decisão de pedir ajuda aos
militares loi tomada sexta-feira, durante
encontro de Marcello com Fernando
Henrique Cardoso. (Páginas 16 a 20)

Fábio Abrunhosa

A - . i

^ 

l

Cristina usava terço e fita de N.S. da Glória no pulso

Fernando Rabelo

Irritado, Hélio Luz negou ter dito para a TV Globo (jiie^fcatweir^^^Eduardt^^rí^encontTado

Mãe coragem italiana

Na Itália, uma mulher conhecida co-
mo madre coraggio (mãe coragem) tor-
nou-se um marco histórico da luta con-
tra os seqüestradores. Em 1990. Angela
Casella acorrentou-se numa praça para
sensibilizar as mães dos raptores de seu
filho Cesare. 10 anos. Semanas depois,
Cesare foi libertado. Com seu exemplo,
Angela deu partida a um movimento de
solidariedade cívica e desde então ne-
nhuma família italiana com parente se-

qüestrado se sentiu sozinha. (Pác. 17)

Nos cinemas,
os dois sexos
Os filmes As pontes de Madison,
dirigido e interpretado por Clint
Eastwood. e Cortina de fumaça, de
Wayne Wang, que vêm
despertando a atenção das platéias

cariocas,
trazem em
suas tramas a
valorização
das culturas
feminina e
masculina.
(Página I)B

Governo cede

e aceita FSE

por 18 meses

Na tentativa de aprovar a prorro-
gação do Eundo Social de Emergèn-
cia (FSE) ainda este ano. o governo
recuou e decidiu apoiar a proposta
que renova o Fundo por 18 meses.
Com isso. quer assegurar a aprova»
çào. hoje, do parecer do deputado
Ney Lopes na Comissão Especial e
deixar a briga por um pra20 maior
para o plenário da Câmara. (Pág. 3)
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Cristina usava terço efita de N.S. da Glória no pidso

Fernando Rabelo
ãSS

Irritado, Hélio Luz negou ter dito para a TV Globo que o cativeiro de Eduardo fora encontrado

COTAÇÕESTEMPO

Mãe coragem italiana

Na Itália, uma mulher conhecida co-
mo madre coraggio (màe coragem) tor-
nou-se um marco histórico da luta con-
tra os seqüestradores. Em 1990, Angela

Casella acorrentou-se numa praça para
sensibilizar as mães dos raptores de seu
filho Cesare, 10 anos. Semanas depois,

Cesare foi libertado. Com seu exemplo,
Angela deu partida a um movimento de

solidariedade cívica e desde então ne-

nhuma família italiana com parente se-

qüestrado se sentiu sozinha. (Pág. 17)
*

Nos cinemas,
os dois sexos
Os filmes .-li pontes de Madison,
dirigido e interpretado por Clint
Eastwood. e Cortina de fumaça, de
Wayne Wang, que vêm
despertando a atenção das platéias

cariocas,
trazem em
suas tramas a
valorização
das culturas
feminina e
masculina.
(Página 1)

Governo cede

e aceita FSE

por 
18 meses

Na tentativa de aprovar a prorro-
gaçào do Fundo Social de Emergên-
cia (FSE) ainda este ano. o governo
recuou e decidiu apoiar a proposta
que renova o Fundo por 18 meses.
Com isso. quer assegurar a aprova-
çào. hoje, do parecer do deputado
Ney Lopes na Comissão Especial e
deixar a briga por um prazo maior
para o plenário da Câmara. (Pág. 3)
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"Quero 

a Polícia fora do caso"

¦ Mãe de Eduardo Eugênio faz apelo emocionado aos seqüestradores e às autoridades

a torcida vascaíiia

Numa partida em que voltou
a jogar mal, Edmundo só cha-
mou a atenção em dois momen-
tos no empate por l a l entre
Flamengo e Vasco, o primeiro
clássico carioca realizado no
Maracanã no Campeonato Ca-

rioca deste ano: no início do
jogo. quando juntou as mãos e
fez o sinal da cruz; e no fim,
quando provocou a torcida vas-
caína com um gesto profano,
um gesto que é a sua cara — a
cara mal-educada do Animal.

Salário mínimo (outubro) RS 100.00

DÓLAR
Comercial (compra) RS 0.9610
Comercial (venda) RS 0,9612
Paralelo (compra) RS 0.945
Paralelo (vonda) RS 0.960
Turismo (compra) RS 0.9604
Turismo (venda) RS 0.9606

TR
do dia 30 09 a 30.10  1.4707%

TBF
do dia 26.10 a 26.11 2.6011\>

UNIF (outubro)
Para IPTU residencial RS 19.94*
Para IPTU residencial, comercial e territorial.ISS e Alvará RS 19.94*Obs Verificar exceções junto à prefeitura

UFERJ
Outubro RS 35 Í0

Ano CV — N'° 205
Assinatura JB (novas) R»o 589-5000
Outros estados-'c»dades (DOG).^ (021)800-4613Atendimento ao assinante.... (021) 589-5000
Classificados Rk> 589-9922
Outras praças IDDG) (021)800-1613

Edmundo volta a

jogar 
mal e ofende

No Rio c cm Niterói, céu
encoberto ;i nublado com
chuvas isoladas e perio-dos de melhoria durante o
dia. Temperatura.estável.
Ontem, máxima de 23.7a
no Maracanã c minima de15" no Alto da Boa Vista.Mar agitado e visibilidade
de reduzida a moderada.
Fotos do satélite e mapas
do tempo, pagina 22.

Em poucas e emocionadas palavras,
Cristina Chagas Gouvêa Vieira, mãe de
Eduardo Eugênio, mandou ontem à tarde
um recado para os seqüestradores de seu
filho e para as autoridades: 

"Quero 
a

Polícia fora. Quero uma negociação rápi-
da. Quero meu filho de volta." Foi a

primeira manifestação pública da família
desde o seqüestro de Eduardo, na quarta-
feira. Cristina falou da varanda de sua
residência, no Humaitá, e trazia na mão
direita um terço e uma fita vermelha de
Nossa Senhora da Glória. 

"Duda, 
tenha

fé. Nós te amamos", finalizou, chorando.
O secretário de Segurança Pública,

general Nilton Cerqueira, admitiu ter
confirmado para o governador Mareei-
lo Alencar, no sábado à tarde, a falsa
notícia sobre a libertação de Eduardo.
Ele disse que soube pela televisão e
atribuiu o boato a uma sucessão de
informações desencontradas. Para Cer-

queira, a precipitação foi decorrência da
"pressão emocional do momento".

Numa entrevista em que se mostrou
irritado, o chefe de Polícia Civil, dele-

gado Hélio Luz. garantiu só ter toma-
do conhecimento do assunto pela TV e
negou que qualquer policial da Divisão
Anti-Seqüestro tenha passado infor-
mações à Rede Globo. A emissora di-
vulgou nota no Fantástico afirmando

que soube da suposta libertação de
Eduardo captando a freqüência de rá-
dio da Polícia e que 

"teve 
o cuidado de

confirmar a notícia, por telefone, com
o delegado Hélio Luz". Essa versão, no
entanto, foi desmentida pelo delegado.

Marcello Alencar marcou um encon-
tro, que deverá acontecer esta semana,
em Brasília, com os ministros do Exér-
cito. da Marinha e da Aeronáutica para
discutir a participação das Forças Ar-
madas no policiamento dos portos e
aeroportos da cidade. A intenção é im-

pedir a entrada de armas e drogas no
• estado. A decisão de pedir ajuda aos
militares foi tomada sexta-feira, durante
encontro de Marcello com Fernando
Henrique Cardoso. (Páginas 16 a 20)

Sua melhor opção

para o futuro.
Boston Futuro Programado reúne
num s<> produto os melhores investi-
mentos v serviços. Nbcê define prazos,
valores e composição dos invesiinien-
tos. Tudo administrado pelo Boston, h
ainda pode optar por seguros de vida,
educação e ( outra perda de renda.
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Política

SEGUNDA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 1995

C0SSAS DA POLÍTICA

m MARCEU VIEIRA

já não há Brizola

para 
levar a culpa

t-x eve doer no governador Marcello Alencar, político que
X.J abomina críticas e não tolera insucessos, a estatística
oficial sobre seqüestras nestes seus primeiros meses de ges-
tão. Quem lida todos os dias com os números dessa tragédia
carioca conta que, de Io de janeiro, dia de sua posse, até
sexta-feira passada, 88 pessoas haviam sido seqüestradas por
aqui. 0 número entristece quem ama o Rio. Quase supera o
total de ocorrências em todo o ano passado. Bate na média
de um seqüestro a cada três dias. É mais que em 1992, ano
em que a contabilidade da ação dessas quadrilhas de energú-
menos atingiu o olimpo das estatísticas.

Ano passado, ainda em era brizolista, o governo do
estado não teve alternativa senão assinar, com o Exército, a
sua própria rendição. Pressionado por todos os lados, sub-
meteu-se a uma intervenção verde-oliva em sua política de
segurança. Foi vencido pela crença generalizada na promes-
sa de que, com o Exército, a onda disseminada de crimes
chegaria ao fim.

Eram dias de campanha eleitoral. Violência no Rio era
assunto de Porto Alegre a Manaus. Todas as noites, estava
na TV. De hora em hora, entupia o noticiário das rádios.
Disputava espaço com o movimento das candidaturas nas
primeiras páginas de jornais do país inteiro.

Na quarta-feira, Io de novembro, o convênio-intervenção
estará completando um ano. Já desfeito, seus resultados não
são os prometidos. Serviu para abrandar, na base da sazona-
lídade, o desespero de um nicho social que freqüenta e
influencia o noticiário dos jornais e da TV. Serviu para
eleger Marcello Alencar. Serviu para mostrar que a fórmula
verde-oliva não funciona.

Para o cidadão apavorado naqueles dias com a superex-
posição da violência nos jornais e na TV, o saldo daquilo
tudo foi se livrar de Leonel Brizola e de seus siameses, a
quem se atribuía até ameaça de arrastão em praia.

Os fatos têm o tamanho que o noticiário lhes dá. Não
tiveram destaque em jornal ou na TV, mas em matéria de
crime já ocorreu este ano quase tudo de ruim que acontecia
nos dias de governo Brizola. Senão, tudo.

No dia 4 de outubro, armados de paus e cacos de vidro,
cinco jovens tentaram assaltar a deputada estadual Solange
Amaral no Aterro do Flamengo. Semanas antes, no dia 20
de setembro, Alfredo Sirkis, secretário do prefeito César
Maia, foi assaltado perto do Palácio Guanabara. Mais para
trás, em 16 de julho, um turista argentino de 24 anos foi
assassinado a golpes dc garrafa por um ladrão na Avenida
Atlântica, em Copacabana.

No dia 30 dc julho, a meninada pretinha que corre solta
de pés descalços sujando a paisagem assustou banhistas no
Leblon, num ensaio de arrastão. Na mesma época, um
protesto dc parentes de oficiais da PM promoveu o enterro
simbólico do governador. Pouco depois, em Io dc agosto, um
delegado paulista teve o carro fechado por bandidos na
Rodovia Washington Luiz, a caminho da cidade. Reagiu ao
assalto e morreu com um tiro no peito.

Dez dias depois, de tardinha, com o dia aberto em luz,
cinco homens armados de fuzis AR-15 bloquearam o Túnel
Santa Bárbara. Atiraram para o alto e roubaram o Tempra
dc um cidadão. Cinco dias se passaram e a cena se repetiu no
Túnel Reboliças.

Por filiar em Rebouças, na noite de 4 de agosto uma bala
perdida acertou dentro do túnel o pescoço de um comercian-
te. No mesmo dia. pela manhã, um tiroteio num shopping
center da Zona Norte, durante tentativa de assalto, apavo-
rou a freguesia. Dois seguranças e uma vendedora foram
baleados. Segundo relato da própria polícia, um dos assai-
tantes carregava uma granada.

Nada disso foi primeira página em jomal. Foram notícias
que consumiram dez, cinco centímetros dos noticiários. Ou dez,
15 segundos, se isso, nas TVs.

A lição que fica de todas essas tragédias talvez seja a
maneira como são olhadas. A culpa é de Marcello? Foi de
Brizola? A culpa, segundo modesta opinião, é socializada. É
deles. E da estrutura carcomida da policia, mãe da maioria dos
crimes. E é de nós todos, cúmplices calados de uma fábrica de
iniqüidades que produz abandono e condescendência em larga
escala.

Entre as muitas dores humanas, poucas se comparam em
intensidade à de ter alguém que se ama muito em paradeiro
desconhecido, sabe-se lá em que estado, nas mãos de energú-
menos. Se for possível classificar os crimes em níveis de cruel-
dade, os seqüestras, certamente, só perdem em covardia para a
violência contra crianças.

Por sua ampla exposição, os três seqüestras que comoveram
o Brasil na quarta-feira da semana passada deixam lições para
quem ama o Rio e quer vê-lo livre desse pesadelo. A maior
delas talvez lique conosco, que colhemos e contamos notícias.

Betinho faz 60 anos

Na sexta-feira, dia 3 de
novembro, Herbert de Sou-
za. o sociólogo Betinho,
completa 60 anos. Hemofili-
co e portador do virus da
Aids, Betinho comemora a
vida todas as manhãs, quan-
do acorda e abre os olhos.
Conhecedor de suas limita-
çòes. dá de ombro para elas

e distribui esperanças, mui-
tas vezes sem saber que faz
isso.

Mineiro convertido em
carioca, ex-militante da Ju-
ventude Católica e da Ação
Popular (AP). Betinho è hoje
ateu. Não acredita em Deus.
Mas algo faz crer que Deus
acredita nele.

Greve na

Caixa vai

continuar
Depois de uma negociação in-

formal com a diretoria da Caixa,
ontem, os funcionários se reuni-
ram em assembléia, à noite, e de-
cidiram continuar a greve, que
completa hoje seu quarto dia útil.
No fim da tarde de hoje haverá
nova negociação com a Caixa e
assembléia da categoria às oito da
noite. Os bancários denunciam a
ocorrência de perseguições, por
parte da diretoria da empresa, que
teria retirado de vários grevistas
as comissões, pagas por cargos de
confiança. A punição já teria atin-
gido 200 funcionários em todo o
país, sendo que 90 deles no Rio de
Janeiro.

Segundo diretores do Sindica-
to dos Bancários, o movimento
tende a aumentar. Eles querem
37% de reajuste salarial, descon-
tados os 20,94% recebidos em se-
tembro; que não haja punições; e
a manutenção da data do paga-
mento no dia 20 do mês (a direto-
ria da empresa quer mudar o pa-
gamento para o quinto dia útil do
mês seguinte). Além disso, os fun-
cionários reivindicam a manuten-
ção dos acordos passados.

Ato —A diretoria do Sindica-
to já aceita diminuir o aumento
pedido para 30%, mas a Caixa
ainda não respondeu. Segundo os
sindicalistas, o percentual dc par-
ticipação na greve é de 70%, em
todo o Brasil, sendo que nos esta-
dos do Rio dc Janeiro e da Bahia
atingiu 80% O estado com menor
índice dc adesão seria Minas Ge-
rais. com apenas 30% dos funcio-
nários em greve.

Caso não haja acordo nas ne-
gociaçòes diretas entre a Caixa e
a'us funcionários, as duas partes
voltarão a se reunir no Tribunal
Supenor do Trabalho, cm Brasí-
lia, no próximo dia 6. Os funcio-
nários informaram ainda que não
está sendo montado nenhum cs-
quema especial para o dia 1" de
novembro, data do vencimento da
maioria das cadernetas de pou-
pança e pagamento dc muitos tra-
balhadores.

Os funcionários planejam ato
para hoje, em frente a agência da
Avenida Almirante Barroso, Cen-
tro do Rio

Jamil Bittar — 16/9/95

j
*

Na reunião, Dirceu reclamando funcionamento das instâncias do partido

Radicais estão fora

da Executiva do PT
SÂO PAULO — A novela da

composição dos 21 cargos da Exe-
cutiva Nacional do PT — cuja se-
cretaria-geral é reivindicada pelos
radicais — vai continuar rendendo
novos capítulos. Dois dias de reu-
nião não foram suficientes para que
o Diretório Nacional encontrasse
uma saida satisfatória para ambos
os lados — radical e moderado.
Mas quem saiu perdendo foram os
radicais, que não indicaram ne-
nhum representante para a Executi-
va Nacional c ainda tiveram que
engolir a permanência dc um repre-
sentante moderado, Cândido Vac-
carezza, na secretaria-geral, o po-
mo da discórdia no complicado jo-
go dc composições internas do PT.

A decisão tirada na reunião aca-
bou não definindo nada. Apenas
transferiu o problema para o fim do
ano. A proposta, aprovada por 44
dos S4 votantes, prevê a permanên-
cia de Vaccarezza na secretaria-ge-
raI até. pelo menos, a primeira
quinzena de dezembro, quando
uma nova reunião do Diretório
Nacional deverá ser convocada. Os
demais cargos da Executiva foram
preenchidos somente com nomes
das tendências da chamada ala di-
reita do partido.

Apesar de estar de "recesso",
concentrando suas energias nas ca-
ravanas da cidadania, o ex-presi-
dente do PT, Luiz Inácio Lula da
Silva, participou dos dois dias da
tensa e exaustiva reunião, realizada
no Hotel San Rafael, no centro da
cidade. Lula preferiu não dar opi-
nião e acabou se abstendo na vota-
ção. Os outros três petistas que op-
taram por não tomar partido foram
o ex-prefeito de Porto Alegre Olivio
Dutra, o senador Eduardo Suplicy,
e o ex-deputado federal Plínio de
Arruda Sampaio.

Os radicais sofreram, na verda-
dc. uma segunda derrota, já que na
última reunião do diretório eles ti-
nham deixado vagos oito cargos da
Executiva e não tiveram força para
indicar, para o lugar dc Vaccarezza
na secretaria-geral, o deputado fe-
deral Arlindo Chinaglia. Agora,
eles têm mais 45 dias para discutir
novas saídas para o impasse. O pre-
sidente do partido, José Dirceu, fez
uma critica. "É 

preciso acabar, no
PT, com essa idéia de que a Execu-
tiva Nacional substituiu o Direto-
no Nacional. O partido tem que
fazer suas instâncias funcionarem",
reclamou Dirceu, que vem presidin-
do o partido sem dar espaço para
as briuas internas.

I PELO BOEING 767 DA NOSSA VARIG

! VÔO ESPECIAL SOLETUR/VARIG
i HOTÉIS COM ÓTIMA
| LOCALIZAÇAO E

EXCLUSIVIDADE.

Kin-Ha (4*): 150 aptos.
Sunset (5*): 230 aptos.
Intercontinental (Gran-Luxo):
292 aptos.
Especialistas da Soletur selecio-
naram hotéis de alto conceito e
do tamanho adequado para
proporcionar a seus clientes um
atendimento personalizado e
exclusivo. Localizados nas me-
lhores praias de Cancun, nos-
sos hotéis também estão per-

tinho do moderno
Centro Turístico,
com o melhor co-
mórcio e a vida no-
turna mais alegre
do Caribe.

PROMOÇÃO SAÍDAS:
NOV.: 3, 10, 19 e 26

CONSULTE TARIFAS ESPECIAIS VOANDO NA CLASSE EXECUTIVA.

BOEINQ 767

7 (SETE) NOITES

KJN-HA"\ INTERCONTINENTAL

\" SUNSET

j^^VCentro r—
Wit Turiatlco fyir. -. SsJiW. 

COM AVIAO, TRASLADOS
E CITY-TOUR INCLUÍDOS.

Entre as poltronas, espaçamento
normal VARIG. Muito mais conforto
para você.
Entrada imediata no apartamento.
Café da manhã tipo buffet.
Hotéis junto às maiores
atrações de Cancun,
Assistência internacional
TOP CARD-SUN.
CUIA BRASILEIRO DA
SOLETUR sempre
ao seu lado. ^

HOTEL KIN-HA (4*)
Avista R$780,

4xR$
HOTEL SUNSET (5*)
Avista R$850,

4xR$
HOTEL INTERCONTINENTAL (Gran-Luxo)

Avista R$945,

4xRS lá!

Financiado por:

*
soletur
Em turismo a número 1
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^ - CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS

CENTRO: 221-4499 • COPA: 255-1895 • IPANEMA: 521-1168
T1JUCA: 264-4893 • MEIER: 593-4048 • BARRA: 494-2137

NOVA IGUAÇU: 768-3673 • NITERÓI. 710-7401

Servidor

pode parar

a Câmara
Brasília — Os servidores do

Legislativo estão ameaçando en-
trarem greve, se o pagamento dos
seus salários continuar atrasado.
Um prazo até o meio-dia de hoje
foi dado para que o presidente da
Câmara, Luís Eduardo Maga-
lhães (PFL-BA), dê uma resposta
sobre a data de depósito do di-
nheiro.

Um abaixo-assinado com 250
assinaturas de secretários, parla-
mentares e funcionários da Cá-
mara dos Deputados foi entregue
sexta-feira a Luís Eduardo, pedin-
do que o presidente se empenhe
junto ao governo para apressar o
pagamento. Mesmo com a apro-
vaçào do juntbão — pedido dc
crédito suplementar de RS 1,9 bi-
lliào para pagar o funcionalismo
—, os servidores da Câmara estão
preocupados, porque o presidente
da República tem 15 dias para
sancionar o projeto e os salários
dos estão atrasados desde o últi-
mo dia 23. Neste dia, só foram
pagos 45% dos vencimentos. Os
outros 55% continuam suspensos,
sem que haja ainda uma previsão
de quando o depósito será feito.
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AVISO DE LICITAÇÃO
TP-DA-4432-0016/95

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Objeto: Reforma Geral e Aterramento
nas Estações de Telecomunicações. O
Aviso resumido do Edital foi publicado
no Diário Oficial da União de 30/10/95.
Obtenção do Edital na Av. Paulo de
Frontin, 619 -1» andar ¦ Rio Compndo •
Rio de Janeiro/RJ, no horário de 09:00
às 15:30 horas - Tel.: (021) 211-8606.
Classe Comercial de Serviço exigida:
0200.21.4 e 7. Nível mínimo: I.

Diretoria de Administração

REV STA

PROGRAMA

O fim de semana

não pode passar

sem programa.

Toda sexta-feira,

no seu IB.

JORNAL DO BRASIL

Avista R$78Q,

4xr$225*

Avista R$850,

Avista Ft$945,

4*RS272;v
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Sâo Paulo — Sérgio Amaral

No sabãdõ, depois da visita a Xrgio Mona, Fernando Hewique conversou como menino Tiago, que lhe pediu uni aufigmfc

Governo

bb Estratégia adia para
a votação em plenário
a luta.por prazo maior

CAKMEN KOZAK
BRASÍLIA — Acuado e sem muita mar-

gem de manobra para aprovar a prorroga-
çào do Fundo Social de Emergência (FSE)
ainda este ano, o governo cedeu e vai
apoiar a proposta que renova o Fundo por
apenas 18 meses. O recuo, porém, é tempo-
rário. Faz parte da estratégia de consumir"o menor tempo possível para a discussão
da emenda e assegurar, hoje à noite, a
aprovação do parecer do deputado Ney
Lopes (PFL-RN) na Comissão Especial da

i Câmara que discute a emenda. A intenção
do governo é adiar para o plenário da
Câmara o embate pela prorrogação de dois
anos para o Fundo Social.

Sob o comando do presidente Fernando
Henrique Cardoso, os governistas preten-'dem \ oltar a trabalhar para vencer as resis-
tôncias do PMDB e do PFL logo após a
votação da Comissão Especial. "O conteú-
do da emenda só estará definido na vota-
çào em plenário. Até lá. temos muito tem-'po", 

afirma o deputado Roberto Brant
(PSDB-MG). que está à frente das nego-
ciaçòes para a aprovação do Fundo. O'governo 

quer que a segunda votação em
plenário ocorra até o dia 10 de novembro

;i primeira esta prevista para quarta-fei-
ra a noite.

Tática — O apoio aos 18 meses foi
decidido na quinta-leira á noite. Depois de
uni dia de Ilustradas negociações com o
PMDB - principalmente com o presiden-
te do Senado, José Sarney (AP) —. o go-
\erno concluiu: a insistência no prazo de

jJois anos poderia impedir a votação na
Comissão Especial, acabando de vez com a
possibilidade de a prorrogação do Fundo
ser aprovada este ano.

- "F melhor ficar com os IX meses para
mão correr o risco dc só conseguir aprovar
um ano", aconselhou o presidente da Cá-
¦niara. Luís Eduardo Magalhães (PFL-
•BA), em conversa com o ministro do Pia-"nejamento, José Serra. Percebendo que
jião tinha alternativa. Serra aceitou trans-
ferir o embate para o plenário.

Foi nesse momento que os governistas
decidiram que não tentariam mais aprovar
na Comissão Especial a emenda do depu-
lado Gerson Perez (PPB-PA), que dá mais
dois anos de validade ao Fundo Social,"iest.ii a base de apoio na Comissão Es-
penai e uma estratégia de alto risco", con-
Sidera um líder do governo.

maior problema do Fundo Social é¦político. Os partidos aliados — PMDB.
j5F L e PPB — não estão dispostos a dar ao
presidente Fernando Henrique um instru-
incuto indispensável para conduzir com
tranqüilidade o Plano Real ate 31 de de-
z.embm 1- nm ano antes do término
ue seu mandato. "Os aliados querem ter o
governo na mao", avalia um lidei tucano.

om ti prazo dc 1S meses, o novo Fim-
do Social vigorará apenas ate o dia 30 de
junho de IW7. Isso exigirá que. daqui a um
ano. o governo reinicie as negociações para
aprovar outra emenda constitucional reno-
¦vando a validade do Fundo. O processo de
trannlaçao de uma emenda consome pelo
menos quatro meses

18 meses

Congresso tem

agenda cheia

SÔNIA CARNEIRO
Brasília — Uma pauta carregada de

projetos importantes vai marcar a semana
dos parlamentares, apesar do feriado de
Finados, na quinta-feira. "Que ninguém
pense em enforcar a pauta, por causa do
feriado. A semana vai ser pesada", alerta;o
líder do governo no Congresso, Germano
Rigotto (PMDB-RS).

Alem da necessidade de mobilizaçiio
para a prorrogação do Fundo Social de
Emergência, os líderes governistas estão
com as atenções voltadas para três assuii-
tos: a conclusão da votação da constiiucio-
nalidade da reforma administrativa, o pró-
jeto do imposto de renda da pessoa jurídj-ca e o que institui a cobrança de contribui-
çào prevideneiária sobre o pró-labore -f-
retirada mensal feita por diretores de em-
presas. "Tudo vai ser votado. Não temos
medo de falta de quorum", disse Rigotto.
referindo-se ao feriadão.

O projeto do imposto de renda dàs
pessoas jurídicas será votado amanhã ria
Comissão de Finanças da Câmara. O pare-cer do deputado Antônio Kandir (PSDB-
SP) mantém a essência da proposta do
governo: que aumenta o imposto recolhido
pelas empresas. O projeto reduz as aliquO-
tas de contribuição, mas acaba com a
maioria das deduções. As oposiçòes são a
favor, mas o PFL resiste.

Estabilidade — Na fase final da vo-
tação da constitucionalidade da reforma
administrativa, o governo tentará atimeit-
tar para cinco anos o tempo para que ás
servidores possam adquirir a estabilidade
— o chamado estágio probatório. A Co-
missão de Constituição e Justiça encerrará
a votação da reforma administrativa e será
criada a Comissão Especial. Pelo parecer
do relator Prisco Viana (PPB-BA). o prazo
é de apenas dois anos.

Outro ponto polêmico é o que prevê a
incorporação de servidores federais aos
quadros de pessoal dos estados. A propos-
ta do governo pretende transferir 25 mil
servidores, economizando RS 349 milhões
na folha de pagamento.

Outra votação delicada, prevista para
amanhã, é a do projeto do pró-labore, no
plenário da Câmara. O projeto de lei com-
plcmentar cria uma contribuição previden-
ciaria de 25% sobre o total das remunera-
ções pagas aos trabalhadores autônomos,
av ulsos e prestadores de serviço.

No Senado, as comissões também estão
movimentadas. A Comissão de Constitui-
çào e Justiça é a que está com a pauta mais
movimentada. Amanhã, vota o projeto
que cria uma comissão permanente do
Congresso para acompanhar a privatiza-
çào das estatais. O senador Nei Suassuna
(PMDB-PB) dará ainda parecer sobre o
projeto que exige autorização do Congres-
so, para privatizar a Companhia Vale do
Rio Doce. Também está na pauta o proje-
to para controlar as contas CC-5, (contas
abertas para pessoas não residentes no
pais), que estavam sendo utilizadas irregu-
iarmente.

recua e aceita FSE 
por

Fim cie semana movimentado

a Presidente aproveita a
agenda livre para rever

amigos e assistir a show

SÃO 
PAULO — Para quem havia

passado a noite em alto-mar, mari-
nheiro de primeira viagem a bordo de um
porta-aviões, o presidente Fernando
Henrique Cardoso demonstrou uma dis-
posição invejável no fim de semana. Em
vez de tirar o sábado para descansar com
a família, como anunciava a agenda sem
compromissos, o presidente aproveitou a
tarde para visitar dois ministros e saiu
para jantar com amigos. So voltou ao
apartamento da Rua Maranhão a lh da
madrugada. Ontem, depois do almoço
em companhia das filhas e netos, assistiu
a um espetáculo multimídia no Teatro
Sesc Anchieta, no Centro da cidade.

O jantar de sábado era informal, mas
o presidente vestiu um terno escuro, com
gravata e colete, para encontrar os convi-
dados da arquiteta Regina Meyer, profes-
sora da 'Faculdade de Arquitetura c I r-
banismo da Universidade de São Paulo
(USP) e coordenadora do Seminário
Centro 21 — que será aberto hoje, em
Sâo Paulo, por Fernando Henrique. "Su-

geri à Ruth que o presidente compareces-

se para conhecer os conferencistas estran-
geiros e ele achou boa a idéia", contou a
anfitriã, amiga de dona Ruth Cardoso há
mais de 20 anos.

Fernando Henrique e dona Ruth che-
garam à residência do casal Meyer, na
Rua Maestro Chiafarelli. no Jardim Pau-
lista, por volta das 22h. As estrelas da
noite eram duas celebridades da arquite-
tura mundial — o espanhol Manuel de
Soiá Morales, de Barcelona, e o francês
Bernard Huet, um dos rebeldes dos anos
60, que acaba de modernizar a Avenue
des Champs Elysécs, em Paris. O arquite-
to paulista Paulo Mendes da Rocha e o
presidente da Fundação Padre Anchieta.
Jorge Cunha Lima. também estavam pre-
sentes. O ministro interino do Planeja-
mento, Andréa Calabi. descreveu em de-
talhes o que o governo pretende fazer
pela infra-estrutura das áreas metropoli-
tanas.

Os problemas urbanos foram o prato
principal do jantar, mas Fernando Henri-
que queria mesmo era falar de suas últi-
mas aventuras — o encontro com o presi-
dente russo. Bons Yeltsin, em Nova lor-
que. e o pernoite no porta-aviões Minas
Gerais. "O 

presidente contou historias
engraçadas sobre Yeltsin e confirmou que

ele gostaria de passar três dias no Brasil,
um deles só para pescar", revelou Regina
Meyer. Ao contrário do que se imagina-
va. o presidente não parecia nem um
pouco abatido com o desconforto da noi-
te em alto-mar. "Aproveitei 

para descan-
sar". disse ele, bem-humorado.

Visitas— No final da tarde de sába-
do. Cardoso visitou os ministros Paulo
Renato de Souza, da Educação, e Sérgio
Motta, das Comunicações. "O Sérgio
Motta está ótimo e vai voltar ao trabalho
no próximo dia 6", informou o presidente
ao deixar a casa do amigo. Na rua, ele
deu um autógrafo para o garoto Tiago
Pinheiro de Sousa, que andava de patins
na calçada. Ontem, o presidente e dona
Ruth almoçaram com suas filhas Luciana
e Beatriz, que levaram os netos para visi-
ta-los.

Fernando Henrique encerrou seu lazer
de domingo assistindo a um espetáculo de
multimídia do grupo japonês S N Dumb
Type, no Teatro Sesc Anchieta. O grupo
integra a programação do 5° Festival In-
ternacional de Artes Cênicas, e traz para
o palco um misto de teatro, dança, vídeo,
cinema e esculturas eletrônicas. Um per-
feito happening dos anos 90 — nada sur-
preendente para um presidente que já
posou de boné de rapper na cabeça.

Relator teme

desmobilização
HRASÍI IA — O relator da emenda que

prorroga o [•undo Social de Emergência
(FSE), deputado Ney Lopes (PFL-RN),
esta preocupado com a desmobilização da
bancada governista na Câmara e com os
estragos que o feriado de Finados — 2 de
novembro - poderá provocar à votação
da emenda. Ele teme que não haja condi-
ções e quorum suficiente para votar hoje â
noite, na Comissão Especial, o seu parecera emenda do governo. Mais que isso: Lo-
[x's prevê serias dificuldades para conse-
guir realizar, na quarta-feira â noite, a
primeira votação de plenário."A situação e muito precária, de falta
lotai de mobilização", reconhece Lopes.
;'Os governistas ficaram prensados entre
um final de semana e um feriadão', analisa
o relator, que, durante todo o dia de on-
tem. tentou manter contatos com os líderes
do governo no Congresso.

Para que a emenda não tenha maiores
problemas de prazo de votação, no Sena-
do, ela precisará ter passado pela segunda
votação na Câmara até o dia 10 de novem-
bro. Por causa das exigências regimentais,
isso só será possível se a primeira votação
i>correr nesta quarta-feira.
. Mas a convocação de uma sessão para a
noite que antecede o feriado é uma mano-
bra de alto risco. Esse tipo de votação
exige que. pelo menos. 350 deputados este-
jam presentes â sessão, pois para a aprova-
çao de uma emenda, sâo necessários os
votos de 308, dos 513 deputados.
. Se o presidente da Câmara. Luis Eduar-
do Magalhães (PFL-BA) mantiver a sessão
•para quarta-feira â noite, os lideres do
governo terão trabalho dobrado. Além de
negociar os 30,S votos eles terão que con-
vencer os deputados a desmarcar as via-
gens e passar parte da madrugada do dia 2
de novembro em plenário.
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Tenter aclia que fun da isonomia salarialfacililara o aparecunento de /iovwmarajas

PMDB vê risco no fim da isonomia
EUGÊNIA LOPES

BRASÍLIA —Retirar a isonomia salarial
entre os Três Poderes, da atual Constitui-
çào. pode abrir um precedente perigoso,
que acabará permitindo a criação de altos
salários, na opinião do líder do PMDB.
deputado Michel Temer. Temer afirma que
a isonomia funciona hoje como "uma es-
pécie de freio" contra os excessos salariais
e será uma das discussões mais polêmicas
na Comissão Especial, que analisará o mé-
rito da emenda da reforma administrativa.

Sem a isonomia salarial, diz o líder,
pequenos grupos de funcionários, com po-der de pressão, vão conseguir aumentos
maiores em detrimento dos demais servi-
dores."Quando não há isonomia, poucas
pessoas podem reivindicar ganhar muito",
alertou Temr.

Temer considera o teto salarial de RS
S.500. para todos os funcionários públicos e
titulares das esferas de poder, previsto na
emenda da reforma administrativa, de vital
importância para conter os salários dos ma-
raias. "Embora isso já exista na atual Consti-
tuição - o artigo 17 das disposições transito-
rias - por decisão do Judiciário, as vantagens
pessoais estão excluídas desse teto e. por isso,
criam-se os altos salários. Não sei se depois
de aprovada a emenda, a atual jurisprudên-
cia vai mudar", completou.

Absurdo — O deputado Alexandre
Cardoso (PSB-RJ) também acha que a
atual Constituição dá mecanismos para
conter os salários dos marajás. Ao contra-
rio de Temer. Cardoso afirma que existem
seis decisões recentes do Supremo Tribunal
Federal (STF ) que impedem a perpetuação
dos salários exorbitantes de alguns funcio-
nários públicos. "E um absurdo o presi-
dente Fernando Henrique Cardoso não ter
conhecimento dessas decisões. E se o teto

Temer aclia que fim da isonomia salarial facilitará o aparecimento de novos marajás
salarial já está estabelecido, a isonomia é
uma matéria secundária", alegou.

Assim como Temer e Cardoso, o líder
do PPB. deputado Odelmo Leão (MG),
também lança mão do artigo 17 das dispo-
siçòes transitórias da Constituição paraafirmar que o teto salarial já existe no texto
constitucional. "O teto e claro na Consti-
tuição. E só cumprir o artigo 17", disse
Leão. Ele garantiu ainda que o PPB è a
favor da reforma administrativa, apesar de
cinco, dos oito integrantes do partido na

Comissão de Constituição e Justiça, terem
votado contra o governo. 

"É 
porque a

discussão foi técnica e todos os votos do
PPB obedeceram a uma posição ética",
observ ou o líder.

O deputado José Genoino (PT-SP) dis-
corda das argumentações dos congressistas
de que existem mecanismos na Constitui-
çâo para controlar os altos salanos. "Ha
brechas constitucionais que acabam defen-
dendo os marajásafirmou.

Serra critica

aposentadorias

MARCIA CARMO
Correspondente

BUENOS AIRi S — A aposentadoria dos
servidores públicos da União é um dos
principais alvos do governo na reforma
administrativa, que terá votação concluída
hoje na Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ)da Câmara. Ontem, numa entrevista
nesta cidade, o ministro do Planejamento,
José Serra, disparou: "E um fato inédito
no mundo, no universo e em quantas gala-
xias existirem o pagamento de 20% a mais
para os inativos".

Serra lembrou que os aposentados da
União custavam ao Estado cerca de 20%
da receita, antes da nova Constituição, e a
previsão agora é dc que comprometam, no
ano que vem. mais de 40% desta verba
federal. Na embaixada brasileira, pouco
antes de embarcar de volta ao Brasil, ele
disse que a folha de servidores públicos
cresce por inércia. Ou seja, mesmo sem
contratar ninguém, a previsão orçamenta-
ria com pessoal subiu de RS 31 bilhões
para RS 34 bilhões e agora deverá atingir'
RS 38 bilhões — um bolo de neve que vem
incomodando principalmente o presidente
Fernando Henrique Cardoso.

"Os 
gastos com a folha chegando a:

quase 60% da receita, por causa dos esta-
dos e municípios, mostram como é grave a
situação", afirmou o ministro. A "inércia",
citada por Serra e explicada pelos gastos"
com aposentadorias, aumentos reais de sa-
larios e outros benefícios do setor público.;
Atualmente, os funcionários civis são apo-
sentados ganhando em média 20% a mais.:
os militares em torno de 15%. e os servido-'
res do Judiciário, cerca de 35% acima do:
que recebiam em atividade.

1m

F



JORNAL DO BRASIL

Brasil

SEGUNDA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 1995

Nova rebeliao no 
Catolicos homenageiam santa

i^hK jjrtc^ jS^ fo \*°°de 
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2 dc outubro de 1992, quando 111 solver o problema. , us S1^ v°n Helder a imagem Mi/hairs dc fieispcirticiparain daprocissao de N.S. do Guadalupe e do ato deck sagravo a N.S.Aparecida
de Nossa Senhora Aparecida. O
governador da Bahia, Paulo Sou- . _ r ,

1: &c 
«praH®nM¦*> Excrciw. Ato leva Dom Aloisio a reiotas

, Marmha e Aeronautica tambem
^B| PR0M0CA0 JB XWZSk | participaram dos rituais de encer- PORTO ALEGRH — A tradicio- prometer com N.S. Aparecida sal do Reino de Deus, durante um
raiEBM LB/A VOCE ehbbbbb 1 ramento do encontro. Na soleni- nal procissao de Nossa Senhora com N.S. do Guadalupe, por ser programa da TV Record no ultii

A IKGLATERRA.1^^ dade dc abenura realizada na ul- do Guadalupe, em Pelotas (RS), essa a Virgem Maria, cujo rosto modia 12.
tima quinta-feira, cerca de 14 mil transformou-se, ontem, num assume o dos excluidos sociais. Ao longo do trajeto da roma-;

__ n rxni-. ^«»«v n mm pessoas loiaram a Concha Acusti- grande ato religioso de desagravo "Maria deve estar no nosso cora- ria motorizada. centenas de pes-
fM M oil H Jpffl, 83 Btk nm ca jo Teatro Castro Alves. a Nossa Senhora Aparecida, com ?ao, na familia e na sociedade. So soas se espalhavam na estrada:
HI If H 111 1 MSj&gf |B|Ijfl p....,, , a presenga de imagens das duas conseguiremos mudar nosso pais rezando, aplaudindo, acenando
II MS ||| mBB Bm Kellgiosiaaae 

— A Igreja santas. Foram 23 quilometros de quando mudarmos o nosso cora- lengos, tergos e bandeirinhas a
wB ffi&SBiA ilj w|| (Tf fyi atolica 

ucve satr mais vezes as romaria ate o Santuario de Casca- ?ao para torna-lo semelhante ao passagem das imagens de Nossa
*'.¦$? r,j J|m Ha f^nSBlWiMB H 

rudS rea o lltos ?randes co- ta, com a participapao de milhares coraoao de Jesus. Senhora Aparecida e Nossa Se-"1, mo este, pelo menos quatro vezes de fieis. A imagem de N.S.Apare- A exaltaoao a Maria e a Nossa nhora do Guadalupe.
Ill Ifi Iplj Ipi ao ano» Para despertar o senti- clda foi tra/.ida pelo cardeal de Senhora Aparecida durante D. Aloisio disse trazer uma
Jn BE™ Em IbIBI 111cnt0 religioso". disse Dom Lu- Aparecida (SP). D. Aloisio Lors- procissao e na cerimonia no San- "mensagem de paz" para os ro-
|fl| llll jl HQ Wm/f cas. Ele tambem quer que a Rede cheider. e o bispo de Pelotas. 0. tuario. completaram uma serie de metres, numa referenda a postura
JlB§|pa lilljPjjf V'ida seja uma emissora comer- Jayme Chemello, comandou um homenagens e ntissus realizadas catolica de exaltar N.S.

10 B Cial, e nao por assinatura. o que 
: 

co'ro que dizia que 
"so Deus nos dois iiltimos dias em 12 paro- Aparecida mas sem ataques dire-.

m m m H ma tanaa W m ** limitaria seu publico. adorado, mas Maria, nossa Mae. quias de Pelotas e nas cidades de tos a Igreja Universal. 0 uso dos
ffl gm mk fl| Dom Lucas nao acredita que e venerada. Nos a amamos e Sao Lourenco e Turucu, percorri- meios eletronjcos, aleni das men-

W J»H Ml llMf Igreja Catolica imiie a Igreja Uni- queremos como Mae de Deus das por D. Aloisio. que levoujun- sagens por telefone celular, penni-
If ¦ BM B bbmBm nUfH wrsal do Reino de Deus ao reali- nossa mae"- to a imagem de N.S. Aparecida. Uu a ,ntlerl,^ao da romana em

1|P 1MI zar grandes atos piiblicos. "A D. Aloisio utilizou um telefone sempre acompanhado pelo bispo andamento coin as oracoes dos

tt W R H Igreja Universal e que nos imita, celular, ligado a radio Universi- de Pelotas e vice-presidente da' ^ am 110 santua"

porque a Igreja Catolica existe dade, que transmitiu a romaria, CNBB, D. Jayme Chemello. Apos a chegada ao Santuario.
desde o ano 33", disse o cardeal. Para prcgar 

"uma mensagem de Todas essas cerimonias foram 0$ rbmeiros subiram um pequeno
„ ' V* "' 

 As pessoas comecaram a chegar pazaos catolicos". em desagravo a santa que teve morro, onde D. Aloisio e D. Che-

rSe 

VOCe quer assistir ao Show do ( ao eslad'° l^a Fonte Nova pela Ja no Santuario, D. Aloisio sa- imagem chutada pelo'bispo'Ser- mello rezaram uma missa para
Foo Fi"hlers em I oncires de 

v manha. Muiws. passaram mal. lientou que 
"devemos nos com- gio Von Helder, da Igreja Univer- milhares de fieis.

Rque ligado no Jornal do Brasil:  —- ¦¦¦- ¦

uia 01/11, quarta-feira. no Caderno B; GOVERNO DO ESTADO DO CEARA ["jfiStes." 
I >v nnrPWAl/F

rv „n/11 
'. 

„ . SECRE7ARIA DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO CEARA E ' fflPSg UUOtlMAVt
02/11. quinta-feira. no Caderno B; COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HlDRICOS-COGERH l\J vaio do Rio Doce Navogapao s a

Dia 03/11. sexta-feira. na Revista Proprama; COMISSAO CENTRAL DE CONCORR2NCIAS
Dia 04/11. sabado. no Caderno TV; AVISO DE LICIT&r&O ministbrio de minas e energia

MV,aU L.IV^I C.G.C. 33.147.364/0001-58
Dia 05/1 1. domingo. na Revista de Domingo; A Comissao Cential de Concorrencias. em nome da Secretaria Tomadnde Prexjos assef ne001/95

n- nr/1 , t,.niinHr. r„Hprnn pc..nrt.,c dos Recursos Hidricosdo Estado do Cear^ — SRH e Companhia Permanente de Udta?So da Vale do Rio Doce Nnvegn^o s.a. -
Dia Ob/11, SCgUnUcMlira. no C^KU inO hsportcs. . rncf -_ Dri/^(,r<.1^e. u;w,^rtr rnr^cou DOCENAVE torna publico, pnra conheamento dos interessados devidamentede bestao dos Hecursos Hidncos — COGERH convida as r^n0»r^rte^nnrcwAv/c n. n ^ ^/on. cadastraaos na LXJCfcNAVt, ou na Companhia Vale do Rio Doce • CVRD, ou queempresas interessadas em participar da SSQLlinte Concorrencia atenderem a todas as condiifoes exigidas para ocndaslramento nn DOCENAVE,

JORNAL DO BRASIL I Publico Nacional, par3 ApuiSicao do Bens para TreinamentO I I ate o3® dia anterior a data do recebimentodas propostas, que fara realizar licita<pao I'"'Trriir^rTM1' Escritono. conforme descriminado a seguir. CONCORRENCIA na modalidade Tomada de Pre<?os para contrata<?ao de 3eguro de vida em grupo,
BBMPBHBW8MBB PUBLICA NACIONAL N0 74/95 "Aquisicaode Bens para Treina- seguro de acidentes pessoais, quando em viagem, seguro de acidentes pessoais

mento e Escritbrio". Data de Abenura: 30/11 /95 is 16 00 horas ^ es*?'T,Sa% ° 
^dital c°rpl?to sef obMo °—————____J ¦ § pagamento de R$ 50,00 (cmquenta reais). nao reembolsaveis, a partir do diaedltal Sera TOrn€^CldO na COGERH. mediante O pagamento de RS 01/11/95, a Rua Voluntarios da Patria 143 - 4° andar, Botafogo, Rio de Janeiro -""¦"¦I"""  1 mammmm50.00. na Rua Pereira Filgueiras 2020. sala 205. fone (085) Rj. nos dias uteis, no horario dns 10h as 12h e das 14h30min as 16h. A I

i ® 13 261-7102. famal 222. fax (005) 261-0301 e as licitacoes serao documentaijao para habilita?ao e 33 propo3tas comerciais serao recebidas as
p realizadasna Rua Silva Paulet n° 324 Aldeota. Fortaleza-CE 10:00 hs do dia 17 de novembro de 1995, no endere?o supramencionado. Apos
K J& Jm M I J S I f A I 7 A n 63,0 horar'°' a Corn'ss^o Permanenle de Licita^ao procedera a abertura daU V I LliMUrt documentacSo. Este anuncio esta sendo publicado nesta data no Diario Oficial da
IjTl & INFORM AC AO RELEVANTE acomissao  Uni5o.
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AereaRio/Sao Paulo

PORTO SEGURO I 
ou Trem de Pmta?

^l'aS 
^eSSOaS ^0ntj ^rea'^$272,,00 ^ jUi'""r»u

m_ _j o j • n •- Se voce viajar sozinho, em cabine simples, a vantagem continua \TREMPEi RATA/
...^yySf|ig^» lours de 8 dias com 7 noites no Trem de Praia: wee paga apenas R$S5,00.

de Hotel, incluitldo passagem Inclusive 
Estacionamento, Sala Vip e Plataforma Exclusiva.

jatof-ioo a^rea, hospedagem, caf<6 da MB a ¦ B
manha, traslados, City-tour e 

^STST 
CAMI hQlCQ

I Solctur/TAM. Temos outras opc6cs de Hot6is. Luau ttO Barramares. WWIflVl I
Reservas: Rio de Janeiro (021)293-4071 Sao Paulo (011)825-7022 a

- Ar hotel pajrk palace* 
'

7^ BOUGANV1LLE HOTEL
(PADRAO 

3*>  (padrAO 4*> M

A3 quadras da praia de Coroa Verme- Na cidade. Ar condicionado, TV a co- Logo na chegada voce reccbe as boas-v indas com um drinklha. Ar Condicionado, TV a cores, res, frigobar e piscina. MEIAPENSAO Mas as surprcsas nao acabam por a. O cafe da manha, otrigobar e piscina. 1 INCLUIDA. ' . . ,
jif' ";r almoco co jantar ja estao incluidos nas vantagens do pacotr

3*> 
ir^oa!!! sj "II ~ 11 E \oce ainda desfruta de saveiros, piscina, sauna, bares e

X R$ 3xR$ restaurantes em no\a decora pi j e novas cores.
on R$ 264, a vista i ou RS 303, & vista 

ilf 
7frItiTudo 1ue r" d° portogalo o c.-nirio perf.ilo pan. um

I exclustvo e relaxante programa. Reserve-se para esse pra/.er.Lugares limitados. Reserve logo o seu. • r'' "
Parctlam«n»o nos carious . mm ~~—
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Pnsscnr na Ilha Grande, andar no teleférico, praticar esportes
No Feriadào, reserve-se para o Portogalo.

CONSULTE O SEU
AGENTE DE VIAGENS

Católicos homenageiam
Nova rebelião no

Caraiidira mata 2

Pelotas. RS — Zero Hora
¦ Ato de desagravo

a N.S. Aparecida

reúne 70 mil fiéis
SALVADOR — Um ato de de-

sagravo à imagem de Nossa Se-
nhora Aparecida reuniu ontem
cerca de 70 mil fiéis e 140 padres
da Igreja Católica no estádio da
Fonte Nova, em Salvador, duran-
te o encerramento do Io Congres-
so Arquidiocesano do Coração de
Jesus. O cardeal-primaz do Brasil
e presidente da Conferência Na-
cional do Bispos do Brasil, Dom
Lucas Moreira Neves, foi sozinho
ao centro do gramado levando a
imagem da santa e fez uma pro-
cissão no estádio, enquanto os
fiéis cantavam a música Nossa Sc-
nIwra, de Roberto Carlos.

O congresso já estava progra-
mado há mais de um ano e ga-
nhou força entre os católicos de-
pois da agressão do pastor da
Igreja Universal do Reino de
Deus Sérgio von Helder à imagem
de Nossa Senhora Aparecida. O
governador da Bahia, Paulo Sou-
10, e representantes do Exército.
Marinha e Aeronáutica também
participaram dos rituais de encer-
ramento do encontro. Na soleni-
dado de abertura realizada na úl-
tima quinta-feira, cerca de 14 mil
pessoas lotaram a Concha Acusti-
ca do Teatro Castro Alves.

Religiosidade — "A Igreja
Católica deve sair mais vezes às
ruas realizando atos grandes co-
mo este, pelo menos quatro vezes
ao ano, para despertar o senti-
mento religioso", disse Dom Lu-
cas. Ele também quer que a Raie
Vida seja uma emissora comer-
ciai, e não por assinatura, o que
limitaria seu público.

Dom Lucas não acredita que a
Igreja Católica imite a Igreja Uni-
versai do Reino de Deus ao reali-
/ar grandes atos públicos. "A
Igreja Universal é que nos imita,
porque a Igreja Católica existe
desde o ano 33", disse o cardeal.
As pessoas começaram a chegar
ao estádio da Fonte Nova pela
manhã. Muitas, passaram mal.

presos foram assassinados pela
Tropa de Choque da PM. Os tiros
acertaram o soldado Pedro Bernar-
do de Carvalho e o agente de segu-
rança Augusto José Machado, que
foram levados para um pronto-so-
corro com ferimentos leves.

Ao ser informado sobre a rebe-
lião, o presidente Fernando Henri-
que Cardoso defendeu a desativa-
çào do Carandiru, que abriga mais
de sete mil presos, para a constru-
ção de presídios menores. "Sei 

que
existe um projeto e eu o apóio",
declarou o presidente, referindo-se
á proposta do governador Mário
Covas, que incluiu o complexo pe-
nitenciário em seu programa de pri-
vatizações. As rebeliões, observou o
presidente, se devem à situação das
prisões, 

"uma 
questão devastadora,

por conta de métodos carcerários
inaceitáveis". O presidente disse
que o governo federal fará a sua
parte p;ira ajudar os estados a re-
solver o problema.

SÃO PAULO — Quatro presidia-
rios se rebelaram, ontem á tarde, e
fizeram dois reféns no Pavilhão 7
da Casa de Detenção, no complexo
penitenciário do Carandiru, depois
de uma tentativa de fuga, às 8h30
da manhã, e de uma briga interna,
oito horas depois. Segundo a Poli-
cia Militar, há dois presos mortos,
até agora não identificados. A Se-
cretaria da Administração Peniten-
ciaria mandou isolar a Avenida
Cruzeiro do Sul, para evitar tumul-
tos junto aos portões de acesso,
onde centenas de parentes de presos
se concentraram depois que as visi-
tas de domingo foram suspensas.

A confusão começou quando
um preso tentou fugir por uma te-
ii'su (corda feita de lençóis) e foi
surpreendido pela segurança. En-
quanto os guardas e policiais se
mobilizavam para pegá-lo, houve
vários disparos de uma cela do Pa-
vilhão 9 — o mesmo da rebelião de
2 de outubro de 1992, quando 111 Milhares de fieis participaram da procissão de N.S. do Guadalupe e do ato de de sagravo a N.S.Aparecida

Ato leva Dom Aloísio a Pelotas

prometer com N.S. Aparecida e
com N.S. do Guadalupe, por ser
essa a Virgem Maria, cujo rosto
assume o dos excluídos sociais."Maria deve estar no nosso cora-
çào, na família e na sociedade. Só
conseguiremos mudar nosso país
quando mudarmos o nosso cora-
ção para torná-lo semelhante ao
coração de Jesus.

A exaltação a Maria e a Nossa
Senhora Aparecida, durante a
procissão e na cerimônia no San-
tuário, completaram uma série de
homenagens e missas realizadas
nos dois últimos dias em 12 paró-
quias de Pelotas e nas cidades de
São Lourenço e Turuçu, percorri-
das por D. Aloísio. que levou jun-
to a imagem de N.S. Aparecida,
sempre acompanhado pelo bispo
de Pelotas e vice-presidente dá'
CNBB. D. Jayme Chemello.

Todas essas cerimônias foram
em desagravo à santa que teve a
imagem chutada pelo 

'bispo' Sér-
gio Von Helder, da Igreja Univer-

sal do Reino de Deus. durante umi
programa da TV Record no últii
mo dia 12.

Ao longo do trajeto da romã-
na motorizada, centenas de pes-
soas se espalhavam na estrada;
rezando, aplaudindo, acenando
lenços, terços e bandeirinhas à
passagem das imagens de Nossa
Senhora Aparecida e Nossa Se-
nhora do Guadalupe.

D. Aloísio disse trazer uma"mensagem de paz" para os ro-
meiros, numa referência á postura
da Igreja católica de exaltar N.S.'
Aparecida mas sem ataques dire-
tos à Igreja Universal. O uso dos
meios eletrônicos, além das men-
sagens por telefone celular, permi-
tiu a interligação da romaria em
andamento com as orações dos
tléis que aguardavam no santuá-
rio de Cascata.

Após a chegada ao Santuário,
oá romeiros subiram um pequeno
morro, onde D. Aloísio e D. Che-
mello rezaram uma missa para
milhares de fiéis.

PORTO ALEGRE — A tradicio-
nal procissão de Nossa Senhora
do Guadalupe, em Pelotas (RS),
transformou-se, ontem, num
grande ato religioso de desagravo
a Nossa Senhora Aparecida, com
a presença de imagens das duas
santas. Foram 23 quilômetros de
romaria até o Santuário de Casca-
ta. com a participação de milhares
de fiéis. A imagem de N.S.Apare-
cida foi trazida pelo cardeal de
Aparecida (SP). D. Aloísio Lors-
cheider, e o bispo de Pelotas, D.
Jáyme Chemello, comandou um
coro que dizia que 

"so Deus é
adorado, mas Maria, nossa Mãe.
é venerada. Nós a amamos e a
queremos como Mãe de Deus e
nossa mãe".

D. Aloisio utili/ou um telefone
celular, ligado à rádio Universi-
dade, que transmitiu a romaria,
para pregar 

"uma mensagem do
pa/ aos católicos".

Já no Santuário. D. Aloisio sa-
lientou que 

"devemos nos com-

M PROMOÇÃOJB
m LEVA VGCE p™
éí A INGLATERRA. I

rSe 

você quer assistir ao show do
Foo Fighlers em Londres de graça

fique ligado no Jornal do Brasil:
uia 01/11, quarta-feira, no Caderno B;

Dia 02/11. quinta-feira, no Caderno B;
Dia 03/11. sexta-feira, na Revista Programa;

Dia 0-1/11. sábado, no Caderno TV;
Dia 05/11. domingo, na Revista de Domingo;

Dia 06/11. segunda-feira, no Caderno Esportes.

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ E
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS — COGERH

COMISSÃO CENTRAL DE CONCORRÊNCIAS
AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Cential de Concorrências, em nome da Secretaria
dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará — SRH e Companhia
de Gestão dos Recursos Hídricos — COGERH convida as
empresas interessadas em participar da seguinte Concorrência
Pública Nacional para Aquisição de Bens para Treinamento e
Escritório, conforme descriminado a seguir. CONCORRÊNCIA
PUBLICA NACIONAL N° 74/95 "Aquisição de Bens para Treina-
mento e Escritório". Data de Abertura: 30/11/95. ãs 16 00 horas O
edital será fornecido na COGERH. mediante o pagamento de RS
50.00. na Rua Pereira Filgueiras 2020. sala 205. fone (085)
261-7102. ramal 222. fax (005) 261-0301 e as licitacões serão
realizadas na Rua Silva Paulet n° 324 Aldeota. Fortaleza CE

DOCENAVE
Valo do Rio Doce Navegação S.A

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
C.G.C. 33.147.364/0001-58

Tomada de Preços ASSEF ne 001/95
A Comissão Permanente de Licitação da Vale do Rio Doce Navegação S.A. -
DOCENAVE toma público, para conhecimento dos interessados devidamente
cadastrados na DOCENAVE, ou na Companhia Vale do Rio Doce - CVRD. ou queatenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento na DOCENAVE,
ate o 3® dia anterior á data do recebimento das propostas, que fará realizar licitação
na modalidade Tomada de Preços para contratação de seguro de vida em grupo,
seguro de acidentes pessoais, quando em viagem, seguro de acidentes pessoais
para estagiarios e praticantes. O Edital completo poderá ser obtido mediante o
pagamento de RS 50,00 (cinqüenta reais), não reembolsáveis, a partir do dia
01/11/95, à Rua Voluntários da Pátria 143 - 4o andar, Botafogo, Rio de Janeiro -
RJ. nos dias úteis, no horário das 10h as 12h e das 14h30min as 16h. A
documentação para habilitação e a3 propostas comerciais serão recebidas as
10:00 hs do dia 17 de novembro de 1995, no endereço supramencionado. Apos
este horário, a Comissão Permanente de Licitação procedera a abertura da
documentação. Este anúnòo esta sendo publicado nesta data no Diário Oficial da
União.

JORNAL DO BRASIL

A COMISSÃO

Carro e Moto
SÁBADO no seu JB

Ponte Aerea Rio/São Paulo

ou Trem de Prata?
PORTO

Tours de 8 dias com 7 noites
de Hotel, incluindo passagem
aérea, hospedagem, café da
manhã, traslados, City-tour e
Luau no Barramares.

Nos fretamentos é fundanictit.il saber o nome da
Cia. Aérea o equipamento utilizado. Vôo especial
Soletur/TAM. Temos outras opções de 1 lotéis.

PARKPALACE rU*

HOTEL "Wr

(PADRÃO 4*) U

Na cidade. Ar condicionado, TV a co-
res, frigobar e piscina. MEIA PENSÃO
INCLUÍDA.

 (PADRAO 3*) 

A 3 quadras da praia de Coroa Verme-
lha. Ar Condicionado, TV a cores
frigobar e piscina. 

Logo na chegada você rect-lx' a.s boas-vindas com um drink
Mas as surpresas não acabam por aí O café da manhã, o

almoço c o jantar já estão incluídos nas v antagens do pacote
E você ainda desfruta de saveiros, piscina, sauna, bares e

restaurantes em nov a decoração e nov as cores,
Tudo que faz do Portogalo o cenário perfeito para um

exclusivo e relaxante programa. Resen e-st* para esse pra/.er

3xR$C!>C^, 3xR$XUX,
ou RS 264, à vista j ou R$ 303, à vista

Lugares limitados. Reserve logo o seu.
Porc«lam«nto nos cortò^t . -

? soletur
^BMSâkJULsLJLsJUUkMMMa^H iNÉ! l&=-q s* Em turismo a número 1
CENTRO: 221-4499 • COPA: 255-1895 • MÉIER: 593-4048 • IPANEMA: 521-1188
TliUCA: 264-4893 • BARRA: 494-2137 • N. IGUAÇU: 768-3673 e NITERÓI: 710-7401 Reservas: (0243) 66-1022
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Inglês sobrevive com coração

¦ Aparelho permanente substitui os atuais marca-passos e foi implantado em operação inédita realizada em Oxford, na Inglaterra

eletrico

NELSON FRANCO JOBIM
Correspondente

LONDRES — Um inglês aposenta-
do de 64 anos vive há uma semana
com o primeiro coração elétrico per-
manente. A equipe do cardiocirurgião
Steve Westaby realizou a operação

•pioneira no hospital John Radclifle,
em Oxford, com o apoio de especia-
.listas do Instituto do Coração do Te-
*as, nos Estados Unidos, que desen-
Volveu o aparelho mas não pôde ex-

perimentá-lo em seres humanos por-
que não obteve autorização do
governo americano.

Abel Goldman, ex-produtor de ci-
nema, tinha uma expectativa de vida
de menos de seis meses e já passou da
idade-limite para transplantes de co-
ração estabelecida pelo Sistema Na-
cional de Saúde da Grã-Bretanha.
Menos de uma hora depois da cirur-
gia, estava consciente e cheio de espe-
rança de poder voltar a ter uma vida

normal. "Não tinha nada a perder",
declarou Goldman áo jornal inglês
The Sundciy Times.

O coração elétrico de RS 100 mil,
feito de titânio, foi implantado junto
ao ventrículo esquerdo do coração
natural, que bombeia o sangue oxige-
nado para o resto do corpo através
das artérias. Ao contrário dos apare-
lhos usados até agora, que ajudavam
o trabalho do coração por um perio-
do limitado, o coração elétrico foi

projetado para funcionar indefinida-
mente. Suas duas baterias pesam cer-
ca de 700 gramas e precisam ser tro-
cadas a cada oito horas.

Os maiores riscos da operação são
infecções no orifício no tórax do pa-
ciente por onde o coração elétrico é
ligado às duas baterias, presas por um
cinto ao redor da cintura do paciente,
e por onde entra o ar usado para criar
um vácuo na bomba do coração arti-
ficiul. "Esperamos 

que o paciente viva

anos", disse Tim Mayers, coordena-
dor de pesquisas do Instituto do Co-
ração do Texas.

A equipe do Centro do Coração
de Oxford pretende mostrar que o
uso de corações elétricos será mais
barato e eficiente do que os tratamen-
tos cardíacos com medicamentos e
sucessivas hospitalizações. "Este tem
que ser o caminho, tendo em vista o
aumento dos custos dos tratamentos
cardíacos", comentou Steve Westaby,

o cirurgiào-chefc. que levantou certa
de RS 1,2 milhão em doações \cjé
pessoas e empresas para levar adiaiüç
seu trabalho.

Os problemas do coração são"-ia
principal causa de mortes na Grã-
Bretanha. A cada semana 300 novòi
casos são diagnosticados. Para írailfj-
500 mil cardíacos, o governo gasta,o
equivalente a mais de RS 550 milh^y
por ano.
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Mata atlântica terá banco de dados

n Jardim Botânico

cataloga espécies e

limites da floresta

ALICIA IVANISSEV1CH
Pesquisadores da área de botâni-

ca poderão em breve consultar o
maior banco de dados sobre espé-
cies da mata atlântica. O Jardim
Botânico do Rio de Janeiro vem
reunindo dcvle IW0 informações
sobre os diferentes tipos de vegeia-
ção do estado, que estarão à dispo-
siçâo do público nos próximos me-
ses. O Programa Mata Atlântica foi
considerado projeto prioritário pelo
Ministério do Meio Ambiente, que
liberou RS 1.250.000 para ativida-
des de pesquisa da instituição para
os meses de outubro e novembro.

Estima-se que só existam hoje
11da mata atlântica original
que se estendia do Rio Grande do
Norte, ao longo de ioda a costa, ate
o Rio Grande do Sul. No Rio de
Janeiro, entretanto, a degradação
foi comparativamente maior: res-
um apenas 2% a 3"» da cobertura
orminal do estado.

Áreas cie atuação

1- Reserva Ecológica de Macaé de Cima
2- Estação Ecológica Estadual de Paraíso
3- Reserva Biológica de Poço de Caldas
4- Parque Nacional de Itatiaia
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Para conhecer melhor os limites
da mata remanescente, a equipe do
Jardim Botânico está trabalhando
com fotografias aéreas. O objetivo è
demarcar a área para evitar uma
degradação ainda maior. "Qualquer
ação de conservação requer o co-
nhecimento prévio das espécies da
região", pondera Tânia Sampaio
Pereira, coordenadora do progra-

Oceano Atlântico

ma. que reúne 70 pesquisadores e
conta com financiamento da Fim-
daçào McArthur, dos Estados Uni-
dos.

Desde que o trabalho começou,
em 19SS. três arcas ja foram mapea-
das e uma quarta está sendo estuda-
tia. A primeira foi a reserva ccológi-
ca de Macaé de Cima, no distrito de
Nova Friburgo. "Após três anos de
trabalho em 7 mil hectares, a prefei-

tura reconheceu a área como reser-
va ecológica municipal", destaca
Sérgio Bruni, superintendente do
Jardim Botânico.

A segunda área estudada foi a
Estação Ecológica Estadual de Pa-
raiso. "A medida que as espécies são
identificadas, o banco de dados vai
sendo alimentado e atualizado", co-
menta Bruni. "Além disso, o traba-
lho no campo Serve para criar pro-
gramas de educação ambiental vol-
tados para a população local."

Na Reserva Biológica de Poço
das Antas — a terceira área estuda-
da —, não apenas foram identifica-
das as espécies e a forma como
estão distribuídas, como também foi
possível recuperar algumas áreas de-
gradadas que representam 40% da
reserva. "Já 

plantamos 30 mil mu-
das em cinco hectares desde 1993".
disse Tânia. A equipe do Jardim
Botânico está trabalhando atual-
mente no Parque Nacional de Ita-
tiaia e pretende mapear a cobertura
vegetal com fotos aéreas para deli-
nir. por exemplo, qual é-.a área de
mata. a de campos de altitude e
outros tipos de vegetação.
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Saída 2 de novembro

SI 5@2,

ou 4 x R$ 145,

Hospedagem em hotéis centrais com café da
manhã, traslados e city-tour incluídos.
Show de tango e refeições opcionais.

:f*REÇO POR PESSOMe^I APARTAMENTO DUPLO.
Financiado por: Voando

AEROL/NEAS
ARGENTINAS *

§©i@ta
Em turismo a número 1

CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS
CENTRO: 221-4499 • COPACABANA: 255-1895 • IPANEMA: 521-1188

BARRA: 494-2137 • TIJUCA: 264-4893 • MÉIER: 593-4048
NITERÓI: 710-7401 • NOVA IGUAÇU: 768-3673
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Cada vez

mais Serviços.

Cada vez

mais Banco.
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O Cliente Bradesco está cercado de facilidades por todos os lados. Utiliza os Serviços
Bradesco e ganha tempo e comodidade para viver melhor. Com o Cartão Bradesco
Instantâneo é Cliente de todas as Agências Bradesco no País, e tem acesso a uma
das maiores e mais modernas Redes de Auto-Atendimento bancário do mundo.
Pode, ainda, usar os Serviços Bradesco em casa, na empresa, na rua e nas compras
no comércio. O Telebradesco Residência, Telebradesco Empresa, Fax Fácil, Fone Fácil,
Tãlão de Cheques a Domicílio, Pagamento de Contas por Débito Automático,
BDN-Bradesco Dia e Noite, Tâlão de Cheque Expresso, Rede Telecompras e os
Cartões de Crédito são apenas algumas das vantagens do Cliente Bradesco. Se você
ainda não é cliente, venha conhecer as outras e abra uma conta com a gente.

BRADESCOH
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Hospedagem em hoteis centrais com cafe da j
manha, traslados e city-tour incluidos. jj
Show de tango e refei^oes opcionais. i

Financiadopor: Voflndo >/_ | }j
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NITEROI: 710-7401 ? NOVA IGUA^U: 768-3673
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INFORME JB

LUCIANA CONTI

A 
Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério
da Fazenda divulgará, no período das matrículas escola-

res, uma tabela que tem tudo para criar espanto entre os
brasileiros, que ignoram, até mesmo, o real valor do pãozinho
que comem no café da manhã.

A tabela conterá dados sobre os preços médios das mensa-
lidades escolares em cada um dos 27 estados brasileiros, levan-
do em conta o padrão da instituição de ensino.

O mesmo será feito nas universidades e faculdades privadas
de todo o Brasil, que terão seus preços comparados também aos
cobrados em outros países do mundo, como os EUA.

O objetivo do secretário de Acompanhamento Econômico,
Luiz Paulo Vellozo Lucas, é dar parâmetros de comparação aos
pais de alunos para que eles cheguem ao real valor do serviço
que estão contratando para seus filhos.

Vellozo Lucas acredita que, com este instrumento de pres-
são, várias escolas serão obrigadas a oferecer descontos para
seus alunos no ato da matricula e a justificar seus preços. Ao
invés de, como hoje, terem apenas o trabalho de convencer o
outro lado de que propõem índices justos para o reajuste das
mensalidades.

— Elas podem fazer isso, porque os preços que vêm
cobrando estão num nível muito bom para o serviço que
prestam — alerta Vellozo Lucas.

?
Nada pelo social

O Fundo Social de Emer-
gência não aplicou um tostão,
em 1995, na educação funda-
mental.

O saneamento básico foi
outro que não viu a cor do di-
nheiro.

O custeio da saúde, que. cm
1994. recebeu RS 104 milhões
por mês, contou, este ano, com a
mensalidade de RS 33.4 milhões.

Já a Administração e o Pia-
nejamento cresceram suas mesa-
das de RS 32,9 milhões, em 1994.
para RS 95,4 milhões, em 1995.
Domingo no Japão

Católico praticante, o vice-
presidente Marco Maciel, que
está em Tóquio, procurou e
achou uma igreja com um padre
brasileiro para assistir em portu-
guês à tradicional missa de do-
mingo.

O culto foi celebrado pelo
padre Vendelino Lorscheiter, na
capela da Universidade de Sofia.
Procura-se

A última idéia do governa-
dor do Rio, Marcello Alencar, é
propor uma legislação para re-
compensar financeiramente os
cidadãos que derem informações
preciosas para a policia resolver
crimes hediondos.

A equipe de governo já cs-
tuda a viabilização da idéia e
preocupa-se apenas em impedir
o nascimento de um comércio de
delações.

Donde se conclui que o Rio
pode eslar mais perto do Velho
Oeste americano do que se ima-
guia.
Sonho impossível

O presidente da CUT. Vi-
cente Paulo da Silva, responde
hoje com uma ligação telefônica
ao aceno do ministro da Admi-
nistraçâo e Reforma do Estado.
Luís Carlos Bresser Pereira, que
fez chegar a ele sua disposição
para conversar com os sindicatos
de funcionários públicos.

A proposta de Vicentinho é
curta c grossa.

Bresser suspende a tramita-
ção da emenda de reforma admi-
nistrativa, no Congresso, e a
CUT, que representa 4.5 milhões
de servidores, senta-se á mesa
com o governo para negociar a
modernização do Estado.
Em nome de Deus

As escrituras da Bíblia estão
servindo de álibi para a senadora
Benedita da Silva (PT-RJ) des-
pistar seus companheiros petis-
tas.

Ao ser chamada de gover-
nadora, Benedita reage citando
um trecho do Evangelho que su-
gere não deixar para depois o
que está em nossas mãos.

Ao ser saudada como pre-
feita, ela desconversa afirmando

que as Escrituras recomendam
paciência para esperar as boas
oportunidades.
PFL dos pobres

O PFL do Rio faz uma má-
gica em seu programa eleitoral
gratuito, que vai ao ar hoje em
rede estadual.

Sumiu com os políticos na
esperança de entrar mais fácil-
mente na sala dos pobres.

A exceção ficou com o pre-
feito César Maia, que aparece
em rápidos Jlaslies e cede espaço
ao discurso sobre política social.
Esquerda unida

O PSB está preparando
uma pajelança de partidos de es-
querda em sua convenção nacio-
n.il. dias 16, I7 e 18 de novem-
bro. em ()linda (PE).

Os socialistas, que querem
discutir saídas para a oposição,
colocaram na lista de convida-
dos os governadores do Distrito
Federal, Cristóvam Buarque
(PT), e do Paraná, Jaime Lerner
(PDT), e outros lideres do PPS,
PV c PC do B.
Revelação

O traficante Gordo. José
Carlos Gregório, que foi liderdo
Comando Vermelho e cumpre
pena até o ano 2014, conta que
certa noite, encarcerado em uma"cela de castigo" do presidio
Água Santa, no Rio. ouviu uma
mi/ o censurando por ter conu-
nuado a traficar drogas para
dentro da prisão.

Impressionado, o bandido
deduziu:

— F.ra Deus falando comi-
go — conta Gordo, em entrevista
a Revista Vinde, da Visão Nacio-
nal de Evangelizaçâo. que chega
ás bancas em novembro.
Causa perdida

O aborto continua a ser um
tema de difícil passagem no
Congresso.

A pesquisa da ONG Cfc-
mea (Centro Feminista de Lstu-
dos e Assessoria), entre 75% dos
parlamentares, revela que ape-
nas 26% são favoráveis ao nro-
jeto de lei que propõe a legaliza-
ção do aborto no Brasil.

A proposta de descrimina-
ção que exclui a prática do
(. odigo Penal, sem regulamenta-
Ia - tem o apoio de 33.9% dos
parlamentares.
Papa fina

Para justificar os RS 7,20
cobrados por uma porção de ba-
tatas fritas, o Bar Peixe Real. no
Mercadinho São José. no Rio.
deve estar servindo a iguaria em
prato de ouro.

Com o mesmo valor, o con-
sumidor atento compra 1S quilos
de batata, que é vendida, em mé-
dia. por RS 0,40 nos supermer-
cados cariocas.

LANCE-LIVRE

O secretário de Indústria c Comer-
cio do Rui, Ronaldo Cczar Coelho,
inaugura hoje a unidade montadora
de televisores Zenith, n.t Penha. A
indústria do grupo Dreams ò a pri-
meira fábrica de TVs no Brasil insta-
lada fora da Zona Franca de Ma-
naus.

St-m verbas paru tocar os seis lea-
tros do Estado do Rio, o escritor Al-
cione Araújo jogou a toalha e devol-
»eu o cargo de diretor do Departa-
menlo de Artes Cínicas e Música da
Funarj para o secretário de Cultura,
I eooel Kar.

As teses sobre a normalidade ou
não da opção homossexual estarão
em debate amanhã, ás 4h, na Cindi-
do Mendes de Ipanema, no Rio.

A Fundação American Express
apoia, pela primeira ver, um projeto
de preservação do patrimônio históri-
co m> Brasil, financiando parle dos
cuslos da conservação da Igreja de
Nij. da l apa dos .Mercadores, no
Centro do Rio, construída em 1750.

O deputado Fernando Lyra (PSB-
PF) foi nomeado presidente de hon-

ra do Grupo Parlamentar Brasil-Cu-
ba. recém-criado no Congresso Na-
cional.

Vêm aí shows de bandas australia-
nas. Fm janeiro, o Hoodoo Gurus
uprescnta-sc na Praia de Ipanema e,
em abril, i a vez do Men at Work
fa/er sua primeira turnê no Brasil.

Como a Guarda Municipal aban-
donou a Praça Saenz Pena. na Tiju-
ca. os moradores e transeuntes estão
jogados á própria sorte para evitar
assaltos Os meninos de rua toma-
ram conta do local.

Jovens compositores cariocas —
liderados por Marcelo Bueno e Daniel
Gonzaga, filho (k Gonzaguinha —
organizam um grande sarau publico
para o final do ano. Querem reviver os
encontros da turma da bossa nova.

O secretário de Meio Ambicnlc
do Rio. Alfredo Sirkis, vai rever a
Legislação de Ruidos do Município
par.i corrigir absurdos, como o queobriga a medição dos decibeis de
laudo de cachorro. Mas vão virar
delitos outros abusos sonoros, co-
mo os dos vendedores dc pamonha

FACILITANDO...
GÍWAT PRSP. - Ini 06/11
T2L.: 256-3692

JQHGE fiRTUE E fllíRISTELJl
Arv inciam o nascimento de

ARTHUR MENDES ROMEU
ocorrido em 21 /10/95

VIM OS BTOUS DA UNI-R10.

CADERNO DE CLASSIFICADOS.

NOVO TELEFONE

Para melhor atender aos nossos clientes da região, até então
atendida pelos números (021)717-5467 e (021)751-0037,
informamos o telefone da nossa Central de Atendimento:

(021) 372-

Agá

Liderança na Tecnologia de Gases
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PETROLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRAS
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

t

Frota Nacional de Petroleiros
AVISO DE ALTERAÇÃO

CONCORRÊNCIA N* 310.0.057.95-6
Objeto Agenciamento marítimo para o porto do Sào Luís, Estado do Maranhão A
Comissão do Licitação da FRONAPE torna público para conhecimento dos
interessados que a data da Concorrência nB 310 0 057.9b 6. foi alterada para
30/1 1 /9b, na mesma hora e local

H 
BRASIL

CEPEL CS
tWKESA DO SIS mHÁ IU THOefíÀt

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 017/95
OBJETO Aquisição de Plataformas de Coleta de Dados de Velocidade
e Direção do Vento com Transmissão de Dados Via Satélite Brasileiro.- Taxa: RS 30,00 O edital completo encontra-se ã disposição dos
interessados no CEPEL, na Avenida Um, s/n°, Cidade Universitária -
Ilha do Fundão • Rio de Janeiro-RJ, até o dia 17.11 95.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

if-

Companhia
Vale do Rio Doce

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE PONTA DA MADEIRAEdital de Pré-Qualificação

Concorrência Internacional SUPOC N* 025/98
Objeto: Fornecimento e montagem de uma máquina empilhadeira/recuperadora
(Stacker/Reclaimer), e sistema de transportadores de correia», com capacidade
nominal de 8.000T/H de minério de ferro, incluindo: Engenharia, projeto,fabricação, suprimento, obras civis e montagem. Prazo: 18 meses. (Maisinformações no DOU dos dias 27, 30 e 31/10/95).

DR. BBS-SMCRj.

INFORMÁTICA PARA

ATUALIZAÇÃO MÉDICA.

Vida do médico é
assim. Som tempo pra
trocar informações
cottl colegas ou tirar
dúvidas sobre saúde.
Por isso, a Sociedade de
Medicina e Cirurgia do
Rio de Janeiro
(SMCRJ), resolveu
implantar, neste mis, o
DR. BBS (BulUtin
Boanl Systfm), um
clube de comunicação d
dados que funciona como rede priva-
da, em conexão com redes mundiais
como a Internet, na área de saúde.

Os médicos usuários poderão se
encontrar através da rede e até

U-i-?! t r

manter conferências em
grupo. O sistema funcio-

na também como uma
biblioteca para pesquisas

técnicas sobre qualquer
especialidade médica ou

medicamento. O DR. BBS
dará acesso, inclusive, a
consultas ao Medtine, o

maior acervo médico
bibliográfico do mundo.
Agora, para se atualizar,

associe-se ao DR. BBS. e seja um
grande especialista.

Sociedade de Medicina e
Cirurgia do Rio de Janeiro

Dr. BBS- Modem: (021) J07-li:7
to. Mwn do Sá. 197 - CKP 20230-150

Rio de Juaoiro /RJ - Tel: (021) 507-4JS3
FAX: (021) 2J1 UJJJ

f SANESULV
1 Empresa de Saneamento

de Mato Grosso do Sul S/A

3

AVISO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL

N° 004/95 — SANESUL
EMPRÉSTIMO BIRD N« 3442 — BR

A República Federativa do Brasil recebeu empréstimo do Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento — BIRD
(Banco Mundial), em várias moedas, relativo ao custo do Projeto de
Modernização do Setor de Saneamento. 8 pretende aplicar parte
dos recursos desse empréstimo para pagamentos eleglveis decoi
rentes do Contrato para aquisição de Bons conforme especificado a
seguir.
SANESUL — Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul,
doravante denominada "ÓRGÃO UCITANTE", agora solicita pro-
postas lacradas de Concorrentes eleglveis para o fornecimento de
101 500 hidrômetroa taquimôtricos multijatos magnéticos de vazão
máxima 3m'/h.
Concorrentes eleglveis interessados podom obter outras informa
ções e verificar o Edital na:
SANESUL — Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua 25 de Dezembro, 956 — Centro
Telefone: (067) 721-1413 (067) 721 -1014/ (067) 721-1007
Facsimile: (067) 721-1014 — Telex: (67) 2114
CEP. 79002-060 — Campo Grande — Mato Grosso do Sul
Brasil
A documentação completa relativa à concorrência pode ser retirada
por qualquer Concorrente eleglvel mediante recolhimento de uma
taxa não-reembolsável de US$ 200,00 (duientos dólares amenca
nos) ou o equivalente em moeda brasileira.
Todas as Propostas devem estar acompanhadas de uma Garantia de
Proposta, conforme estipulado nos Documentos de Concorrência, e
devem ser recebidas no local definido no item 3 acima até as 14 00
horas do dia 15 de dezembro de 1 995.
As propostas serão abertas na presença dos representantes dos
Concorrentes os quais quiseram comparecer ás 14:00 horas do dia
15 de dezembro de 1998, no local definido no item 3 acima.

Campo Grimde-MS, 27 de outubro de 1995
Qerdncla de Licitações

Classificados
Disque

(021) 589-9922 JB

JORNAL DO BRASIL
Avenida Brasil. 500 — CEP 20449-900 — Cana Pom.iI 23100 — São Cristóvão — CEP 20922-970
Rio de Janeiro — Tel (021) 5H5-4422 • Telex (021) 23 690 — (0211 23 2í>2 — (021) 21 558

TELEFONES
REDAÇÃO

PREÇOS DE VENDA AVULSA EM BANCA
585 4422
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JORNAL DO BRASIL
ONLINE

O qu« é O JB Online
É umá edlçio eletrônica do
JORNAL OO BRASIL, disponi-
vel para usuários de compu-
vador. Consiste em uma versão
SUClnta do jornal impresso, com
textos e fotos, além de informa-
ções que complementam repor-
tagens publicadas.
Como ter acèsao ao
JB Online
Através de uma conexão à rede
mundial de computadores Inter-
net e programas específicos. No
Brasil, o acesso á Internet è ofe-
recido pela Rede Nacional de
Pesquisa e pela Embratel O en-

dereço (URL, no jargão da Inter-
net) do JB Online ô; http:/'
Mrww.ibase.br/~jb/lndexJitml
Correspondências eletrônicas
também podem ser enviadas ao
JB, através do seguinte e-mail
jbui ax.apc.org
Como achar complemen-
tos do Jornal no JB Online
A marca JB Online e o número
que aparecem em certas reporta
gens do jornal, indicam que há
material complementar na edição
eletrônica. Ao entrar no JB Onli-
ne, na Internet, é Só clicar sobre a
mesma marca que aparece na te-
la e procurar o número corres-
pondente, para encontrar o com-
plemento (geralmente mais infor-
maçôes sobre o mesmo assunto,
integra de documentos etc).

©JORNAL DO BRASIL S A 1 995
Os t««tos. hxoçra*;as e de**»» cn«çôes mteiectuaíS pwb<»cados neste nio po<5e^< s«f usados,
reproduzkíos ac*otx*ados oo estocado* e<n Mrtama da Nwko de dados ou p»oc*sso em ouakjwer fc-ma oa
meo — mecán.co e*efròn«o mcroMmagem íotococxa. gravação etc — sem awto»'*açèc escuta dos Mulares dos
direitos autorais

Stuttgart. Alemanha

Ipl I W&iiu felSt§&l|f

> ""
:. : : : . ' '.."v - -: '

CIÊNCIA
SEGUNDA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 1995

Batatas crescem a

bordo do Columbia

CABO CANAVERAL, FLÓRIDA
— Austronautas a bordo do òni-
bus espacial Coiumbia estão ten-
do sucesso no cultivo de pés de
batata. Alguns dos resultados da
experiência foram relatados on-
tem, décimo dia de uma viagem
programada para durar 16. Fun-
cionários da Agência Espacial
Americana (Nasa) disseram que
as plantas têm aparência muito
saudável.

Os pés de batata estão sendo
cultivados com alta tecnologia,
em recipientes com luz e água. As
batatas ganharam lugar na segun-
da missão mais longa do progra-
ma espacial americano porque
havia evidências de que a ausência
de gravidade pudesse inibir a pro-
dução de amido. A Nasa, porém,
só vai poder confirmar a possibili-
dade de os pés de batata cresce-

rem sem problemas no espaço de-
pois que a nave retornar a Terra,
quando serão feitos testes com-
plementares.

Os cientistas do programa es-
pacial americano se interessam
pela viabilidade do cultivo de ve-
getais no espaço, porque as plan-
tas poderiam tornar-se fonte de
alimentação durante missões lon-
gas e contribuir para a purificação
do ar no inteiror das espaçona-
ves.

Em uma outra experiência, os
astronautas estão analisando o
que acontece quando gotas de de-
terminados líquidos colidem com
líquidos de natureza diferente. Os
resultados da pesquisa deverão
servir na busca de meios mais efi-
cazes de recuperar áreas atingidas
por derramamentos de petróleo.

— AP

? Instalado confortavelmente na mão de seu tratador, o sapo
verde australiano do :oológico de Siuttgart, na Alemanha, pare-
ee satisfeito ao engolir um grilo inteiro. Os anfíbios e répteis do
zoológico devoram por ano I milhão de grilos e 250 mil moscas
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LÕJA DE FÁBRICA

A TERCEIRA 

QUE 
CHEGOU

PRA DEIXAR SUA VIDA

AINDA MAIS EXCITANTE.

LOJA DE FÁBRICA VILA ROMANA. AGORA jVO NOVA AMÉRICA OUTLET SHOPPING,

Primeiro a loja de Fáhrim Vila Romana conquistou os homens no l ia Parque Shopping. Depois foi a vez da loja no Rio Oj]' Price. Agora a Vila Romana quer satisfazer o
carioca por inteiro. \ora loja no \ora 1 mérica Outlet Shopping. Com a mesma tradição de qualidade Mia Romana das outras duas lojas. com a mesma variedade, com as

mesmas grijfes e cortes impecáveis, com os mesmos preços incríveis e condições de pagamento especiais. Com uma vantagem: é novidade. E que homem resiste-a uma novidade 
'.''
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Terno em puro linho

a partir de

rs 149,90
*

( alça social em puro linho

a partir de

r$44 ,90
*

Camisa em puro linho

Pierre Cardin manira curtaO
a partir de

R$34,90*

NOVA AMERICA

OUTLET SHOPPING
Av. Automóvel Clube esq. Av. Suburbana

5 E

$01 1
RIO DE JANEIRO: Nova América Outlet Shopping - Av. Automóvel Clube esq. Av. Suburbana Tel.: 583-1211 • Via Parque Shopping • Rio Ofí Price
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O Saldo dos Saldos

A 
balança comercial voltou a registrar em setern-
bro o terceiro saldo positivo no segundo semes-

tre. Embora o ganho de USS 481 milhões possa ser
considerado modesto em relação aos saldos de mais
de USS 1,5 bilhão mensais no período anterior ao
Plano Real, são necessárias algumas considerações
para uma avaliação mais consistente do resultado.

Em primeiro lugar, a continuidade dos saldos
comerciais é ótima notícia. Ela indica resultados con-
sfstentes da política econômica aplicada pelo governo
desde o superaquecimento do consumo e a crise
mexicana. O saldo de USS 644 milhões em outubro
de 1994 ainda foi superior ao do mês passado.

Todos os indicadores recentes sugerem que o

perigo já passou na área do comércio exterior. As
exportações voltaram a crescer e ja nao se obser-
vam maiores pressões nas importações. A lebre de
compra de automóveis importados parece ter pas-
sacio, deixando no seu rastro fortes seqüelas entre
revendedores e instituições que financiaram as im-

portações. Até abril de 1996, quando o imposto de
importação cairá para 32%, não se prevê desem-
barque mais intenso nos portos.

Não se pode esperar, contudo, a volta de
megassaldos comerciais. Isso fazia parte de outro
Brasil. Um Brasil assolado pela hiperinllação e
sem perspectivas de retomada do crescimento eco-
nômico. O Brasil da estabilização e da abertura da

economia terá de conviver naturalmente com sal-
dos comerciais mais modestos e déficits eventuais.
Nada que mereça maiores preocupações, desde
que as demais contas deficitárias do balanço de
pagamentos (conta de turismo, pagamento de ro-
vai lies. remessas de juros, lucros e dividendos)
sejam financiadas pelo ingresso de capital externo.

O custo social desta política tem sido alto,
porém, para o país. A manutenção dos juros altos
para atrair capitais do exterior não poderá ser
mantida por muito tempo. A sustentação do real
depende, definitivamente, de reformas profundas
nas contas do Estado.

O governo precisa se preparar para o cenário
de saldos modestos no comércio exterior, elimi-
nando a componente de risco que altos déficits
públicos possam representar à estabilização econô-
mica. Só o ajuste fiscal vigoroso, incluindo remo-
ção de custos que inibem a competição dos produ-
tos brasileiros no mercado mundial, devolverá
mais liberdade à política cambial e abrandará o
rigor da política monetária.

A capacidade de as exportações crescerem sem
artificialísmos e atrativos extras, e de a economia
voltar a apresentar crescimento auto-sustentado.
com a geração de empregos exigida pela sociedade,
só será possível se o Estado ceder espaços ao setor
privado.

Fim de Linha

Indignados 
com a aprovação da quebra da estabili-

dade do funcionalismo público pela Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara, manifestantes lide-
rados pela CUT organizaram mais um badernaço em
nome do passado. Começaram por uma passeata pela
Esplanada dos Ministérios e terminaram num arre-
medo de invasão do Palácio do Planalto, depois de
amarem a meio-pau a bandeira nacional situada a
esquerda da rampa.

Gesto megalomaníaco, como se o Brasil tivesse
de vestir luto em virtude de medida que concerne a
15"'o da força de trabalho da economia formal. Pro-
testo patético, semelhante ao promovido por desor-
deiros nas Bolsas de Valores do Rio e cie São Paulo
por ocasião dos leilões de privatização. Manifestação
anacrônica, como se a liquidação dos privilégios não
aliviasse o bolso dos contribuintes e como se os
operários da CSN não estivessem se beneficiando
com a democratização do capital.

listas ma/orcas ja entraram em estertor: cada vez
menos populares pela truculência e intolerância (al-
guns quiseram rasgar a bandeira), cada \ez menores
(mais para claqtie do que para turba), cada vez mai>

grotescas (não podendo invadir o Planalto, os mani-
festantes atacaram com socos e chutes o carro do
ministro da Agricultura, José Eduardo de Andrade
Vieira, que saía do Congresso).

Ainda assim é preciso alertar para a grave falha
do governador de Brasília, Cristóvam Buarque, que
não mobilizou efetivo suficiente para conter os mani-
festantes. Os arruaceiros não encontraram a menor
dificuldade em romper o frágil cordão de isolamento
que uns 20 policiais militares tentaram formar em
frente â sede do governo, sendo contidos pelas armas
do Batalhão da Guarda Presidencial. Por pouco não
ocorre uma tragédia em que se produz um falso
mártir.

Há mais: por menos de meia hora, o protesto
não pega o presidente da República na rampa,
onde Fernando Henrique estivera para se despedir
do presidente da Ucrânia. Quando se pensa na
vulnerabilidade do presidente, que quase despenca
com o assoalho de um deque em Carajás, no Pará.
depois de ser acuado por baderneiros no Centro
Cultural Banco do Brasil, no Rio. é inevitável
concluir que tem algo de muito errado com a
senurança do Planalto.

Missão Original

As 
modificações propostas para o Imposto de

Renda a partir de 19% ba>eiam-se no con-
vencimento do governo de que esta na hora de sair
da base tributária montada para conviver com a
inflação e migrar para outra de economia estável.
É a aposta que terá de ser jogada por toda a
sociedade.

Durante décadas, as empresas foram obriga-
das a corrigir monetariamente seus balanços, con-
siderando, na margem, a possibilidade de realizar
lucros financeiros com o giro de caixa, competindo
com os lucros operacionais.

Juros elevados e correção monetária generali-
zada contribuíram, também, para que muitos ins-
trumentos do mercado de capitais fossem desvia-
dos de sua missão original. So a titulo de exemplo,
o mercado de opções em bolsas (compra ou venda
de direitos de comprar ou vender ações e contratos
futuros) metamorfoseou-se em instrumento de ren-
da fixa, fugindo â sua destinação original. Nos
mercados secundários mais líquidos os negócios se
concentraram em meia dúzia de empresas estatais.

Para que as mudanças no Imposto de Renda
surtam o efeito desejado pelo relator do projeto de lei
do IR. deputado Antônio Kandir (PSDB-SP). será
preciso, antes de mais nada, garantir a estabilidade e
o sucesso do Plano Real. Esse é um jogo que depende
fortemente do governo e de sua capacidade de pro-
du/ir reformas, sobretudo tributárias e administrati-
vas. Mas é também um jogo que, em larga-medida,
depende do convencimento dos mercados e de seus
agentes privados.

O sistema democrático deve provar que é ca-
paz de provocar 

"reversões de expectativas". Sem
dúvida, joga-se agora uma das últimas oportunida-
des da democracia, neste fim de século, para pro-
var que é possível transformar a psicologia infla-
cionária. Nos anos 60, reverteram-se (luxos de

poupança de curto para longo prazo. É disso que
se trata novamente, já com a experiência do que
pode ou não dar certo, como no caso da correção
mondaria

Um dos objetivos da taxação sobre a compra
de ações por prazos inferiores a 180 dias é exata-
mente levar os investidores ao médio e ao longo
prazos. A proposta está teoricamente certa e impli-
ca mudar radicalmente a concepção de fuiuling
para as empresas. O projeto evita a taxação do
estoque de papéis anterior a 1996 e estimula as
contribuições patronais aos fundos privados de
pensão. Resta saber se a implementação não criará
outros problemas.

Submetido a uma sintonia fina, o projeto pode
ser questionado em alguns pontos. Por exemplo, o
saudável objetivo de empurrar os investimentos
para prazos superiores a 180 dias pode dificultar o
giro dos papéis em carteiras bem administradas.
Em todo o mundo, os gerentes trabalham com
trocas dinâmicas de posições, muitas vezes deter-
minadas por computadores e análises gráficas.

A existência de sólido mercado secundário
(bolsas) é. sem dúvida, pré-requisito para o desen-
volvimento do mercado de longo prazo que o
governo ambiciona criar. Qualquer erro na sinto-
nia fina das mudanças tributárias transferirá liqui-
dez para o exterior, o que não parece ser o objetivo
do legislador.

E preciso encontrar o terreno exato das refor-
mas. Isso significa ouvir argumentos técnicos, mas
sem abrir espaços para os lobbies que não querem
mudar, pois mudar dá trabalho e requer muito
suor. Mudar significa, a propósito, induzir as cor-
retoras e os bancos de investimento e de negócios
para sua grande missão: desenvolver investimentos
de capital fixo e a longo prazo.

Separatismo

Quinze anos depois de serem
derrotados em plebiscito histórico,
os separatistas canadenses da pro-
vincia (estado) de Quebec voltam
às urnas. hoje. para tentar de novo
separar-se do Canadá. Separatistas
existem em lodo o mundo, de ideo-
lógicos a étnicos, ameaçando sem-
pre o poder central (no Brasil, a
questão adquiriu âmbito munici-
pai. com os emancipacionistas ten-
tando se separar de suas cidades),
mas nunca a questão adquiriu tom

tão dramático quanto no Canadá.
A província de Quebec, de lin-

gua francesa, aquela mesma onde o
então presidente francês Charles de
Gaulle gritou Vive Quebec libre! e
foi convidado pelo governo cana-
dense a regressar à França, rende-
se com facilidade à tentação de
cortar as amarras. Em Quebec, os
francófonos são 80% da popula-
ção, contra 20% de lingua inglesa,
proporção exatamente oposta do
resto do Canadá, onde 80% dos
habitantes falam inglês, contra
2n ¦'« de ! rances

Os canadenses de fala francesa
se julgam relegados a segundo pia-
no no pais. embora sua província
seja a mais rica de todas. O separa-
tismo é sua doença crônica. O
atual premier. Jean Chrétien. viu-se
na contingência de reagir contra o
novo surto, agora que às pesquisas
indicam empate técnico nas urnas.
Dele è a mensagem de bom senso:" A desunião do Canadá será o fim
de um sonho, o fim do nosso pais.
que causa inveja em todo o mun-
do." Desunião de fato nunca fez a
torça. Os quebequenses de bom
senso sabem disto.
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Imposto dos idosos

Os contribuintes do Imposto de Renda. Pessoa Física, podem
ser classificados em duas categorias: os menores e os maiores de
(i5 anos. De uma forma geral, os menores de 65 anos têm maior
número de dependentes e despesas de instrução que são deduzi-
\ eis dos rendimentos tributáveis, reduzindo assim, e às vezes
substancialmente o imposto a pagar. Já os maiores de 65 anos
podem ser classificados em três categorias. Primeiro, os idosos de
faixa etária de 65 c 75 anos. Segundo, os velhos, de faixa etária de
75 a 85 anos e. terceiro, os anciãos de faixa etária acima
de 85 anos. Paradoxalmente, estas três últimas categorias de
contribuintes são as mais penalizadas, principalmente os velhos e
anciãos que têni no máximo um dependente (o cônjuge) e nenhu-
ma despesa de instrução. Num confronto, por exemplo, entre um
ancião de 85 anos e um contribuinte menor de 65 anos
que, casualmente, auferem idêntico rendimento tributável, o pri-
meiro que, pela mais elementar lógica, deveria ser contemplado
com uma substancial dedução, paga o dobro ou o triplo de
Imposto de Renda do segundo. E com a agravante de. quanto
mais idoso, muito maior a despesa com medicamentos, cônsul-
tas e exames, l aço um apelo veemente ás autoridades e aos
congressistas para que tentem sanar essa anormalidade. (...) Isaae
Kmmanuel — Kio de Janeiro.

Subúrbios

listamos fartos de governadores
e prefeitos moradores da Zona Sul.
que administram para as regiões em
que habitam, e que só têm olhos e
ações para os bairros da zona litora-
nea e Zona Norte. Eles não fazem
nada pelos subúrbios. Há décadas
que não se fazem praças, ciclos ias.
qualquer área de lazer. Nunca, nos
meus 30 anos de moradia nos subúr-
bios, vi uma única árvore ser planta-
da pela prefeitura. Os moradores
dos subúrbios também gostam de
ruas bem pavimentadas, limpas, ar-
borizadas, de andar de bicicleta, de
levar seus filhos em parques, de ar
limpo, de conforto e de lazer. Alguns
administradores simplesmente não
fizeram nada, mas outros ainda tei-
mam cm destruir o que resta de
bom. E o caso do prefeito César
Maia, que na sua última decisão
irresponsável, ordenou a mudança
de Vila Mimosa para Maria da Gra-
ça, depois de ter tentado alojá-la no
Caju e em São Cristóvão (subúrbios
da Central). Ora, Maria da Graça.
Higienópolis e Cachambi são os últi-
mos bairros predominantemente re-
sidenciais da Leopoldimi e esta deci-
são acabaria •definitivamente de
desvalorizá-los. Não seria mais lógi-
co transferir Vila Mimosa para a
Barra da Tijuca? Lá há muito mais
espaço livre para alojar as profissio-
nais e. também, devido ao alto poder
aquisitivo da população, os rendi-
mentos dessas senhoras seriam mui-
to mais altos do que nos pobres
subúrbios. Proponho aqui o lança-
mento da campanha "Vila Mimosa
na Barra". Espero que todos os mo-
radores dos subúrbios se lembrem
bem dos atos de César Maia quando
ele se candidatar a governador. Pe-
dro Victor Zalán — Riu de Janeiro.

Estabilidade

A estabilidade é condição essen-
ciai ao pleno exercício do cargo pu-
blico. Uma reforma administrativa
séria poderia condicionar sua aquisi-
ção ao exercício por prazo maior de
dois anos, talvez até cinco, mas ja-
mais eliminar tal garantia contra a
ameaça dos poderosos do dia. Na
empresa privada a estabilidade foi
suprimida em troca da "opção"

obrigatória pelo FGTS. No serviço
publico se admitida, que ofereceria o
governo em troca da estabilidade?
Quanto aos "abusos adquiridos", os
servidores públicos não fazem as

leis, nem as julgam. Os alvos do
presidente devem ser o Legislativo e
Judiciário. A demissão de funciona-
rios e a redução de vencimentos são
bandeiras desgastadas pela falta de
autoridade moral dos que aumen-
iam a própria remuneração, desfru-
tam de aposentadorias milionárias,
buscam na Justiça seus "direitos ad-
quiridos", e fazem nomeações para
depois, somente depois, falarem nos
"abusos adquiridos". (...) Junio Ave-
lin — Belo Horizonte.

?
1 -'malmente lavei a minha alma

ao ler a carta da leitora Maria José
Teixeira sobre o servidor público.
Como eu, milhares de servidores de-
vem estar com um nó na garganta
com tantas injustiças praticadas
contra essa classe. Cortar os privilé-
uios de alguns é uma atitude correta,
mas devemos nos lembrar que a
maioria recebe um baixo salário e
vive em estado de penúria. Não te-
nho dúvidas de que a escolha do
ministro Bresser Pereira foi proposi-
tal. pois seu ódio e aversão ao servi-
dor público vêm de longa data. (...)
Leila Kalil Serafim — Belo Horizon-
te.

Crédito Educativo

Gostaria de saber qual o critério
para obter uma aprovação no siste-
ma de Crédito Educativo, já que
venho tentando desde 1994. ano em
que entrei na Faculdade Veiga de
Almeida. Nos documentos preenchi-
dos coloquei toda a realidade em
relação às minhas dificuldades li-
nanceiras. e até hoje não obtive ê\i-
to. Acreditava que o Creduc tivesse
sido criado para ajudar os estudan-
tes que se esforçam para concluir o
3o grau. mas fiquei decepcionada ao
descobrir que a entidade não é vol-
tuda para o estudante carente e sim
para os que burlam as informações.
No dia W 10 pude constatar, mais
uma vez. que a lista dos aprovados
era composta de estudantes com alto
poder aquisitivo. Só posso acreditar
que a CEF pensa estar assim garan-
tindo obter, após o término do cur-
so. o retorno do investimento com o
aluno. (...) O que me deixa decepcio-
nada é saber que. por não ter posses,
jamais conseguirei contar com o
Creduc. Deise Soares Severino —
Rio de Janeiro.

Empresa 1001

Quero fazer uma reclamação
contra a empresa 1001. Estudantes
universitários, como eu. e trabalha-
dores que são obrigados a fazer uso
da linha de ônibus Charitas-Galeào
(998), não agüentam mais. Essa em-
presa detém o monopólio da linha e
nos obriga a tomar ônibus freqüen-
temente lotados. Os despachantes —
ou fiscais, não sei sua função —
ainda fazem os motoristas (também
culpados), empurrar passageiros pe-
Ia porta da frente. (...) Douglas Cor-
r e a C a in elo ( (' ( I) O U (i
ILiC C I-.biot.uirj.hr) — Niterói (RJ).' 

?
No dia 6 10. por volta das 20h.

após intensa jornada de trabalho em
Niterói, ao invés de utilizar a barca e
um ônibus para chegar á Zona Sul
do Rio. resolvi tomar o ônibus 996
(Charitas- Gávea), da empresa 1001.
Assim que o ônibus chegou à Ponte.-
cinco rapazes se levantaram e. arma-
dos. anunciaram um assalto. Duram
te a interminável travessia rouba-
ram-nos dinheiro, relógios e tênis,
saltando tranqüilamente logo á sai-
da da Ponte. O passageiro ao meu
lado contou,'então, que ja havia sido
assaltado três vezes pelo mesmo gru-
po. naquelas mesmas circunstâncias.
O que a empresa 1001 espera para
tomar providência? Íris M.P. Souza
Dantas de Faria — Rio de Janeiro.

Reaj ustes

(...) Dias atrás, fui surpreendido
com um reajuste forjado no estacio-
namento do Aeroporto Internacio-
nal do Rio: a primeira estada de
duas horas foi reduzida á metade e.
com isso. a segunda hora (a mais
necessária) foi aumentada em 74% e
a terceira em 42.5%. Em última aná-
lise, a concessionária agiu com o
aval do Ministério da Aeronautica,
aquele mesmo que dias atrás com-
prou um prédio pelo dobro do valor,
a pretexto de ampliar um hospital.

Mês passado, a ECT (aquela dos
Correios de consultoria com o Se-
brae) tentou forjar um reajuste de
tarifas com a eliminação de certas
categorias de correspondência. Frus-
trada a primeira artimanha, volta
agora a ECT com a criativa distin-
ção entre correspondência "comer-

ciai" e "não comercial", imputando
ás empresas mais 53,33% de custos
postais, além dos 25% aplicados ge-
nericamente no porte das cartas. ( ...)
Ademar Albuquerque — Rio de Ja-
neiro.

Devastação
Um escândalo o que ocorreu no

terreno da Av. das Américas logo
após a ponte sobre o canal de Mara-
pendi. Um bosque inteiro protegido
por lei eliminado na calada da noite
para dar lugar a um empreendimen-
to comercial. Um verdadeiro day a/-
ler. Lu. que apoiei a prefeitura no
corte de árvores do projeto Rio-C i-
dade. fico agora indignada com a
prepotência do prefeito. Foi demais.
E o subprefeito da Barra da 1 ijuca.
Eduardo Paes, quantos postes a
mais terá ele que pintar de verde
para compensar essa devastação?
Não precisa ser ecologista para ava-
liar os estragos causados no ecossis-
tema da região. André Marti Lueca
— Rio de Janeiro.
As cartas serão seloctonadas para publicação
no todo ou em parte entre as que tiverem
assinatura nome compíeto e legive! e endere-
co Que permita confirrnacão prév?a
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ROMANA

LÔJA DE FÁBRICA

A TERCEIRA 

QUE 

CHEGOU

PRA DEIXAR SUA VIDA

AINDA MAIS EXCITANTE.

LOJA DE FÁBRICA VILA ROMANA. AGORA jVO NOVA AMÉRICA OIJTLET SHOPPING.

Primeiro a loja de híhnai Vila Romana conquistou os homens no l ia Parque Shopping. Depois foi a vez da loja no Rio Oj]' Price. Agora a Vila Romana quer satisfazer o
carioca por inteiro. \ora loja no \ora 1 mériea Outlet Shopping. Com a mesma tradição de qualidade li/a Romana das outras duas lojas, com a mesma variedade, com as

mesmas griffes e cortes impecáveis, com os mesmos preços incríveis e condições de pagamento especiais. Com uma vantagem: é novidade. E que homem resiste-a uma novidade 
'.''

Terno em puro linho

a partir de

rs 149 ,90*

( ak;a social em puro linho

a partir de

R$44,90
*

Camisa em puro linho

Pierre Cardin manira curtaO
a partir de

rs 3 4,90'
-X-

x

NOVA AMERICA

OUTLET SHOPPING

Av. Automóvel Clube esq. Av. Suburbana

I N V I s T A S E I

IMfHM
RIO DE JANEIRO: Nova América Outlet Shopping - Av. Automóvel Clube esq. Av. Suburbana Tel-; 583-1211 • Via Parque Shopping • Rio Ofí Price

SÃO PAULO : » BRASÍLIA
fia

M

em
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O Saldo dos Saldos

A 
balança comercial voltou a registrar em setern-
bro o terceiro saldo positivo no segundo semes-

tre. Embora o ganho de USS 481 milhões possa ser
considerado modesto em relação aos saldos de mais
de USS 1,5 bilhão mensais no período anterior ao
Plano Real, são necessárias algumas considerações
para uma avaliação mais consistente do resultado.

Em primeiro lugar, a continuidade dos saldos
comerciais é ótima notícia. Ela indica resultados con-
sfstentes da política econômica aplicada pelo governo
desde o superaquecimento do consumo e a crise
mexicana. O saldo de USS 644 milhões em outubro
de 1994 ainda foi superior ao do mês passado.

Todos os indicadores recentes sugerem que o

perigo já passou na área do comércio exterior. As
exportações voltaram a crescer e ja nao se obser-
vam maiores pressões nas importações. A lebre de
compra de automóveis importados parece ter pas-
sacio, deixando no seu rastro fortes seqüelas entre
revendedores e instituições que financiaram as im-

portações. Até abril de 1996, quando o imposto de
importação cairá para 32%, não se prevê desem-
barque mais intenso nos portos.

Não se pode esperar, contudo, a volta de
megassaldos comerciais. Isso fazia parte de outro
Brasil. Um Brasil assolado pela hiperinllação e
sem perspectivas de retomada do crescimento eco-
nômico. O Brasil da estabilização e da abertura da

economia terá de conviver naturalmente com sal-
dos comerciais mais modestos e déficits eventuais.
Nada que mereça maiores preocupações, desde
que as demais contas deficitárias do balanço de
pagamentos (conta de turismo, pagamento de ro-
vai lies. remessas de juros, lucros e dividendos)
sejam financiadas pelo ingresso de capital externo.

O custo social desta política tem sido alto,
porém, para o país. A manutenção dos juros altos
para atrair capitais do exterior não poderá ser
mantida por muito tempo. A sustentação do real
depende, definitivamente, de reformas profundas
nas contas do Estado.

O governo precisa se preparar para o cenário
de saldos modestos no comércio exterior, elimi-
nando a componente de risco que altos déficits
públicos possam representar à estabilização econô-
mica. Só o ajuste fiscal vigoroso, incluindo remo-
ção de custos que inibem a competição dos produ-
tos brasileiros no mercado mundial, devolverá
mais liberdade à política cambial e abrandará o
rigor da política monetária.

A capacidade de as exportações crescerem sem
artificialísmos e atrativos extras, e de a economia
voltar a apresentar crescimento auto-sustentado.
com a geração de empregos exigida pela sociedade,
só será possível se o Estado ceder espaços ao setor
privado.

Fim de Linha

Indignados 
com a aprovação da quebra da estabili-

dade do funcionalismo público pela Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara, manifestantes lide-
rados pela CUT organizaram mais um badernaço em
nome do passado. Começaram por uma passeata pela
Esplanada dos Ministérios e terminaram num arre-
medo de invasão do Palácio do Planalto, depois de
amarem a meio-pau a bandeira nacional situada a
esquerda da rampa.

Gesto megalomaníaco, como se o Brasil tivesse
de vestir luto em virtude de medida que concerne a
15"'o da força de trabalho da economia formal. Pro-
testo patético, semelhante ao promovido por desor-
deiros nas Bolsas de Valores do Rio e cie São Paulo
por ocasião dos leilões de privatização. Manifestação
anacrônica, como se a liquidação dos privilégios não
aliviasse o bolso dos contribuintes e como se os
operários da CSN não estivessem se beneficiando
com a democratização do capital.

listas ma/orcas ja entraram em estertor: cada vez
menos populares pela truculência e intolerância (al-
guns quiseram rasgar a bandeira), cada \ez menores
(mais para claqtie do que para turba), cada vez mai>

grotescas (não podendo invadir o Planalto, os mani-
festantes atacaram com socos e chutes o carro do
ministro da Agricultura, José Eduardo de Andrade
Vieira, que saía do Congresso).

Ainda assim é preciso alertar para a grave falha
do governador de Brasília, Cristóvam Buarque, que
não mobilizou efetivo suficiente para conter os mani-
festantes. Os arruaceiros não encontraram a menor
dificuldade em romper o frágil cordão de isolamento
que uns 20 policiais militares tentaram formar em
frente â sede do governo, sendo contidos pelas armas
do Batalhão da Guarda Presidencial. Por pouco não
ocorre uma tragédia em que se produz um falso
mártir.

Há mais: por menos de meia hora, o protesto
não pega o presidente da República na rampa,
onde Fernando Henrique estivera para se despedir
do presidente da Ucrânia. Quando se pensa na
vulnerabilidade do presidente, que quase despenca
com o assoalho de um deque em Carajás, no Pará.
depois de ser acuado por baderneiros no Centro
Cultural Banco do Brasil, no Rio. é inevitável
concluir que tem algo de muito errado com a
senurança do Planalto.

Missão Original

As 
modificações propostas para o Imposto de

Renda a partir de 19% ba>eiam-se no con-
vencimento do governo de que esta na hora de sair
da base tributária montada para conviver com a
inflação e migrar para outra de economia estável.
É a aposta que terá de ser jogada por toda a
sociedade.

Durante décadas, as empresas foram obriga-
das a corrigir monetariamente seus balanços, con-
siderando, na margem, a possibilidade de realizar
lucros financeiros com o giro de caixa, competindo
com os lucros operacionais.

Juros elevados e correção monetária generali-
zada contribuíram, também, para que muitos ins-
trumentos do mercado de capitais fossem desvia-
dos de sua missão original. So a titulo de exemplo,
o mercado de opções em bolsas (compra ou venda
de direitos de comprar ou vender ações e contratos
futuros) metamorfoseou-se em instrumento de ren-
da fixa, fugindo â sua destinação original. Nos
mercados secundários mais líquidos os negócios se
concentraram em meia dúzia de empresas estatais.

Para que as mudanças no Imposto de Renda
surtam o efeito desejado pelo relator do projeto de lei
do IR. deputado Antônio Kandir (PSDB-SP). será
preciso, antes de mais nada, garantir a estabilidade e
o sucesso do Plano Real. Esse é um jogo que depende
fortemente do governo e de sua capacidade de pro-
du/ir reformas, sobretudo tributárias e administrati-
vas. Mas é também um jogo que, em larga-medida,
depende do convencimento dos mercados e de seus
agentes privados.

O sistema democrático deve provar que é ca-
paz de provocar 

"reversões de expectativas". Sem
dúvida, joga-se agora uma das últimas oportunida-
des da democracia, neste fim de século, para pro-
var que é possível transformar a psicologia infla-
cionária. Nos anos 60, reverteram-se (luxos de

poupança de curto para longo prazo. É disso que
se trata novamente, já com a experiência do que
pode ou não dar certo, como no caso da correção
mondaria

Um dos objetivos da taxação sobre a compra
de ações por prazos inferiores a 180 dias é exata-
mente levar os investidores ao médio e ao longo
prazos. A proposta está teoricamente certa e impli-
ca mudar radicalmente a concepção de fuiuling
para as empresas. O projeto evita a taxação do
estoque de papéis anterior a 1996 e estimula as
contribuições patronais aos fundos privados de
pensão. Resta saber se a implementação não criará
outros problemas.

Submetido a uma sintonia fina, o projeto pode
ser questionado em alguns pontos. Por exemplo, o
saudável objetivo de empurrar os investimentos
para prazos superiores a 180 dias pode dificultar o
giro dos papéis em carteiras bem administradas.
Em todo o mundo, os gerentes trabalham com
trocas dinâmicas de posições, muitas vezes deter-
minadas por computadores e análises gráficas.

A existência de sólido mercado secundário
(bolsas) é. sem dúvida, pré-requisito para o desen-
volvimento do mercado de longo prazo que o
governo ambiciona criar. Qualquer erro na sinto-
nia fina das mudanças tributárias transferirá liqui-
dez para o exterior, o que não parece ser o objetivo
do legislador.

E preciso encontrar o terreno exato das refor-
mas. Isso significa ouvir argumentos técnicos, mas
sem abrir espaços para os lobbies que não querem
mudar, pois mudar dá trabalho e requer muito
suor. Mudar significa, a propósito, induzir as cor-
retoras e os bancos de investimento e de negócios
para sua grande missão: desenvolver investimentos
de capital fixo e a longo prazo.

Separatismo

Quinze anos depois de serem
derrotados em plebiscito histórico,
os separatistas canadenses da pro-
vincia (estado) de Quebec voltam
às urnas. hoje. para tentar de novo
separar-se do Canadá. Separatistas
existem em lodo o mundo, de ideo-
lógicos a étnicos, ameaçando sem-
pre o poder central (no Brasil, a
questão adquiriu âmbito munici-
pai. com os emancipacionistas ten-
tando se separar de suas cidades),
mas nunca a questão adquiriu tom

tão dramático quanto no Canadá.
A província de Quebec, de lin-

gua francesa, aquela mesma onde o
então presidente francês Charles de
Gaulle gritou Vive Quebec libre! e
foi convidado pelo governo cana-
dense a regressar à França, rende-
se com facilidade à tentação de
cortar as amarras. Em Quebec, os
francófonos são 80% da popula-
ção, contra 20% de lingua inglesa,
proporção exatamente oposta do
resto do Canadá, onde 80% dos
habitantes falam inglês, contra
2n ¦'« de ! rances

Os canadenses de fala francesa
se julgam relegados a segundo pia-
no no pais. embora sua província
seja a mais rica de todas. O separa-
tismo é sua doença crônica. O
atual premier. Jean Chrétien. viu-se
na contingência de reagir contra o
novo surto, agora que às pesquisas
indicam empate técnico nas urnas.
Dele è a mensagem de bom senso:" A desunião do Canadá será o fim
de um sonho, o fim do nosso pais.
que causa inveja em todo o mun-
do." Desunião de fato nunca fez a
torça. Os quebequenses de bom
senso sabem disto.
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Imposto dos idosos

Os contribuintes do Imposto de Renda. Pessoa Física, podem
ser classificados em duas categorias: os menores e os maiores de
(i5 anos. De uma forma geral, os menores de 65 anos têm maior
número de dependentes e despesas de instrução que são deduzi-
\ eis dos rendimentos tributáveis, reduzindo assim, e às vezes
substancialmente o imposto a pagar. Já os maiores de 65 anos
podem ser classificados em três categorias. Primeiro, os idosos de
faixa etária de 65 c 75 anos. Segundo, os velhos, de faixa etária de
75 a 85 anos e. terceiro, os anciãos de faixa etária acima
de 85 anos. Paradoxalmente, estas três últimas categorias de
contribuintes são as mais penalizadas, principalmente os velhos e
anciãos que têni no máximo um dependente (o cônjuge) e nenhu-
ma despesa de instrução. Num confronto, por exemplo, entre um
ancião de 85 anos e um contribuinte menor de 65 anos
que, casualmente, auferem idêntico rendimento tributável, o pri-
meiro que, pela mais elementar lógica, deveria ser contemplado
com uma substancial dedução, paga o dobro ou o triplo de
Imposto de Renda do segundo. E com a agravante de. quanto
mais idoso, muito maior a despesa com medicamentos, cônsul-
tas e exames, l aço um apelo veemente ás autoridades e aos
congressistas para que tentem sanar essa anormalidade. (...) Isaae
Kmmanuel — Kio de Janeiro.

Subúrbios

listamos fartos de governadores
e prefeitos moradores da Zona Sul.
que administram para as regiões em
que habitam, e que só têm olhos e
ações para os bairros da zona litora-
nea e Zona Norte. Eles não fazem
nada pelos subúrbios. Há décadas
que não se fazem praças, ciclos ias.
qualquer área de lazer. Nunca, nos
meus 30 anos de moradia nos subúr-
bios, vi uma única árvore ser planta-
da pela prefeitura. Os moradores
dos subúrbios também gostam de
ruas bem pavimentadas, limpas, ar-
borizadas, de andar de bicicleta, de
levar seus filhos em parques, de ar
limpo, de conforto e de lazer. Alguns
administradores simplesmente não
fizeram nada, mas outros ainda tei-
mam cm destruir o que resta de
bom. E o caso do prefeito César
Maia, que na sua última decisão
irresponsável, ordenou a mudança
de Vila Mimosa para Maria da Gra-
ça, depois de ter tentado alojá-la no
Caju e em São Cristóvão (subúrbios
da Central). Ora, Maria da Graça.
Higienópolis e Cachambi são os últi-
mos bairros predominantemente re-
sidenciais da Leopoldimi e esta deci-
são acabaria •definitivamente de
desvalorizá-los. Não seria mais lógi-
co transferir Vila Mimosa para a
Barra da Tijuca? Lá há muito mais
espaço livre para alojar as profissio-
nais e. também, devido ao alto poder
aquisitivo da população, os rendi-
mentos dessas senhoras seriam mui-
to mais altos do que nos pobres
subúrbios. Proponho aqui o lança-
mento da campanha "Vila Mimosa
na Barra". Espero que todos os mo-
radores dos subúrbios se lembrem
bem dos atos de César Maia quando
ele se candidatar a governador. Pe-
dro Victor Zalán — Riu de Janeiro.

Estabilidade

A estabilidade é condição essen-
ciai ao pleno exercício do cargo pu-
blico. Uma reforma administrativa
séria poderia condicionar sua aquisi-
ção ao exercício por prazo maior de
dois anos, talvez até cinco, mas ja-
mais eliminar tal garantia contra a
ameaça dos poderosos do dia. Na
empresa privada a estabilidade foi
suprimida em troca da "opção"

obrigatória pelo FGTS. No serviço
publico se admitida, que ofereceria o
governo em troca da estabilidade?
Quanto aos "abusos adquiridos", os
servidores públicos não fazem as

leis, nem as julgam. Os alvos do
presidente devem ser o Legislativo e
Judiciário. A demissão de funciona-
rios e a redução de vencimentos são
bandeiras desgastadas pela falta de
autoridade moral dos que aumen-
iam a própria remuneração, desfru-
tam de aposentadorias milionárias,
buscam na Justiça seus "direitos ad-
quiridos", e fazem nomeações para
depois, somente depois, falarem nos
"abusos adquiridos". (...) Junio Ave-
lin — Belo Horizonte.

?
1 -'malmente lavei a minha alma

ao ler a carta da leitora Maria José
Teixeira sobre o servidor público.
Como eu, milhares de servidores de-
vem estar com um nó na garganta
com tantas injustiças praticadas
contra essa classe. Cortar os privilé-
uios de alguns é uma atitude correta,
mas devemos nos lembrar que a
maioria recebe um baixo salário e
vive em estado de penúria. Não te-
nho dúvidas de que a escolha do
ministro Bresser Pereira foi proposi-
tal. pois seu ódio e aversão ao servi-
dor público vêm de longa data. (...)
Leila Kalil Serafim — Belo Horizon-
te.

Crédito Educativo

Gostaria de saber qual o critério
para obter uma aprovação no siste-
ma de Crédito Educativo, já que
venho tentando desde 1994. ano em
que entrei na Faculdade Veiga de
Almeida. Nos documentos preenchi-
dos coloquei toda a realidade em
relação às minhas dificuldades li-
nanceiras. e até hoje não obtive ê\i-
to. Acreditava que o Creduc tivesse
sido criado para ajudar os estudan-
tes que se esforçam para concluir o
3o grau. mas fiquei decepcionada ao
descobrir que a entidade não é vol-
tuda para o estudante carente e sim
para os que burlam as informações.
No dia W 10 pude constatar, mais
uma vez. que a lista dos aprovados
era composta de estudantes com alto
poder aquisitivo. Só posso acreditar
que a CEF pensa estar assim garan-
tindo obter, após o término do cur-
so. o retorno do investimento com o
aluno. (...) O que me deixa decepcio-
nada é saber que. por não ter posses,
jamais conseguirei contar com o
Creduc. Deise Soares Severino —
Rio de Janeiro.

Empresa 1001

Quero fazer uma reclamação
contra a empresa 1001. Estudantes
universitários, como eu. e trabalha-
dores que são obrigados a fazer uso
da linha de ônibus Charitas-Galeào
(998), não agüentam mais. Essa em-
presa detém o monopólio da linha e
nos obriga a tomar ônibus freqüen-
temente lotados. Os despachantes —
ou fiscais, não sei sua função —
ainda fazem os motoristas (também
culpados), empurrar passageiros pe-
Ia porta da frente. (...) Douglas Cor-
r e a C a in elo ( (' ( I) O U (i
ILiC C I-.biot.uirj.hr) — Niterói (RJ).' 

?
No dia 6 10. por volta das 20h.

após intensa jornada de trabalho em
Niterói, ao invés de utilizar a barca e
um ônibus para chegar á Zona Sul
do Rio. resolvi tomar o ônibus 996
(Charitas- Gávea), da empresa 1001.
Assim que o ônibus chegou à Ponte.-
cinco rapazes se levantaram e. arma-
dos. anunciaram um assalto. Duram
te a interminável travessia rouba-
ram-nos dinheiro, relógios e tênis,
saltando tranqüilamente logo á sai-
da da Ponte. O passageiro ao meu
lado contou,'então, que ja havia sido
assaltado três vezes pelo mesmo gru-
po. naquelas mesmas circunstâncias.
O que a empresa 1001 espera para
tomar providência? Íris M.P. Souza
Dantas de Faria — Rio de Janeiro.

Reaj ustes

(...) Dias atrás, fui surpreendido
com um reajuste forjado no estacio-
namento do Aeroporto Internacio-
nal do Rio: a primeira estada de
duas horas foi reduzida á metade e.
com isso. a segunda hora (a mais
necessária) foi aumentada em 74% e
a terceira em 42.5%. Em última aná-
lise, a concessionária agiu com o
aval do Ministério da Aeronautica,
aquele mesmo que dias atrás com-
prou um prédio pelo dobro do valor,
a pretexto de ampliar um hospital.

Mês passado, a ECT (aquela dos
Correios de consultoria com o Se-
brae) tentou forjar um reajuste de
tarifas com a eliminação de certas
categorias de correspondência. Frus-
trada a primeira artimanha, volta
agora a ECT com a criativa distin-
ção entre correspondência "comer-

ciai" e "não comercial", imputando
ás empresas mais 53,33% de custos
postais, além dos 25% aplicados ge-
nericamente no porte das cartas. ( ...)
Ademar Albuquerque — Rio de Ja-
neiro.

Devastação
Um escândalo o que ocorreu no

terreno da Av. das Américas logo
após a ponte sobre o canal de Mara-
pendi. Um bosque inteiro protegido
por lei eliminado na calada da noite
para dar lugar a um empreendimen-
to comercial. Um verdadeiro day a/-
ler. Lu. que apoiei a prefeitura no
corte de árvores do projeto Rio-C i-
dade. fico agora indignada com a
prepotência do prefeito. Foi demais.
E o subprefeito da Barra da 1 ijuca.
Eduardo Paes, quantos postes a
mais terá ele que pintar de verde
para compensar essa devastação?
Não precisa ser ecologista para ava-
liar os estragos causados no ecossis-
tema da região. André Marti Lueca
— Rio de Janeiro.
As cartas serão seloctonadas para publicação
no todo ou em parte entre as que tiverem
assinatura nome compíeto e legive! e endere-
co Que permita confirrnacão prév?a
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A história cie mu blefe

LUIZ PAUL O CORRÊA DA ROCHA *

A 
história dos três grandes sistemas
de abastecimento de água do Es-

tado do Rio de Janeiro — Guandu, lmu-
nana-Laranjal e Juturnaiba — pode ser
.traduzida como uma crônica de carên-
cias, de ineficiência e de ineficácia, apre-
sentando todos eles sérios problemas ad-
.ministrativos e operacionais. Nenhum
dispõe de sistemas completos de macro e
'micromedição que permitam precisar o
,volume d'água produzido, distribuído e
por via de conseqüência, as perdas dos
respectivos sistemas de abastecimento.

O complexo do Guandu, por e.xem-
pio. tem problemas antigos, a começar
pelo fato de ser um megaprojeto que
pretende produzir 42 mil litros por se-
!gundo, um volume de água realmente
•fantástico. Esse sistema tem um volume
|de perda que ninguém tem possibilidade
de precisar comprovadamente. Na mi-
ilha avaliação, essa perda deve atingir os
50%. São perdas por natos, desperdício
mesmo e, principalmente, perdas por va-
¦zamentos, devido á obsolescência das
canalizações. Até mesmo a produção de'42 metros cúbicos por segundo é uma
incógnita, já que não dispõe a Cedae de
processo de medição capa/ de atestar tal
volume. Além disso, propalou-se investi-
mentos de USS 120 milhões para aumen-
tar a produção de água em 7.000 litros
por segundo, com o que se pretendia
resolver a deficiência do abastecimento
da Baixada Fluminense. Não existia, en-
tretanto, qualquer técnico da Cedae ca-
paz de atestar que a nova captação pos-

sibilitaria tal aumento na capacidade dc
produção do Guandu. Tratou-se, na
realidade, de um blefe político, uma pos-
sibilidade cabalística apenas.

Vejamos, pois, qual é a verdadeira
situação. Se temos, hoje, uma perda de
50% (admitamos que seja essa a realida-
de), e se o investimento realizado foi de
USS 120 milhões — que produziu um
aumento de vazão de 4.000 litros/segun-
do e não de 7.000 litros,'segundo, como
se anunciou — alcançaríamos 46.000 li-
tros/segundo. Reduzidos à metade, em
função da perda, teríamos, em números
mais exatos, mais 23.000 litros/segundo.
Diante de tal constatação, torna-se ób-
vio que seria preferível, com os mesmos
recursos, consertar todos os canos, cor-
rigir vazamentos, até reduzir a perda
total a 30%, o que propiciaria um volu-
me adicional de abastecimento de 30.000
litros/segundo, com um ganho real de
7.000 litros/segundo.

A conclusão óbvia é a de que a meta
estabelecida baseou-se em pressuposto
errado e capcioso, optando-se por exe-
cutar novas obras sem cuidar da manu-
tenção e conservação do sistema. Agora,
não nos resta outra alternativa senão
complementar o que já foi feito, alocan-
do-se, além dos USS 120 milhões mais
alguns milhões para concluir a reforma
da Estação de Tratamento de Água do
Guandu, fazer a nova estação de bom-
beamento do Uameirão, o sistema de
macro e micromedição e. só então, pode-
remos, cientificamente, afirmar: a pro-
dução aumentou de X para Y. Tudo
devidamente documentado c assinado

por técnicos responsáveis, sem demago-
gia, sem números aleatórios, desprovi-
dos de comprovação.

Paralelamente, é importante destacar
que a Cedae, com seus 10 mil funciona-
rios e com grande parcela de seus servi-
ços terceirizada, é de um gigantismo ab-
surdo. Não há quem seja capaz de
provar que a água produzida no Guan-
du possa ter a mesma tarifa que se pro-
duz em São Gonçalo ou São Fidélis, cuja
captação fica a 500 metros do rio Paraí-
ba do Sul. Não tem o mesmo custo, mas
o povo paga o mesmo preço.

É público e notório que os três siste-
mas de água e esgoto são tão carentes
quanto deficientes. O Guandu necessita
de USS 150 milhões só para tratar os
esgotos da Barra da Tijuca-Jacarepaguá.
O sistema Juturnaiba precisa de USS 75
milhões para atender á demanda do
abastecimento dc água, sem falar nos
esgotos. O Imunana-Laranjal carece de,
no mínimo, USS 70 milhões para au-
mentar sua produção em 2.000 litros/se-
gundo e levar água a Itaborai e ás praias
oceânicas, região que mais cresce em
Niterói. Onde conseguiremos todos esses
recursos? Não será certamente nos co-
fres do Tesouro estadual.

O nosso projeto para enfrentar e neu-
tralizar essa situação é buscar um novo
modelo de gestão eficiente para a Cedae
como prestadora de serviço publico, o
que inclui necessariamente a concessão
de sistemas de abastecimento para a ini-
ciativa privada e os municípios. Onde
houver prefeitura com capacidade de

realizar gestão mais eficiente e eficaz do
sistema, não há por que deixar de assu-
mi-lo. É esse o caminho do processo de
descentralização.

O primeiro edital de licitação para a
concessão à iniciativa privada está sendo
confeccionado com vistas à região da
Barra-Jacarepaguá, onde o consórcio de
empresas privadas que vencer a concor-
rência terá que investir na construção de
uma estação de tratamento primário de
esgotos, de um emissário submarino de
cinco quilômetros, com o direito de ope-
rar o sistema por 20 anos, ressarcindo
seus investimentos via tarifas de serviço.

Pretendemos fazer o mesmo em Ju-
turnaiba, onde estão avançados os estu-
dos. Já conversamos com as prefeituras
da Região dos Lagos e nenhuma delas
fez objeção á proposta da concessão á
iniciativa privada, considerando que os
serviços hoje são bastante deficientes.
Devemos, brevemente, iniciar estudos
para definição dos marcos regulatórios
que regerão as novas concessões, quer
sejam geridas pela iniciativa privada
quer pelos municípios.

O nosso projeto de municipalização e
de concessão dos serviços de abasteci-
mento de água e de esgotos insere-se
num programa global de desestatização,
cujo objetivo final é prestar serviços de
melhor qualidade à população, com ges-
tos mais eficientes, eficazes e com a prá-
tica de tarifas diferenciadas por sistema.

* Vice-governador do Estado do Rio e
secrotárKvcbefo doGabineto civil

Guerra Santa e tolerância

II >Sí; (íENOINO *

O 
fim da Guerra Fria e a desvalo-

rização do conflito ideológico
parece que estão abrindo espaço para
outras formas de intolerância neste fi-
na! de século Alguns teóricos chegam
a projetar que o século 21 será recorta-
do poi conflitos civilizacionaís. Estra-
tegistas ocidentais vêem no islamismo
o novo "grande mal" que ameaça os
fundamentos da civilização greco-ro-
mana-cristã. A exacerbação dos con-
ditos étnicos é outra manifestação de
intolerância, de desorientação em rela-
ção a valores universais e de anomia.

desespero social, o individualismo
anti-social, a perda de sentido da vida
em sociedade política etc., são ingre-
dientes que alimentam o conservado-
rismo e todas as formas de fanatismo.
Nesse final de século, as pessoas pare-
cem est r mais dispostas a se refugira-
rem ri, - sc u gueto a buscar alternativas
de reconstrução de uma comunidade
política democrática. A chamada"guerra santa", envolvendo a Igreja

Jniversal do Reino de Deus e a Igreja
Católica está carregada por esses con-
dicionamentos que marcam o presen-
te.

Aparentemente, o conflito entre as
duas igrejas não teria razão de ser.
Ambas são herdeiras da mesma ori-
gem e comungam os mesmos valores
religiosos e civili/acionais. Mas, há
séculos, foi-se o ecumenismo dos pn-
tneiros cristãos. Todo o cristianismo
institucionalizado em igreja, a exem-
pio de qualquer outra religião, repudia
o ecumenismo na medida em que pre-
ga a sua crença como a única verda-
deira. Por principio, a religião institu-
cionalizada. ao absolutizar a sua"verdade" como a verdade, detrata
um dos direitos fundamentais da pes-
soa humana que é o da liberdade de
convicção. Se as igrejas se toleram
uma ás outras é graças à imposição do
Estado.

g 
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No Brasil sempre houve uma liga-
ção entre Estado e Igreja. A Igreja
Católica ocupou e ocupa espaços, in-
fluencia decisões de governo a partir
da ótica religiosa, estabelece vínculos
valorativos com as normas institucio-
nais e pressiona pela vigência do ensi-
no religioso nas escolas. A própria
constitucionalização do nome de Deus
expressa a intervenção da igreja nos
assuntos de Estado. Mais recentemen-
te, várias igrejas se lançaram numa
renhida disputa pelo controle dos
meios de comunicação. Rádios e TVs
são instrumentos poderosos dc in-
fluencia e de poder político. A partir
deles, as igrejas não interferem apenas
nos assuntos de fé. mas articulam inte-

resses políticos em favor de grupos,
partidos e candidatos. Num Estado
laico, defensor do principio do plura-
lismo religioso, como deve ser o Esta-
do democrático, essa ingerência das
igrejas nos assuntos políticos è algo
inaceitável e perigoso. Corre-se o risco
da poliu/ação das disputas religiosas.

Quando as igrejas se lançam na dis-
puta do poder, fere-se a religiosidade
dos indivíduos, pois esta se fundamen-
ta na experiência intuitiva da fé e a
disputa pelo poder desloca o respeito
ao pluralismo em nome do autocen-
trismo. A intromissão de uma igreja
na disputa de poder não representa
apenas um desrespeito a outras reli-
giões, mas também aos indivíduos que

não professam nenhuma religião. A
agressão a símbolos religiosos tam-
bem agride o direito humano da liber-
dade religiosa e estimula o sectaris-
mo, a intolerância e o absolutismo da
crença. A reiteração dessa prática
agressiva, seja por palavras ou atos,
principalmente quando assume dimen-
sões de massa, pode estimular o extra-
vasamento de outros instintos agressi-
v os da população.

Diante da potencialização da into-
lerância religiosa, o poder político,
particularmente o Legislativo, deve
monitorar esse conflito e. se necessá-
rio, instituir nova legislação mais rigi-
da para coibir as manifestações de in-
tolerância. Acredito que é preciso
também reexaminar a relação das igre-
jas com os meios de comunicação e a
instrumentalização política que fazem
de rádios e TVs. Quanto às igrejas,
espera-se que sejam tolerantes umas
com as outras e que respeitem a liber-
dade de consciência dos indivíduos
não apenas porque os preceitos legais
assim exigem.

A tolerância vincula-se ao respeito
ao direito que cada um tem de profes-
sar a sua própria verdade e a sua liber-
dade de convicções. Como bem ensina
Norberto Bobbio, a tolerância è um
método universal de "convivência ci-
vil" e. acrescente-se, religiosa. Só ela
(.emuie a recusa consciente á violên-
cia, a instauração da confiança na ra-
zào, caminho pelo qual as idéias po-
dem triunfar pela luz iluminadora do
diálogo. Se há uma verdade, ao menos
no âmbito social e político, ela ê uma
verdade compartilhada a partir de opi-
niões diversas. A intolerância verbal e
física manifesta a impotência de argu-
mentos e uma falta de confiança nas
próprias crenças de quem recorre a
esses métodos para fazer valer suas
opiniões.

* Deputado Federal — PT/SP

Jornalismo 
-— 

o desafio da 
qualidade

CARLOS ALBERTO Dl FRANCO *

Revolução 
Editorial, Cultura Or-

ganizacional, Projetos de Quali-
dade Jornalística, Ética. Jornalismo
On Line, Marketing e Promoções lo-
ram temas do Seminário Jornalismo
de Qualidade promovido pelo Centro
de Extensão Universitária de São Pau-
Io nos dias 19 e 20 de outubro.

A estabilidade econômica do país e
a relativa prosperidade das empresas
informativas constituem um panora-
ma ideal para que elas "reinventem os
jornais brasileiros". A avaliação foi
feita pelo presidente da Innovación
Periodística Consultores, da universi-
dade de Navarra, Juan Antonio Giner."O momento de mudar é quando as
coisas vão bem". "Os 

jornais têm de
inquietar, emocionar e fazer pensar",
salientou Giner.

Um denominador comum permeou
as conferências comandadas por Juan
Antonio Giner, da universidade de
Navarra, Aluizio Maranhão, de O Es-
lado </c S Paulo. Rosental Caimon
Alves, do JORNAL DO BRASIL.
CeKo Pinto, da Ga:cta Mercantil. Luiz

Eduardo Vasconcelos, de O Globo, e
este articulista: é preciso travar a revo-
lução nos conteúdos, a conquista pela
qualidade editorial. A batalha, fasci-
nante, pressupõe uma ruptura radical
com atitudes burocráticas e rotineiras.
A reinvenção do jornal pressupõe al-
gumas atitudes.

Os recursos humanos são a peça-
chave de uma empresa jornalística.
Por isso. o reconhecimento do seu po-
tencial e sua utilização em níveis ade-
quados representam tarefa primordial
da direção das empresas. O tempo e o
dinheiro gastos em atrair, formar e
aperfeiçoar os melhores profissionais
são um investimento extremamente
rentável. O gerenciamento de uma re-
dação è muito mais do que uma ativi-
dade de coordenação editorial. É a
estimulante capacidade de promover
talentos.

O jornalismo impresso, preocupado
com o impacto da televisão, tem de-
sencadeado sucessivas operações de
marketing. As promoções estão na li-
nha de frente da estratégia. O recurso,
embora recomendável e eficiente, não

deve ser supervalorizado. De nada
adiantará o esforço, se o jornal negli-
genciar uma regra básica: somente a
qualidade e a credibilidade de uma
publicação são capazes de garantir
uma boa clientela de leitores e anun-
ciantes.

As redações não podem ser redomas
invulneráveis ao mundo real. O jornal
precisa ter a sábia humildade de mol-
dar o seu conceito de informação, a-
justando-o ás necessidades do público
ao qual se dirige. O jornalista deve
escrever para o leitor e não para ou-
tros jornalistas. Além disso, "o 

que
segura o jornal", adverte Murdoch
com realismo, "são as noticias locais.
É isso que toca a vida das pessoas".
Precisamos dirigir o foco para o clien-
te real. Menos frivolidade e mais noti-
cia. Menos espetáculo e mais presta-
ção de serviços. Menos declaração e
mais apuração. Menos precipitação e
mais denúncia consistente.

É preciso investir em leveza formal.
A introdução competente da infogra-
fia. a utilização inteligente da cor, a
valorização da força informativa da

fotografia são, entre outras, algumas
das alavancas da qualidade. Mas è
importante não esquecer que o design
só tem sentido quando serve de roupa-
gem para matérias consistentes. Fora
disso, no bem-humorado comentário
de Giner, é a caricata presença de
"uma velha de minissaia".
* Abrir-se às novas tecnologias, buscar
talentos, investir em treinamento, dia-
logar com os leitores, criar mecanis-
mos eficazes de controle ético, revaio-
rizar a reportagem, revigorar o
jornalismo analítico, declarar guerra á
burocracia, e abnr amplos espaços pa-
ra discussão, reflexão e novas idéias.
Estas são algumas das estrategias
apontadas. Qualidade é uma palavra
mágica, mas corre o risco de morrer na
pobreza de um clichê. Impõe-se, por
isso, a coragem e a rebeldia de repen-
sar o jornal. Todos os dias.

* Chefe do Departamento de Jornalismo e
professor titular de Êttca Jornalista na Câsper

Libelo e representante da Faculdade de Ciências
da informação da universidade de Navarra no

Brasil

A reforma

agrária

DOM JOSÉ CARLOS DE LIMA VAZ *

A 
última mudança na direção do lncra. rescaldo ainda
dos recentes atos de violência no campo, da chacjgtt

de Corumbiara, da presença organizada em Brasília de
membros do movimento dos sem-terra, trouxe à ordem
do dia o problema difícil e antigo da reforma agrária. É
tema de grande ressonância política, bandeira de vários
partidos e grupos de pressão.

Há pelo menos 35 anos ele agita o panorama politicc^.-
social do Brasil como uma das reformas de base então
preconizadas pelos governos que antecederam o movi-
mento de 1964 e que não deixou de ser assumida fK?r
todos os governos militares e continua presente nas pripf
ridades atuais da programação oficial. , ,«

Tem-se a impressão de que muita gente resume a
reforma agrária no assentamento de um número cada vw
maior de famílias em terras que o governo desapropriaria
de latifúndios improdutivos ou de propriedades utilizadas
para o plantio criminoso da maconha ou da coca.^E
inegável que existe uma pressão social dos sem-terra e u
ocupação, às vezes violenta, de propriedades agrícolas.
Essas ocupações, pelo nível crescente de organização, tem
mostrado uma força política que não pode ser despreza-
da.

Há também o fato cruel e criminoso da grilagem em
extensas regiões onde a posse ancestral da terra não foi
resguardada pela titulação legal. Os grileiros costumam
ser implacáveis em desalojar os antigos moradores o que
tem ocasionado este clima perverso de violência no campo
com tantas vitimas. Não há como negar que o problem
fundiário no Brasil é sério e de grande complexidade. Não
pode, por isso, ser tratado de modo primário, superficial, e
demagógico. .'j

Há fatores que precisam ser levados em séria conside-
ração. A agricultura moderna está se tornando cada vez
mais complexa. Pela exigência de sua mecanização se
torna inevitavelmente desempregadora de mão-de-obra,
sobretudo não especializada ou puramente braçal. É um
fato que não adianta lamentar mas precisa ser assumido
numa análise da política agrícola de qualquer país em
desenvolvimento.

Muitas culturas somente podem ser economicamente
competitivas se conseguirem alta produtividade unida a
grande volume de produção em grandes extensões de
terra. Isso exige a organização de verdadeiras empresas
agrícolas com vultoso investimento de capital e gerencia-
mento competente com emprego de mão-de-obra especia-
lizada. O produtor rural hoje deve ser um profissional de
grande versatilidade: administrador, mecânico, financista,
versado na legislação, com tino comercial além dos co-
nhecimentos próprios da técnica agrícola e pecuária.

A agricultura moderna não pode prescindir também da
proteção especial do poder público que tende hoje a
crescer na medida em que o comércio internacional se
torna cada vez mais competitivo. Ha outros fatores im-
portantes que interferem diretamente numa política agri-
cola global e que estão envolvidos na solução correta do
problema da reforma agrária: crédito agrícola, armazena-
mento, transporte, sistemas de comercialização, taxa cam-
bial, impostos, pesquisa tecnológica. A romântica expio-
ração do campo cantada nas Geórgicas de Virgílio ou as
velhas fazendas de cale e gado não possuem hoje qualquer
viabilidade econômica. A pequena propriedade familiar
no campo somente poderá sobreviver se integrada numa
organização mais ampla, tipo cooperam a, que exige um
gerenciamento competente e capital de investimento. Se--
na ilusório, portanto, pensar que a mera redistribuiçâo da
terra com assentamento de grande número de famílias
sem-terra, poderá ser a solução.

A experiência tem mostrado o fracasso dos projetos
que não foram cercados de cuidadoso planejamento com
as medidas complementares à mera garantia da posse da
terra e não envolveram famílias abertas a assimilar novas
técnicas de produção e métodos de trabalho e com capaci-
dade de organização cooperativa. As famílias mal assen-
tadas deixam o campo e vêm desiludidas engrossar os
marginalizados das favelas das grandes metrópoles.

A reforma agraria tem sido objeto de muitos pronun-
ciamentos da Igreja no Brasil. Pela sua lucidez e coragem,
é importante ter presentes as diretrizes que nos tem dado
sobre este tema o papa João Paulo II. Em 14 de setembro
de 1991, na famosa homília em São Luís do Maranhão, õ
papa foi incisivo em condenar a ocupação improdutiva c
especulativa do solo rural, lembrando o destino universaf
dos bens da terra, ao rejeitar a invasão violenta oü
sorrateira das propriedades pelos grupos sem-terra e ao
concitar o poder publico a realizar uma verdadeira refor-
ma agrária: "dar apoio â modernização das relações
trabalhistas no campo, criar ocupações produtivas na
area rural, coibir as manifestações de violência, promover
serviços de educação, saúde, créditos financeiros..." Resu-
me o papa seu conceito de reforma agrária como a "busca

de soluções para a questão da propriedade e do uso dà >
terra, no contexto de uma agricultura que adote critérios'^
modernos de produção". Em 21 de março deste anò',1
falando aos bispos de São Paulo na visita ad-limina que1'
lhe fizeram em Roma o papa renovou estas diretrizes'/
referindo-se explicitamente à homilia de São Luis. "Não"

se pode tratar com superficialidade o tema da ocupação"
da terra e de sua propriedade. Não basta dar terra a quem
quer trabalhar. O importante é garantir o acesso à terra a;
quem quer c tem efetivamente condições de fazê-la produ-
zir quando está ociosa ou improdutiva." E reitera o que já'}
dissera em São Luís há 4 anos: "A Igreja não podò'
estimular, inspirar ou apoiar as iniciativas ou movimentcüP
de ocupação de terras, quer por invasões pelo uso da
força, quer pela penetração sorrateira das propriedades ,
agrícolas."

O Brasil tem uma inegável vocação agrícola. Possuiu-
do uma área agriculturável extensa e da melhor qualidade^,
pode ele ser o celeiro que saciará a fome de grande parte
de sua população carente e de outras regiões do mundo -v
onde ela é dramatica. Basta pensar na África. A solução >¦
da questão fundiana. a implantação de uma agricultura-"
de alta produtividade que atenda a esta vocação brasileira -
e a sua responsabilidade frente á fome no mundo, não 

'

pode nascer de visões radicais ou de oportunismos politK j
cos. È necessária uma visão competente e uma vontade.' /
política de buscar unicamente o bem comum. ifiq
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será decidida hoje

Cinco milhões de moradores de Quebec são chamados às urnas para dizer se a rica província deve se tornar independente do país
Mario andrada f.silva
Correspondente

| MIAMI — 0 futuro dc Quebec
e ído Canadá está nas mãos dos
12% de indecisos contabilizados
na última pesquisa de opinião an-
tt$ do plebiscito de hoje, no qual 5
ntilhòes de quebequenses vão de-
delir se a província deve ou não se
separar do país. Na contagem
pfé-eleitoral. os partidários do
si]n são 46%, enquanto os do não,
42%. Quem vota sim quer um
Quebec independente do Canadá,
com uma população que, em sua
maioria, adota a língua e as tradi-
çôes francesas. Os que optarem
pelo não preferem que o Canadá
continue como um só pais, onde
oi habitantes de língua inglesa são
maioria.

$• 0 grupo social que deve fazer a
diferença neste plebiscito é o dos
imigrantes. Francamente favorá-
vais ao não (95%), eles garanti-
ram a vitória dos federalistas em
1980. "Se os imigrantes não pu-
dessem votar, o sim já teria ganho
há muito tempo", diz Arminda
Mota. jornalista portuguesa que
vive no Canadá.

Margem mínima — O alto
numero dc indecisos e os últimos
recursos de marketing das duas
campanhas — o showmieio de on-
tem em defesa do sim e a passeata
dos anglófonos que reuniu
150.000 pessoas na sexta-feira —
indicam que o resultado do pie-
biscito deverá ser apertado, algo
que não interessa a nenhuma das
partes. 

"E melhor perder com
49% do que ganhar com 51%".
diz Mota, explicando que uma vi-
tória por uma margem mínima de
votos deixa o vencedor enfraque-
cido em futuras negociações, en-
quanto que uma "derrota sólida"
daria ao perdedor uma maior po-
der de chantagem política.

A comunidade internacional
espera pelo resultado do plebisci-
to com a mesma ansiedade que os
canadenses, cada um torcendo
para o lado que fala sua língua. O
presidente da França. Jacques
Chirac. já avisou os canadeses que
a independência tio Quebec será"reconhecida imediatamente" ca-
so seja esta a vontade da maioria
dos eleitores.

Já Warren Christopher. secre-
tário de Estado tios EUA. recor-
reu á estratégia mais usada pela
campanha do não. assustando os
separatistas com futuras difieul-
dades econômicas. Segundo
Christopher. a inclusão de um
Quebec independente no Acordo
de Livro Comércio da América do
Norte (Nafta), "não será automá-
tica c \ ai depender de questões
ainda não esclarecidas".

Caso se configure uma vitória
do sim. o governo canadense e a
Assembléia Nacional teriam um
ano para acertar os detalhes da
independência da província que.
além de ser a mais populosa do
Canadá, com 7.5 milhões de liabi-
tantes. é a que possui o maior
poder econômico dentro do país.

Montreal. Canadá — Reuter

A grande participação popular em manifestações separatistas ou nas que pedem a união do pais indica/n que o resultado da consulta será apertado

Separatistas

já 
fizeram

atentados
A g o r 

queaprovin- /7t

St IO!
que nunca de l^V!/ flRjj
sc separar do
C 'anada. 

pode estar chegando ao
fim uma rivalidade que remonta
ao surgimento do pais. Desço-
bertas cm 1497. as terras cana-
deuses começaram a ser coloni-
zadas pelo explorador francês
Jacques Cartier. em 1534. Foi o
surgimento da Nova f rança on-
dc. oni 1608. foi fundada a cida-
dc de Quebec. O território fran-
ccs Ibí. no entanto, conquistado
pelos britânicos c permaneceu
em suas mãos até IS(i7. quando
Quebec c o Canadá inglês (então
Ontário. Nova Brunswick e No-
\a Escócia) se tornaram inde-
pendentes e formaram uma fede-
ração.

O movimento separatista de
Quebec começou a se insinuar a
partir dc 1950, quando ficou evi-
dente a desigualdade entre as
populações dc língua francesa e
inglesa. A primeira tinha então

uma média de renda 35% infe-
rior à segunda. Em 1967. o pre-
sidente francês Charles de Gaul-
Ic gritou 

"Viva o Quebec livre!",
em Montreal. Foi um empurrão
para que. no ano seguinte. René
Levesque fundasse o Partido
Quebequense, separatista.

Mas a luta esquentou mesmo
em 1970. quando os extremistas
da Frente de Libertação de Que-
bcc iniciaram uma onda de aten-
tados com pacotes-bomba. sc-
qüestraram o diplomata britam-
co James Cross e assassinaram o
ministro do Trabalho de Que-
bcc, Pierre Laporte. O primeiro-
ministro canadense Pierre Tru-
deau teve que suspender as liber-
dades civis na prov íncia.

Em 1980, houve o primeiro
referendo sobre a separação da
província, que os partidários do
Canadá unido ganharam por
60% a 40%. A Constituição
proposta em 1982 foi aceita por
todas as províncias do Canadá
— exceto por Quebec, que que-
ria ser vista como "uma soeieda-
de distinta". Duas tentativas do
primeiro-ministro canadense
Brian Mulroney de negociar a
Carta Constitucional — em 1990
e 1992 — acabaram sendo infru-
tíferas. o que acirrou os ânimos
dos que alimentavam a idéia da
secessão.

A força da província

Medo moveu

a campanha
MIAMI — A euforia da reta

final demorou para aparecer no
plebiscito que pode definir a inde-
pendência do Quebec. Até sexta-
feira, a campanha do sim ou não a
um Canadá dividido vivia sob o
domínio do medo. Os eleitores de
Montreal, a maior cidade do Ca-
nadá e de Quebec escondiam suas
preferencias, temendo represálias.
A campanha do não aproveitou o
clima de terror para assustar os
eleitores com uma coleção de pro-
blemas que podem afetar o Cana-
dá dividido. A tese dos defensores
do não é que a economia do pais
não agüentará a secessão.

Foi a passeata em Montreal
dos 150 mil manifestantes angló-
fonos — que viajaram de todo o
pais com descontos de até 90%
das companhias de transporte —
que abriu a ruas para a campanha
e decretou o fim da campanha do
medo. Os efeitos da manifestação
ainda não são claros, mas muitos
adeptos do sim acham que o tiro
saiu pela culatra. O entusiasmo da
população de língua inglesa por
Quebec teria causado irritação em
alguns indecisos.

Os resultados oficiais do pie-
biscito devem ser divulgados an-
tes da meia-noite (3h de terça-fei-
ra em Brasília). (M.A.S.)

A F P/Arte JQ

CANADA
Superfície: 9.970.610 Km
(segundo país mais extenso do
mundo)
População: 29 milhões
Capital: Otawa
Idiomas oficiais: inglês e
francês
Primeiro-ministro: Jean
Chrétien (Partido Liberal)
Produto Interno Bruto (PIB):
US$ 560 bilhões

QUEBEC
Superfície: 1.540.680 Km (trêsvezes a da Espanha)
População: 7,5 milhões
Capital: Quebec
Idiomas oficiais: francês
Primeiro-ministro: Jacques
Parizeau (Partido
Quebequense, separatista)
Produto Interno Bruto (PIB):
US$ 125 bilhões
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País muda com 
qualquer resultado

MIAMI — Pelo sim ou pelo
não. o Canadá vai mudar de cara
depois do plebiscito de hoje. A
votação que define o futuro do
pais e a eventual independência de
Quebec representa apenas o pri-
meiro passo na saga de negocia-
ções políticas programadas para
viabilizar a independência de fato
— no caso de uma vitória do sim
—. ou para atender às demandas
políticas da comunidade de língua
francesa, que, mesmo com a vitó-
ria do não. terá muito a reclamar
do governo central.

As questões práticas da inde-
pendência — moeda, repartição
da divida externa e cidadania —
sequer estão formuladas. Os na-
cionalistas do Quebec preferem
continuar usando o dólar cana-
dense, seguros de que o governo
central não poderia prejudicá-los
no trato com uma moeda comum,
sem prejudicar ao resto do país.
Eles pretendem também pagar a
parte que lhes cabe da divida ex-
terna do Canadá, mas ainda não
definiram os critérios.

No caso da cidadania e da

emissão de passaportes, os nacio-
nalistas acham que seus habitan- <
tes poderiam ler os mesmos privi-
légios dos imigrantes e acabar go- .
/ando de dupla cidadania. A es- '
tratégia dos nacionalistas do sim é ;
usar o resultado do plebiscito co-
mo arma de chantagem política. •
Mesmo perdendo, eles esperam
obter do governo mudanças cons-
titucionias que permitam â pro-
vincia comandar seus destinos c.
principalmente, suas políticas de *
gastos e empregos.!M.A.S.)

Só quem já transporta mais de 25.000 clientes por ano pode oferecer tanto:
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ou entrada de RS 209, + 10 x US$ 117,
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Programa de milhagem - Smiles - para você usar em vôos pelo Brasil ou para o exterior. ¦ Serviço
de bordo padrão Varig. ¦ 7 noites no Hotel Pennsytvania (3*), situado na 7' Avenida com Rua 33. Consulte
adicional para o Doral Inn (4*l e Grand Hyatt (5*). ¦ Equipe de 15 profissionais brasileiros para atender nossos
clientes em New York. ¦ Check-in lentnada) será às 13h30 e o check-out (saída do apto.) será às 11h.
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Rússia veta candidaturas

de dois rivais de Yeltsin

i^soletur' Em turismo a número 1

MOSCOU — A Comissão Cen-
trai Eleitoral russa vetou no fim
da semana as candidaturas â elei-
çào parlamentar de 17 de de/em-
bro de dois dos principais rivais
do presidente Boris Yeltsin. o li-
beral Grigory Yavlinski e o ex-vi-
ce-presidente Alexander Rutskoi.
um nacionalista radical. A lista
apresentada pelo partido de Ruts-
koi. o Derzhava. foi rejeitada no
sabado. sob o argumento de que
não preenchia as exigências técni-
cas da Comissão. A lista do parti-
do de Yavlinsii, o Yabioko. foi
rejeitado ontem com a mesma ale-
gação.

Tanto Rustkoi quanto Yav-
kinski pretendiam fazer de suas
candidaturas à Duma. a Câmara

Baixa do Parlamento, um tram-
polim para disputarem a eleição
presidencial de junho do ano que
vem. As pesquisas indicam que o
Yabioko. atualmente com 27 de-
putados na Duma. é o terceiro
partido mais popular do país. de-
pois do Partido Comunista e do
Partido das Comunidades Russas,
do general Alexander Lebcb. con-
siderado um nacionalista modera-
do.

A oposição russa, tanto a libe-
ral quanto a nacionalista, está di-
vidida em inúmeros grupos e par-
tidos. Ao todo, 43 agremiações
apresentaram sua» listas â Comis-
são Central Eleitoral, mas apenas
14 conseguiram obter, até agora,
o «gistro para participar das elei-

çoes.
O presidente Boris Yeltsin,

hospitalizado desde quinta-feira -
com problemas no coração, havia
prometido unir as forças conside- 7
radas democráticas, para derrotar 1
os comunistas e os ultranaciona-
listas. Mas os políticos liberais o
acusam de pretender privilegiar o
partido Nossa Casa è a Rússia, do
primeiro-ministro Víktor Cher-
nomyrdin. que obteve o registro
eleitoral. Ontem, a revista amen- «
cana Newsweek afirmou que o es- -i
tado dc saúde de Yeltsin é pior do
que dão a entender as autoridades í
russas e que ele. o único candida- .
to realmente confiável ao Ociden-
te. não poderá se candidatar à

«reeleição
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Incêndio no metrô mata 300 no Azerbaijão

Fogo começou com uma fagulha em um cabo de alta voltagem, num túnel entre duas estações. Mortos podem chegar a 60^° J~ um dos que escaparam por ca- ~
nais de ventilação. ¦£

íãrãiêv^^S

baku — Cerca de 300 pessoas
morreram e» 270 ficaram feridas
em um incêndio no metrô de Ba-
ku, capital do Azerbaijão. O inci-
dente, que pode ter sido o mais
grave da história em sistemas de
trens subterrâneos, ocorreu no
início da noite de sábado. Bom-
beiros que trabalhavam ontem no
resgate dos coipos temiam que o
número de mortos chegasse a 600.

O trem estava lotado e pegou
fogo dentro de um túnel entre
duas estações, o que provocou
pânico entre os passageiros. A
policia acredita que o fogo co-
meçou com uma fagulha vinda
de um cabo de alta voltagem.

Há controvérsia entre fontes
oficiais sobre o número de cor-
pos resgatados. O ministro da
Saúde, Ali Insa-
nov, disse que
289 pessoas
morreram e 269
ficaram feridas,
62 delas seria-
mente. No hos-
pitai de Baku, o
relato era de
que os mortos
já seriam 337 e
que 270 pessoas
saíram feridas.

Os sobrevi-
ventes contam
que o trem pa-
rou, as luzes se apagaram e logo
depois a fumaça começou a se
espalhar pelos vagões. "O moto-
rista tentou voltar, mas não
conseguiu abrir as portas. Co-
meçamos a ficar sufocados com
a fumaça e aí notamos que nós
teríamos que abrir as portas O
trem estava tão cheio que, quan-
do conseguimos abrir, metade
das pessoas caíram umas por ci-
ma das outras", relatou Gen-
nady Nikiferev.

Alguns passageiros tiveram
que fugir através de dutos de
ventilação. "Saímos do túnel
nos agarrrando em um cabo,
mas dizem que muitas pessoas
foram eletrocutadas", conta
Manish Gurbanov, de 53 anos,

AFP/Arte JB

GEORGIA

^mSniaV azerbaijAo

Especialistas russos disseram
à agência de notícias Itar-Tass
que o pânico pode ter sido a
principal causa de um número
de mortes tão elevado. O fato de
o trem ter parado em um túnel,
quando o procedimento normal
seria tentar atingir a estação
mais próxima, foi outro compli-
cador. "O motorista possível-
mente não soube o que fazer e
preferiu parar o trem", disse o
porta:voz do departamento de
controle de incêndios do metrô
de Moscou, Valentin Ageyev.

O metrô é um dos principais
meios de transporte para os 2
milhões de habitantes de Baku.

sistema foi inaugurado em
1967, durante o
regime soviéti-
co. O presidente
Haydar Aliyev
decretou dois
dias de luto pe-
Ias vítimas do
incêncio e no-
meou uma co-
missão para
apurar as cau-
sas. Uma rádio
russa chegou a
noticiar que o
incidente foi
fruto de uma

sabotagem, mas as autoridades
locais desmentiram. Nos últimos
18 meses, duas bombas explodi-
ram no metrô de Baku, o que
causou a morte de 22 pessoas.
Ninguém assumiu os atentados.

I O governo das Filipinas contava,
ontem, as perdas provocadas pela pas-
sagem da tempestade tropical Zack:
100 mortos, 6<) mil desabrigados. 2 mil
casas destruídas, 5 mil outras danifica-
das e dois naufrágio de barcos de pas-
sageiros. A tempestade, que se abateu
sobre a região central do pais no sába-
do, desencadeou enchentes devastado-
ras para as plantações de açúcar A
energia elétrica e as linbas telefônicas
foram cortadas em oito cidades. O
presidente Fidel Ramos declarou esta-
do de calamidade na região de Visayas.

Carro-bomba,
na Argélia
mata mais 8
A explosão de um
carro-bomba matou pelo
menos oilo pessoas e feriu
mais ile 80 em Rouiba,
subúrbio industrial de Argel,
capital da Argélia. A
explosão destruiu uma
delegacia de policia e a
fachada de um edifício onde
moravam 56 famílias. O
atentado foi atribuído a
grupos fundamentalistas que
combatem o governo da
Argélia desde que um golpe
militar impediu, em janeiro
de 11>S2. que a Frente
Islâmica de Salvação (FIS)
assumisse o poder, depois de
vencer eleições
parlamentares. A Frente,
posta na ilegalidade, não vai
participar das novas eleições,
marcadas para 16 de
novembro. A guerra dos
fundamentalistas já matou
mais de 45 mil pessoas nos
úlumos três anos na Argélia,
a maioria vitima de atentados
como o de ontem.

Powell está 12% à

frente de Clinton

O general Colin Powell ganharia facilmente não só a
indicação do Partido Republicano para candidatar^, às
eleições presidenciais de 1996, como venceria o presiden-
te Bill Clinton na disputa pela Casa Branca. Segundo
uma uma pesquisa CBSIThe New York Times, divulgada
ontem. Powell, ainda sem confirmar sua candidatura,
obteria 34% dos votos, contra 29% do senador Bob
Dole, considerado o mais forte candidato republicano
até agora. Na disputa direta com Clinton. Powell teria
50% dos votos. O presidente, 38%. O ex-chefe do
Estado Maior Conjunto das Forças Armadas se torna-
ria, assim, o primeiro presidente negro da história ame-
ricana. Se Clinton concorresse contra o senador Dole,
seria reeleito com 49% dos votos, contra 43% de Dole.
A pesquisa foi realizada entre 22 e 25 de outubro, com
l.269 pessoas. Powell anuncia em novembro sua decisão
de concorrer, ou não, á presidência.

Maioria na Espanha quer
processo contra González
A maioria dos espanhóis acha que o primeiro-ministro
Felipe Gonzáicz deveria ser processado por
envolvimento com os Grupos Anti-terroristas de
Libertação(GAL). Dos entrevistados em uma pesquisa
publicada, ontem, no jornal El Mundo, 57% pensam
que Gonzálcz merece um processo, mas apenas 15%
acreditam que ele realmente vá enfrentar um.

? Libertado ontem, o ex-pri-
sioneiro de guerra Miza Smajo•
vic beija a namorada ao chegar
a Sarajevo, capital da Bósuia.
Bósnios e sérvios trocaram pri-
sioneiros. ontem, cumprindo o
acordo de cessar-fogo assinado
no início do mês. As partes em
luta na região voltarão à mesa
de negociações a partir de
quarta-feira em Dayton, no es-
tado americano de Ohiò

Branco é preso
por matar negro
O ex-ministro da Defesa da África
do Sul. Magnus Malan,
responsabilizado pela morte de 13
negros em 1987, teve sua prisão
decretada pelo procurador-geral da
província de Natal, Tini MçNally.
Junto com Malan. serão presos dois
ex-chefes da Força de Defesa
Sul-Africana. Jannie Geldenhuys e
Kat Liebenberg. O governo do
presidente Nelson Mandela
confirmou as prisões, apesar dos
protestos do vice-presidente
Fredcrik de Klerk, segundo o qual
os três teriam sido beneficiados pela
lei de anistia de dezembro de 1993.

Socialistas
vencem na: l £
Bulgária ríQ_,
Uma contagem paralela das
eleições municipais de ontem,
na Bulgária, dava ao Parjiçlo^
Socialista Búlgaro (BSP) 

'43%
dos votos em todo o país. Ò
BSP é composto basiqiméntê'
por ex-integrantes do Paríutó11'
Comunista que voltaram aó"
poder nas eleições de
nacionais de dezembro do ano
passado. A inflação baitó tr"J L
uma forte estrutura partídíífià
herdada do regime comunista
favorecerem o BSP. - -'

omrwí
Menem nega
plano de
reeleição vw
O governo argentino """"
encarregou-se.ontem.de
desmentir rapidamente a •
informação de que o
presidente Carlos
Menem planeja concorrer
a um terceiro mandato muívsi
em 1999. Ontem, uma •! ¦
reportagem do jornal
La Naeiôn, de Buenos :
Aires, dizia que setores" ni^n
governo do estudam : ¦ - ¦ ¦
a realização de ^
um plebiscito em I997,llj(,tó.
que desse respaldo a >
uma segunda reeleição,
proibida pela Constituiçãp..,,.,

Dona de casa
quer respeito
e dinheiro

EA ÍÍ
Donas de casa de 11 países^ -
encerraram, anteontem, seu
primeiro congresso muiRJial,
pedindo mais respeito e"
dinheiro para mulheres que
optam por não trabalhar*
fora. Restaram, porém,' ""*¦ ~
discordâncias sobre educação
sexual. Representantes de
delegações latino-americanas"
posicionaram-se contra a--"
abordagem do assunto mi<"r '
escolas. Cerca de 700 .y,
mulheres participaram do,
encontro em Buenos Aiies..

Jihad (píer :1

vingai- morte ;

de seu chefe ;
FAIXA DE GAZA — O 'Jihad

Islâmico, organização muçulniá-
na radical que prega a destruição
do Estado de Israel, jurou viítgütf1-
ça ontem aos assassinos de "sai
lider, Fathi Shkaki, mortoina
quinta feira em Valeta, capital de
Malta, supostamente por inte-
grantes do serviço secreto i^r^-v
lense no exterior, o Mossad. O
Jihad emitiu uni comunicado rio
qual destaca que 

"todos os silinís-'
tas (partidários da causa judaica),
onde quer que estejam, serão'alvo
dos integrantes do nosso movÍAu
mento, que fará arder a terra .em .
que pisam". „

O grupo, responsável porjan^
série de atentados suicidas contra
israelenses, fez um chamado-para
que o povo da Faixa de Gaza e.dã
Cisjordánia (zonas palestinas"aü-
tônomas em Israel) entre em uma
greve de fome por 24 horas. J :

rt pt'-
Sucessor — O Conselho Ré-

volucionário do Jihad Islâmico na
Faixa de Gaza designou Ráçla-
mán Abdala Shalaj, de 40 anos,
residente em Damasco, como Sü-
cessor de Shkaki. Segundo foilt^s
palestinas, Shalaj foi, junto com
Fathi Shkaki, um dos membros'
fundadores do Jihad, no começo
dos anos 80. A autoridade Nack*.
nal Palestina (ANP), presidida pe-
lo líder Yasser Arafat, condenou
o assassinato de Skhaki, classifi-
cando-o como "uma ação diriüiífS»
a todos os palestinos". No entôB=-
to, aconselhou os grupos fumgp*
mentalistas rivais de Arafat (Jihad
incluído) a não lançarem ataques
de vingança contra Israel. O ^re-sidente do Parlamento iraniano,
Nateq Nuri, pediu ontem que o
Jihad responda ao assassinato 

'de

Skhaki.
Em Valeta, a policia maltçsa,

pediu a colaboração da França-
para encontrar o cidadão francês,,
que levou para a ilha a moto utili*
zada pelos desconhecidos que irra-
taram a tiros, o chefe do JÍhnX-~_
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Aviso de Alteração
1. FURNAS Centraio Elétricao
S.A. torna pública a alteração da
data limrte para a entrega das
Propostas, relativa á Tomada de
Preços TP.DAN.Q.0190.95 para o
dia 21/11/95

AVISO DE ADIAMENTO

A CRISE DA Light • Serviços de Eletricidade S.A.
toma público que, por razões de ordem
administrativa, foi adiado o encerra-
mento da Tomada de Preços n8 4002/
95 - Produtos hortjfrutigranjeiros, cons-
tante do Aviso de Edital n8 SSU-A-131/
95, de até às 13:00 horas do dia 23/
10/95, para até às 13:00 horas do dia
08/11/95. As propostas serão aber-
tas no dia 09/11/95, no mesmo local
e horário. A referida Tomada de Preços
foi publicada no Diário Oficial da União,
no dia 06/10/95, seção 3, página
19.046. Maiores esclarecimentos, na
Av. Marechal Roriano, 168 - Ia andar -
diariamente, de 09:00 às 11:00 horas.

Diretoria de Administração
Comissão Permanente de Tomada de

Preços e Convite • Material

2.Ficam mantidas as demais
condições do aviso de edital,
publicado no Diário Oficial da
União, no dia 24/10/95.

Departamento de Aquisição
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tos sobre a licitação, na Av. Marechal
Floriano, 168 -Centro - Rio de Janeiro/
RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas.
Comissão Permanente de Concorrência
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Jacques Rancière - 30/10

ENTRE KANT E WITTGENSTEIN
Claude Imbert - 31/10

CNOA HARMONIA ESSENCIAL
Luis Henrique dos Santos -01/11

Organização Odebrecht

Ata de reunião do Conselho de Administração
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(sessenta milhões de reais) sendo o capital inicial de RS 1 002 000 00 (hum milhãoe dois mil reais), dividido em 100 mil ações ordinárias e 200 mil ações preferenciais,sem va>or nominal, totalmente subscrito e integralização em moeda corrente nacio-nal. cabendo a esta Companhia a totalidade üas ações preferenciais e 99 995 açõesordinárias e) prazo de duração indeterminado (mínimo de 2b anos) Nada maishavendo a tratar, foi encerrada a reunião lavrando-se a presente ata. que apôs lidae
aprovada 6 assinada pelos membros da Mesa e por todos os Conse heiros Rio deJaneiro 25 de setembro de 1995 Emílio Odebrecht. Presidente Ana Beatriz RochaMascarenhas Secretária. Newton Sérgio de Souza Renato Antonio MachadoMartins, Renato José Batardi Ruy Lemos Samoaio. Sérgio FogueJ. a JuntaConfere tal do Estado Rto de Janeiro ¦ Cervdào • CervfKO Que este documento fotarquivado sob numero e data apostos mecanicamente Mana Cristina ContreirasSecretária Gerai — JUCERJA — Reg soò n° 758604 — 79 out J 995
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Incêndio no metrô mata 300 no Azerbaijão

si Fogo começou com uma fagulha em um cabo de alta voltagem, num túnel entre duas estações. Mortos podem chegar a 600

BAKU — Cerca de 300 pessoas
morreram e 270 ficaram feridas
em um incêndio no metrô de Ba-
ku, capital do Azerbaijão. O inci-
dente, que pode ter sido o mais
grave da história em sistemas de
trens subterrâneos, ocorreu no
início da noite de sábado. Bom-
beiros que trabalhavam ontem no
resgate dos corpos temiam que o
número de mortos chegasse a 600.

O trem estava lotado e pegou
fogo dentro de um túnel entre
duas estações, o que provocou
pânico entre os passageiros. A
polícia acredita que o fogo co-
meçou com uma fagulha vinda
de um cabo de alta voltagem.

Há controvérsia entre fontes
oficiais sobre o número de cor-
pos resgatados. O ministro da
Saúde, Ali Insa-
nov, disse que
2 8 ^ pessoas
morreram e 269
ficaram feridas,
62 delas seria-
mente. No hos-
pitai de Baku, o
relato era de
que os mortos
já seriam 337 e
que 270 pessoas
saíram feridas.

Os sobrevi-
ventes contam
que o trem pa-
rou, as luzes se apagaram e logo
depois a fumaça começou a se
espalhar pelos vagões. "O moto-
lista tentou voltar, mas não
conseguiu abrir as portas. Co-
meçamos a ficar sufocados com
a fumaça e aí notamos que nós
teríamos que abrir as portas O
trem estava tão cheio que, quan-
do conseguimos abrir, metade
das pessoas caíram umas por ci-
ma das outras", relatou Gen-
nady Nikiferev.

Alguns passageiros tiveram

que fugir através de dutos de
. ventilação. "Saímos do túnel

nos a gamando em um cabo,
mas dizem que muitas pessoas
foram eletrocutadas , conta
Manisli Gurbanov, de 53 anos.
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um dos que escaparam por ca-
nais de ventilação.

Especialistas russos disseram
à agência de notícias Itar-Tass
que o pânico pode ter sido a
principal causa de um número
de mortes tão elevado. O fato de
o trem ter parado em um túnel,
quando o procedimento normal
seria tentar atingir a estação
mais próxima, foi outro compli-
cador. "O motorista possível-
mente não soube o que fazer e
preferiu parar o trem", disse o
porta-voz do departamento de
controle de incêndios do metrô
de Moscou, Valentin Ageyev.

O metrô é um dos principais
meios de transporte para os 2
milhões de habitantes de Baku.
O sistema foi inaugurado em

1967, durante o
regime soviéti-
co. O presidente
Haydar Aliyev
decretou dois
dias de luto pe-
Ias vítimas do
incêncio e no-
meou uma co-
missão para
apurar as cau-
sas. U-ma rádio
russa chegou a
noticiar que o
incidente foi
fruto de uma

sabotagem, mas as autoridades
locais desmentiram. Nos últimos
18 meses, duas bombas explodi-
ram no metrô de Baku. o que
causou a morte de 22 pessoas.
Ninguém assumiu os atentados.

| | O governo das Filipinas contava,
ontem, as perdas provocadas pela pas-
sagem da tempestade tropical Zack:
100 mortos, 60 mil desabrigados, 2 mil
casas destruídas, 5 mil outras danifica-
das c dois naufrágio de barcos de pas-
sageiros. A tempestade, que se abateu
sobre a região central do país no sába-
do, desencadeou enchentes devastado-
ras para as plantações de açúcar A
energia elétrica e as linhas telefônicas
foram cortadas em oito cidades. O
presidente Fidel Ramos declarou esta-
do de calamidade na região de Visayas.

í ¦
arajevo — AP

México detém
terrorista
argentino
O ex-lider guerrilheiro
argentino Enrique Gorriaran
Merlo. um dos homens mais
procurados pelos serviços de
inteligência argentinos, foi
capturado no Méxino e
extraditado ontem mesmo
para Buenos Aires, onde
chegou no final da noite, a
bordo de uma avião Falcon
20, segundo informaram
autoridades locais. Melro. de
53 anos. comandou o extinto
Exército Revolucionário do
Póvo (F.RP), que realizou
numerosos alentados
terroristas na década de 70, e
mais tarde, radicado na
América Central, o
Movimento Todos pela
Pátria (MTP), grupo
guerrilheiro responsável pelo
assassinato do ex-ditador da
Nicarágua, Anastasio
Somoza, no Paraguai, em
setembro de 1980, e do
ataque ao regimento militar
da Tabiada, em Janeiro de
1989. matando 30 pessoas.

Powell está 12% à

frente de Clinton

O general Colin Powell ganharia facilmente não só a
indicação do Partido Republicano para candidatar-se às
eleições presidenciais de 1996, como venceria o prcsiden-
te Bill Clinton na disputa pela Casa Branca. Segundo
uma unia pesquisa CBS/The New York Times, divulgada
ontem, Powell, ainda sem confirmar sua candidatura,
obteria 34% dos votos, contra 29% do senador Bob
Dole, considerado o mais forte candidato republicano
até agora. Na disputa direta com Clinton. Powell teria
50% dos votos. O presidente, 38%. O ex-chefe do
Estado Maior Conjunto das Forças Armadas se torna-
ria. assim, o primeiro presidente negro da história ame-
ricana. Se Clinton concorresse contra o senador Dole.
seria reeleito com 49% dos votos, contra 43% de Dole.
A pesquisa foi realizada entre 22 é 25 de outubro, com
1.269 pessoas. Powell anuncia cm novembro sua decisão
de concorrer, ou não, à presidência.

Maioria na Espanha quer
processo contra González
A maioria dos espanhóis acha que o primeiro-ministro
Felipe González deveria ser processado por
envolvimento com os Grupos Anti-terroristas de
Libertaçâo{GAL). Dos entrevistados em uma pesquisa
publicada, ontem, no jornal El Mundo, 57% pensam
que González merece um processo, mas apenas 15%
acreditam que ele realmente vá enfrentar um.

? Libertado ontem, o ex-pri-
sioneiro de guerra Miza Smajo-
vic beija a namorada ao chegar
a Sarajevo, capital da Bósnia.
Bósnios e sérvios trocaram pri-
sioneiros ontem, cumprindo o
acordo de cessar-fogo assinado
no início do mês. As partes em
luta na região voltarão à mesa
de negociações a partir de
quarta-feira em Dayton, no es-
tado americano de Ohio

Branco é preso
por matar negro

O ex-ministro da Defesa da África
do Sul. Magnus Malan.
responsabilizado pela morte de 13
negros em 1987. teve sua prisão
decretada pelo procurador-geral da
província de Natal, Tim McNally.
Junto com Malan, serão presos dois
ex-chefes da Força de Defesa
Sul-Africana. Jannie Geldenhuys e
K.at Liebenberg. O governo do

^presidente Nelson Mandela
confirmou as prisões, apesar dos
protestos do vice-presidente
Frederik de Klerk, segundo o qual
os três teriam sido beneficiados pela
lei de anistia de dezembro de 1993.

Socialistas
vencem na; —
Bulgária
Uma contagem paralela âàsy 1
eleições municipais de ontem,
na Bulgária, dava ao Partido
Socialista Búlgaro (BSP)43>%
dos votos em todo o pais. O
BSP é composto basicamente.
por ex-integrantes do Partido
Comunista que voltaram'»®'y
poder nas eleições de •"*
nacionais de dezembro do âriç
passado. A inflação baixa ç..
uma forte estrutura partidária
herdada do regime comunista
favorecerem o BSP. ,

Carro-bomba
na Argélia "

mata mais 3 "
tl'Jv jit

A explosão de um
carro-bomba matou pelo
menos oito pessoas e fepu ,,,
mais de 80 em Rouiba,vl in ,
subúrbio industrial de Areei,

I da Argélia. A
explosão destruiu uma
delegacia de policia e a 'j *
fachada de um edifício onde
moravam 56 famílias. O
atentado foi atribuído a1-"'-"
grupos fundamentalistas que
combatem o governo da
Argélia desde que um golpe
militar impediu, em janeiro >"
de 1982, que a Frente 
Islâmica de Salvação (FJS).. T
assumisse o poder. , „ y;,

K ri I
Dona de casa
quer respeito
e dinheiro
Donas de casa de 11 paiStfS-^-
encerraram, anteontem,*^ a

primeiro congresso mundial,
pedindo mais respeito o
dinheiro para mulheres que
optam por não trabalhar ™
fora. Restaram, porém, ~
discordàncias sobre educação
sexual. Representantes do;
delegações latino-americanas'
posicionaram-se contra^^
abordagem do assunto nas.„.
escolas. Cerca de 700 ''-ú

mulheres participaram do"""'
encontro em Buenos Aires.''
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Aviso de Alteração

1. FURNAS Centraio Elétricas
S.A. torna publica a alteração da
data limite para a entrega das
Propostas, relativa á Tomada de
Preços TP.DAN.G.0190.95 para o
dia 21/11/95

2.Ficam mantidas as demais
condições do aviso de edital,
publicado no Diário Oficial da
União, no dia 24/10/95.

Departamento de Aquisição
Normal

I ©LightS«rviço« óm EMricidJkda SA
—Tirai n rmt EWtrobfá* V

AVISO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA

N« CCDA-3722-0028/95
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Microcomputadores DX2 66 Mhz. O
Aviso resumido do Edital foi publicado
no Diário Oficial da União de 30/10/
95. Obtenção do Edital eesclarecimen-
tos sobre a licitação, na Av. Marechal
Roriano, 168 -Centro - Rio de Janeiro/
RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas.
Comissão Permanente de Concorrência
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AVISO DE ADIAMENTO

Light • Serviços de Eletricidade S.A.
toma público que, porrazõesde ordem
administrativa, foi adiado o encerra-
mento da Tomada de Preços n'14002/
95 - Produtos hortifrutigranjeiros, cons-
tante do Aviso de Edital n5 SSU.A-131/
95, de até às 13:00 horas do dia 23/
10/95, para até às 13:00 horas do dia
08/11/95. As propostas serão aber-
tas no dia 09/11/95, no mesmo local
e horário. AreferidaTomadadePreços
foi publicada no Diário Oficial da União,
no dia 06/10/95, seção 3, página
19.046. Maiores esclarecimentos, na
Av. Marechal Roriano, 168 - Ia andar -
diariamente, de 09:00 às 11:00 horas.
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(021) 589-9922

CINTO
CONSTRUTORA NORBERTO OOEBRECHT 3.A.

Organização Odebrecht

Ata de reunião do Conselho de Administração
COMPANHIA ABERTA - CGC/MF n° 1b 102 288/0001 -82 - Dia. hora e tocai em
2b de setembro de 199b. às 09 00 horas na sede da Companhia localizada na Praia
de Botafogo. n° 300. 11u andar. Rio de Janeiro. RJ Mesa Emílio Odebrecht.
Presidente: Ana Beatriz Rocha Mascarenhas. Secietaria Deliberação por unanimi-
dade. o Conselho de Administração delioerou autorizar a constituição d<' uma
companhia, com as seguintes características a) denominação Companhia de
Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio. ti) sede Rua Voluntários da Pátria n° 89
5-1 andar, salas 501 a b04. Botafogo. Rio de Janeiro. RJ c) ob|eto social exDlora-
cào. sob o regime de concessão, da Rodovia BR-040. trecho Juiz de Fora-R»o de
Janeiro e respectivos acessos inclusive recuperação, monitoração, melhoramento,
manutenção, conservacào e operação d) capital autorizado RS 60 000 000 00
(sessenta milhões de reais), sendo o capital inicial de RS 1 002 000.00 (hum miihâo
e dois mil reais), dividido em 100 mil ações ordinárias e 200 mil ações Dteferenciais.
sem valor nominal, totalmente subscrito e integrali2acão em moeda corrente nacio-
nal. cabendo a esta Companhia a totalidade das ações preferenoais e 99 99b ações
ordinárias, e) prazo de duração indeterminado (mtmmo de 25 anos) Nada mais
havendo a tratar. fo< encerrada a 'euniâo. lavrando-se a presente ata. que apôs lida e
aprovada è assinada pelos membros da Mesa e oor todos o& Conselheiros Rio de
Janeiro. 2b de setembro de 1996 Emílio Odebrecht Presidente Ana Beatriz Rocr<3
Mascarenhas. Secretária. Newton Sérgio de Souza Renato Antonio Machado
Martins. Renato José Baiardi Ruv Lemos Samoato. Sérgio Foquei ¦ Junta
Comercial c1o Estado Rio de Janeiro • Certidão - Certifico que este documento foi
arquivado sob número e data apostos mecanicamente Maria C"s'{na Contreiras.
Secretária Geral — JUCERJA — Heg sob n" 758604 — 19out 1995

Jiliad quer 
»

vingar morte;

de seu chefes

FAIXA DE GAZA — O Jihad
Islâmico, organização muçulma-
na radical que prega a destruição
do Estado de Israel, jurou vingar
ça ontem aos assassinos de. seu
lider. Fathi Shkaki, morto na
quinta feira em Valeta, capital'de
Malta, supostamente por inte-
grantes do serviço secreto israf-
lense no exterior, o MossadrO
Jihad emitiu um comunicado no
qual destaca que 

"todos os sionis"
tas (partidários da causa judaica),
onde quer que estejam, serão a|yp
dos integrantes do nosso movir
mento, que fará arder a terra em
que pisam".

O grupo, responsável por uma
série de atentados suicidas contra
israelenses, fez um chamado paru
que o povo da Faixa de Gaza e da
Cisjordânia (zonas palestinas Uü-
tònomas em Israel) entre em uma
greve de fome por 24 horas. ¦ 

Sucessor — O Conselhó"Re-
volucionário do Jihad Islâmico na
Faixa de Gaza designou Radu->
mán Abdala Shalaj, de 40 anos.
residente em Damasco, como. su;
cessor de Shkaki. Segundo fontes
palestinas, Shalaj foi, junto com
Fathi Shkaki, um dos membros,
fundadores do Jihad. no começo,
dos anos 80. A autoridade Nacio-
nal Palestina (ANP). presidida pè^
lo lider Yasser Arafat, condenou
o assassinato de Skhaki, classifi-
cando-o como "uma ação diritíéu
a todos os palestinos". No eriCtff^
to. aconselhou os grupos funik;
mentalistas rivais de Arafat (Jitnrci
inciuido) a hão lançarem ataques
de vingança contra Israel. O pre-
sidente do Parlamento iraniuno,
Nateq Nun. pediu ontem que o.
Jihad responda ao assassinato de
Skhaki.

Em Valeta, a policia maltesa
pediu a colaboração da França
para encontrar o cidadão francês ¦
que levou para a ilha a moto Utili-
zada pelos desconhecidos que ma-
taram a tiros o chefe do Jihad - •

mmm
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Energia elétrica sobe até 13% nesta semana

¦ ídéia é acabar com os subsídios que favorecem os grandes
consumidores e beneficiar apenas a população mais pobrefift.ASÍl.IA — A classe média MlllllIllillllllIlimrHTr^ iiniiní ir~~—Trrrr  Arquivo
devera pagar mais caro pela ener- pll tOI'.» PlPtrirvi nr\\/#»tr»Krr\ H tv»«i
devera pagar mais caro pela ener-
gia.elétrica em novembro. O rea-
juste de tarifas que o governo pre-
tende anunciar ainda esta semana
prevê a redução dos atuais des-
contos concedidos a quem conso-
me mais de 100 KWh por mês. "A
idéia é acabar com os subsídios
que .'favorecem os grandes consu-
mídores", diz o ministro das Mi-
nast£t Energia, Raimundo Britto.
Para ele. o subsídio deve ser con-
cedido apenas à população mais
pobre, "os mais frágeis".

CTamanho do corte nos subsí-
dios e os percentuais de reajustes
deverão ser ratificados em nova
rodada de negociação entre Britto
e a equipe econômica esta senia-
na. A princípio, o governo estuda
a possibilidade de aplicar aumen-
tos diferenciados, entre 6% e
13%. Para definir o reajuste, será
levado em conta o desempenho de
cada empresa concessionária de
energia. "Os aumentos serão dife-
rendados por concessionárias e
pelo esforço que cada empresyjez -
na redução de gastos e contenção
ilo desperdício", adianta ele. O
governo também quer evitar que
o realinhamento de tarifas de
energia elétrica — o primeiro des-
de a implantação do real. em ju-
lho do ano passado — produza
eleitos sobre os demais preços.

Raimundo Urino: 'Aumento será iltfinvnciado por concessionárias
"Estamos também medindo o im-
pacto desses reajuste na inflação",
diz Britto, que dedicou boa parte
da semana passada em negocia-
ções com a equipe econômica. O
receio do governo é que a atuali-
/ação das tarifas de energia, con-
jugada com a recente indexação
dos contratos da construção civil
e das mensalidades escolares, tra-
ga de volta uma recomposição ge-ral dos preços.

Em defesa da mesma idéia, o

secretário de Política Econômica
do Ministério da Fazenda, José
Roberto Mendonça de Barros,
lembra que os estudos para a defi-
niçao das tarifas levaram em con-
ta apenas a evolução dos custos e
o aumento da produtividade nas
estatais do setor, deixando de la-
do o repasse da inflação passada.
Numa economia sem correção
monetaria "podem ocorrer au-
mentos de preços relativos, mas
são fatos isolados", diz.

Empreiteiras
podem reajustar
O governo autorizou a indexação ilos
contratos entre orgãos públicos e
empreiteiras, a exemplo ilo que ha\ ia
feito, há menos de um mês, em
relação a compra e venda de imóveis
entre particulares. A partir de agora,
as empreiteiras poderão reajustar os
contratos a cada ano pela inflação e
cobrar o resíduo com base nos índices
dos custos da construção ci\ il. A
permissão para a cobrança do resíduo
foi incluída na reedição da Medida
Provisória da Desindexação,
publicada na edição de sábado do
Diário Oficial.

De acordo com os novos trechos
acrescentados no texto, "nos
contratos de duração igual ou
superior a três anos (...) as partes
poderão pactuara atualização das
obrigações, a cada período de um
ano".

BID investe em
projetos sociais
O Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) vai destinar
50% de seus créditos a projetos
sociais na América Latina, anunciou
ontem, em Montevidéu, o presidente
da instituição, Enrique Iglesias. Cie
afirmou que as políticas de ajuste
desses países deixaram seqüelas,
como o desemprego e a
marginalização.

Prepos malucos |-

Forno etetrico

jg Janeiro • ili Nova Sorque

US$ 103 
US$ 40

EH.  . E3

Aerolíneas muda
de mãos de novo
Um grupo de empresas americanas
está comprando 63% das ações da
Aerolineas Argentinas, controlada
pela espanhola Ibéria desde 1992. \
operação vai ampliar o capital da
Aerolíneas em USS 400 milhões e
permitirá á Ibéria, que ficará com
20% das ações, reduzir ainda mais o
déficit da companhia aérea.

fViexicanos fazem
pacto econômico
O governo, os empresários e os
sindicatos mexicanos concluíram
ontem um novo pacto econômico,
que permitirá aumentos salariais de
I6'\> a 20"o e reajustes nos preços Jc
eletricidade, gás e gasolina. O acordo
prevê aumento de investimentos
publicos e redução de impostos, além
de incentivos fiscais ás empresas.

BC investiga
i\'M C?

salários no

Econômico

BRASÍLIA — O presidente do
Banço, Central. Gustavo Loyola,
decide esta semana o que fazer
com cerca de 20 ex-diretores do
Banco Econômico que estariam
recebendo integralmente salários
e gratificações, mesmo após ter
sido decretada a liquidação extra-
judicial do banco no inicio de
agosto.

De acordo com assessores de
Loyola. o presidente do Banco
Central foi informado sobre as
irregularidades no pagamento dos
ex-diretores do Econômico na se-
mana passada e mandou apurar o
fato.

.Segundo as denúncias, há ex-
diretores recebendo até RS 10 mil
por mês.

O-BC informa que muitos dos
35''diretores do Econômico per-
tencéín ao quadro funcional do
banco ou são diretores celetistas
(amparados pela Consolidação
das Leis do Trabalho, a CLT).

_Xç>m a liquidação extrajudi-
cktk'.'-apenas foram demitidos os
diretores nomeados, sem vinculo
empregaticio.

Pelas normas de intervenção
do BC. os diretores pertencentes
aôUjttadro funcional passam a
trabalhar normalmente - até a de-
finição dos destinos da institui-
çáS^que o próprio Loyola estima
para breve - sem receber qualquer
gratificação por função de dire-
Çãò; Receberiam apenas os salá-
rios normais.

^0 Banco Econômico está sob
intervenção do Banco Central
desde o mês de agosto e tem um
rombo estimado em USS 2 bi-
Ihòetüí Desde então, os correntis-
tas so têm direito a sacar RS 5 mil
do total de seus depósitos.

LightS«nriç«« d. EUMctdad» SA
jj*

AVISO N» CPC-040/95"CONCORRÊNCIA N» CCDT-3152-
0009/95

FORNECIMENTO DE SERVIÇO

Ó()|e(o: Execução de Serviços de
Revitalização de Um Lote (I) de 750
Transformadores de Distribuição. OAviso resumido do Edital foi publicadorio diário Oficial da União de 30/10/
95h pbtenção do Edital e esclarecimerv
tos sobre a licitação, na Av. Marechal
Floriano, 168 -Centro • Rio de Janeiro/
RJ, no horário de 09:00 âs 16:00 ho-
Comissão Permanente de Concorrência

FECHE OS OLHOS,

ESTIQUE AS PERNAS

E ABRA OS BRAÇOS.

s

E ASSIM 
QUE 

A GENTE VOA.

Beechjet 400A. Os novos jatos da frota da Líder.

A mais avançada tecnologia para você voar com muito

mais espaço, conforto e segurança. irnaim 
^ j p p p
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Estatística esconde o desemprego

Segundo os números do governo, a taxa no país é de 4,9%, mas a realidade mostra que esse paraíso do emprego só existe no papel

7^^—S _
Ex-vendedor faz 

'jiiigles'
SÔNIA JOIA

O Brasil tem uma das menores
taxas de desemprego do mundo:
4,9%, em agosto, segundo o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Mas será que essa
taxa reflete a realidade do país? Ela
pode ser comparada às estatísticas
mundiais? As projeções para a
maior parte dos paises europeus es-
te ano estão a léguas de distância
dos números brasileiros: 24,4% dos
espanhóis, 12,2% dos franceses e
8,9% dos ingleses estão desempre-
gados. Mesmo nos Estados Unidos,
onde as leis de proteção ao trabalho
são mais flexíveis, a taxa de desem-
prego é estimada em 5,8%.

Ao contrário do que pode pare-
cer, o Brasil não é o paraíso do
emprego. O que acontece é que. da
forma como é medido o desempre-
go, apenas privilegiados entram nas
estatísticas oficiais. Só é considera-
do desempregado quem passou a
última semana da pesquisa do IB-
GE sem fazer absolutamente nada,
apenas procurando emprego. Em
outros países, o período de caça ao
trabalho è de um mês e, em alguns
casos, até dois meses. E os traba-
lhadores contam com seguro-de-
semprego, treinamento e recicla-
gem.

No Brasil, muitos trabalhadores
nunca conseguiram ter carteira de
trabalho assinada e não podem
contar com o seguro-desemprego.
Boa parte não pode sequer procu-
rar emprego, já que não têm dinhci-
ro para o transporte. Acabam pe-
gando qualquer bico, para conse-
guir sobreviver. F, quando são
questionados pelos pesquisadores
se procuraram emprego na última
semana, sua resposta é obviamente:
nào.

Informalidade —A econo-
mista Sh\ rlene Gomes de Sou/a. do
IBGE. reconhece que 

"mesmo

quem estiver ajudando alguém da
família, sem nenhum rendimento,
vai entrar como pessoa ocupada".
O critério utilizado pela fundação.

Desemprego no mundo _ 1994 
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EUA ¦*™6'3 No Brasil
—— Obs : dados de

JaDao desemprego: 4,9% agosto para seis regioes
2,8 ^ Trab. sem carteira: 22,67%" rnetropolitanas (Rio, Sao w

Australia"mmmmmmmmmmio conta propria: 21,48% M°g"G®'0, 
Saljador'

,2 Carteira assinada: 45,65% B. Horizonte). .J
N. Zelandia Empregadores: 4,34%

Fonte: IBGE
Fontes: OCDE'CepaI - ("Jestimativa - (") mós de agosto

à exceção do período de uma sema-
na. é o mesmo usado na maior
parte dos países que seguem a reco-
mendação da Organização Interna-
cional ilo Trabalho (OIT). "O 

que
faz com que as taxas sejam tão
diferentes e o valor baixo do segu-
ro-deseinprego e o tamanho da eco-
nomia informal que gera o trabalho
precário", avalia Shyrlene. ü eco-
nomista João Saboya, da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), concorda: "As taxas têm
comparações diferentes, pois aqui o
seguro-desemprego è limitado e a
informalidade muito maior".

As pessoas que trabalham sem
contrato chegam a 22.67"<¦ da po-
pulação economicamente ativa
(com mais de I? anos e já no mer-
cado). Os autônomos representam
21.48% do total de pessoas ocupa-
das. Ou seja, o trabalho precário
atinge quase metade da força de

trabalho nas seis regiões metropoli-
tanas pesquisadas pelo IBGE (Rio,
São Paulo. Recife, Salvador. Porto
Alegre e Belo Horizonte).

A economia informal nào entra
como desemprego em nenhum lu-
gar do mundo, mas não chega aos
padrões brasileiros. Alem disso, ha
a questão cultural. Um europeu
que estiver fazendo um bico e for
questionado se está ou não empre-
gado, dirá certamente que não.
Aqui, o trabalho precário é cultu-
ralmente aceito como emprego."Os 

paises europeus nào estão dís-
postos a oferecer empregos ruins e
bancam o desemprego", diz o eco-
nomi-ita Edward Amadeo. da Pon-
tifíciu Universidade Católica do
Rio.

Panacéia — A chamada flexi-
bilização. que significa o corte de
direitos trabalhistas, nào pode ser
tomada como panacéia na solução

do desemprego. Amadeo cita dois
casos que desmistificam essa idéia:"Com todo aparato de proteção ao
trabalhador, a Suécia tem uma taxa
de desemprego (7.6%) muito próxi-
ma a dos Estados Unidos (6.3%).
onde a regulamentação è mínima".

Mesmo com as diferenças entre
os mercados de trabalho do Brasil e
de outros países, o uso de outra
metodologia faz com que a taxa dê
um salto: 14%. segundo cálculo do
Departamento Intersindicai de Es-
tística e Estudos Sócio-Econômicos
(Dieese) e da Fundação Seade (Sis-
tema Estadual de Análise de Da-
dos). O diretor-executivo da funda-
çào. Pedro Paulo Branco, explica
que e considerado um período
maior de procura de emprego, um
mês. como também o desemprego
oculto por desalento, que ò o nume-
ro de pessoas que já cansou de ba-
ter de porta em porta e desistiu.

Alexandre Ministério Lemos,
34 anos. nào tem trabalho fixo
desde o inicio do ano, mas está
certamente fora dos números ofi-
ciais de desemprego. Com três fi-
lhos para sustentar, não pode se
dar ao luxo de ficar apenas procu-
rando emprego. Desde que deixou
o cargo de responsável pela área
de vendas da empresa Teledatá.
onde trabalhou durante dois
anos, Alexandre vem se deparan-
do com exigências cada vez maio-
res por parte das empresas.

"Tenho mandado currículos.
Mas um vendedor com 34 anos já
é considerado velho e eu não te-
nho carro", diz. O automóvel,
que já foi um instrumento de tra-
balho da empresa, é hoje exigido
dos empregados: "Muitas só que-
rem carros novos, o que é uma
aberração".

Vendedor desde os 18 anos.
Alexandre checou a montar um

negócio; como rejpresentàptggda
empresa australiana Teleetmmcs,
que fabrica marcapassos cardia-
cos. Mas a experiência nài^leu
certo. Hoje, as poucas ofertas de
emprego que surgem são da pessi-
ma qualidade. A última que ten-
tou enfrentar, na UnimecK Toi
uma decepção: "Nào há estrutu-
ra. Os vendedores têm de;.fear
abordando as pessoas nas.xuas.
como camelôs, e só ganhativto-
missão", diz.

Alexandre tem conseguido'pa-
gar as contas com traballfa^que
faz por puro prazer. Músico,-lem
vendido jingles para agências1 de
publicidade e roteiros para, pro-
dutoras de vídeo. Âs quartas-fei-
ras. toca no bar Senhora TéWta-
çào, no Centro, junto com outros
músicos que nào conseguem YiVer
de seu oficio e criaram 111114 ^çn-
fraria. (S.J.l —¦

Adriana Caldas
•i|, tiú

?
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. llexandre, sem trabalho fixo há um ano, ganha a vicia como niúueo

Serra apóia Cavallo

BUENOS a íris — Três dias
depois da queda avassaladora nas
bolsas de valores de vários países,
o ministro do Planejamento, Jose
Serra, declarou seu apoio público
à permanência do ministro da
Economia argentina. Domingo
Cavallo. "Devo dizer que é im-
portante a permanência do Cavai-
io", disse Serra. "Ele representa a
continuidade de um plano bem-
sucedido". O boato sobre a queda
do ministro argentino agitou o
mercado financeiro, na quinta-fei-
ra. "Mais importante do que para
ao Brasil, Cavallo é importante
para a própria Argentina", insis-
tiu. "Mas se os problemas do Mé-
xico repercutiram no Brasil imagi-
na os da Argentina". Há um mês
quando era dada como certa a
saída de Cavallo, outras pressões
estrangeiras como a dos Estados
Unidos, acabaram levando o pre-
sidente Carlos Menem a mantê-lo
no cargo.

Desemprego — Durante
um jantar na Embaixada brásiíei-
ra. na sexta-feira á noite, em c.o-
memoraçào a instalação do Çan-
co Itaú na Argentina, Serra-e Ca-
\ alio conversaram • sobre a crise
nas bolsas, a acomodação no co-
mércio bilaterial de automóveis e
a necessidade de que sejam revis-
tas as regras das zonas IVancas
argentinas, que vêm prejudicando
o Brasil.

Mas um dos principais iu-sun-
tos foi o aumento das taxas de
desemprego. "No Brasil esta si-
tuação ainda nào atingiuTTim
contorno dramático", disse Serra.
Na sua opinião, a reestrutuu^ão
da economia provoca desefrt$c-
go. A privatização, como avalia-
ram os dois ministros, nàcr & o
principal vilão da questão, pqiÜo
Estado não pode ser responsufcjli-
zado como única fonte d irmão-
de-obra. (M.Cj

Na Argentina, uma 
guerra de índices do 

desesPero

BULNOS AIRES — Os classifica- Nao esta lacil. Mas u
MARCIA CARMO
Correspondente

BUENOS AIRES — A Argentina
está vivendo unia guerra de índices de
desemprego. As vésperas do novo le-
vantamento do lndec (o Instituto
Brasileiro de Geografia c Estatística
daqui) aumentam as apostas sobre o
total. A polêmica é grande porque em
maio — o lndec faz duas estatísticas
por ano — foi registrada a marca
recorde de 18.6% no pais. Agora, os
indicadores apontam para pelo me-
nos 21% — o que aumentaria a fila

¦de 2.7 milhões para mais de três mi-
Ihões de desempregados. O cálculo"será concluído nos próximos dias.

.mas divulgado apenas em dezembro.
O presidente Carlos Menem diz

.que que a marca do desemprego nào
chegará a tanto. Economistas fazem"mesas redondas nas emissoras de TV

;e rádio, onde cada um faz sua aposta,
;entre 19% e 26%. O ministro da
Economia. Domingo Cavallo, reco-
nhece que a crise è grave, mas diz que"até os desempregados o apoiam. "Es-

te ano e o próximo teremos que fazer
sacrifícios", disse durante um semi-
nário sobre desemprego promov ido"por empresários. "E verdade que es-"tamos em recessão, mas suave".

Explicações — Menem. que-foi reeleito prometendo gerar 300 mil

novos empregos, insiste que a situa-
çào será outra até dezembro, com o
incremento da construção civil. Nào
se fala em outra coisa dentro e fora
da Argentina. Na semana retrasada,
durante viagem a Nova Iorque. Me-
nem foi obrigado a explicar aos prin-
cipais empresários americanos o que
está fazendo para solucionar o pro-
blema. Repetiu lá o que vem dizendo
há meses aqui. que a crise é temporá-
ria. Esqueceu de contar que até o
Exército, mais desprestigiado do que
nunca, vai admitir cinco nnl novos
jovens com salários de USS 100. O
objetivo é tentar amenizar a fome.

Outros — Mas a crise do em-
prego não afeta só a Argentina —
país de menor inflação (2.2% até se-
tembro) no Mercosul e dona dispara-
da do maior indice de desemprego no
grupo. Na América Latina, o pais
perde para o México, com 25%.

A situação também é alarmante
no Uruguai. O presidente Júlio Maria
Sanguinetti tenta administrar uma ta-
\a recorde de 10.5%. segundo asses-
sores do ministro da Economia, Luis
Mosca. O Uruguai enfrenta ainda
uma inflação anual de 40%. frequen-
tes greves por melhores salários e
amarga a expectativa de um cresci-
monto zero para este ano.

No Paraguai, onde a economia
informal dificulta a precisão das esta-
tisticas, a taxa de desemprego está em
torno dos 9%. Mas as diferentes me-
todologias. como observa o econo-
mista Roberto Frenkel, comprome-
tem as comparações sobre o nível de
desemprego entre os paises do Mer-
cosul (Brasil. Argentina, Paraguai e
Uruguai) e toda a América Latina.
Pelos dados oficiais, o Brasil tem o
menor índice de desemprego per capi-
tu na região, mas ao mesmo tempo
oferece o menor salário mínimo, en-
quanto Paraguai e a Argentina pa-
gani RS 200."A curto prazo nào vamos resol-
ver o desemprego", prevê Guilhermo
Mondino, da Fundação Mediterra-
nea. a mesma de Cavallo. Segundo
ele. 40% dos desempregados argenti-
nos estão na classe baixa e 60% per-
tencem hoje à classe média. "Levará
dez anos para que tenhamos os níveis
de desemprego anteriores ao plano de
estabilidade", raciocina o economista
Miguel Angel Broda. um dos mais
respeitados no pais. Analistas de dife-
rentes tendências apostam que a sai-
da para o desemprego está no incenti-
vo às pequenas e médias empresas.
Na opinião do ex-ministro Roberto
\lemann. eternamente cotado para

\oltar ao comando da economia ar-
gentina, as empresas e o estado de-
vem investir urgentemente na educa-
çào de seus subordinados. E os indi-
viduos, como observou, que não qui-
serem "engrossar" a fila dos
"excluídos" devem ser mais aplica-
dos.

Produção — O freio na econo-
mia argentina se traduz especialmen-
te na produção. Os últimos levanta-
mentos. que datam de setembro, re-
velam que a produção de automóveis,
por exemplo, caiu cerca de 50%.
comparada ao mesmo período do
ano passado. O consumo de gás na
área industrial caiu 10%. de acordo
com as empresas do setor. Segundo a
Fundação de Investigações Latino-a-
mericanas (Fiel), este foi o terceiro
trimestre negro, que provocou redu-
çòes em vários setores, mas especial-
mente o industrial. No interior do
pais. onde os estados nào se progra-
maram para o fim da cstatizaçâo. o
desemprego e os salários atrasados
são responsáveis por duras manifes-
tações. Mas Domingo Cavallo, que
nos últimos dias. por disputas poliu-
cas. voltou a balançar no cargo. insi>-
te: "Essa 

gente sabe que o plano de
estabilidade è o pré-requisito para >0-
iucionar seus problemas reais".

BUENOS AIRES — Os classifica-
dos dos jornais são a última espe-
rança dos desempregados que dia-
riamente formam uma extensa fila
em frente ao jornal Clurin. Eles che-
gani no fim da tarde, pegam de
graça aquelas quatro páginas enro-
ladas, entregues por um segurança
mal-humorado, e procuram ali mes-
mo na calçada uma oportunidade
de emprego. Depois, de acordo com
os anúncios, seguem rápido pára
alguma outra fila. Normalmente,
onde vão passar a noite, disputando
o primeiro lugar em mais uma ten-
tativa de sair empregado, no dia
seguinte. Este aglomerado em fren-
te ao Clurin. numa região pobre da
Grande Buenos Aires, é apenas um
exemplo do drama do desemprego
recorde na Argentina.

Sem exigências \li. mai>
de mil pessoas buscam os classifica-
dos ate de madrugada. Aceitam va-
gas na construção civil, em empre-
sas ou em shoppings. Qualquer coi-
>a. Estão desesperados.

Há cinco meses, o pintor Pabio
Maldonado, de 21 anos. cumpre o
mesmo périplo. Sai de casa vestido
com todos os seus agasalhos, pega
o> classificados, c sc acomoda cni
alguma no\.i fila ,iu- o o.u seguinte

"Não está fácil. Mas um dia. quem
sabe?", reclamou na quinta-ícita.
quando deixava a fila no jornal,..por
voltadas 21 h. Dali seguiu pararmiis
uma noite de sono na rua, quando
js termômetros registraram tVjojie
cinco graus. "Venho aqui há 20 d^is

nada", lamenta o garçom Alfewto
Alfano. de 30 anos, que respeita-o
mesmo roteiro dos outros CblCgas
que apostam tudo nos classificados.

Constrangimento
pessoas que raramente conversam
na fila e nào disfarçam o consícaji-
gimento de estarem, mais uma-wz.
naquele lugar. "Há 

quatro rnSSfcs
venho aqui. Mas há freqüentadores
de ate um ano", disse Betina Marti-
nez. de 24 anos. Sem jeito. Alfredo
Lopes, de 23. diz que está cansado
de dormir nas ruas, para schfeNj-
meiro da fila. "Tenho que lufaffffl-
ra ter o que comer, nào ê.'" 'p

eletricista Manuel Pujol. de 3fe5
(aparenta pelo menos 45). moVii 116-
ma favela ao lado. por isso leva «a
filha Lorena. de 3 anos. parati fiL
dos classificados. "O 

governo pri-
mete. promete e não resolve. Se nãjo
fossem os amigos, não sei orque
seria de mim. da mulher c dos tnS... MWNPfilhos" file está desempregafllOBi
seis meses. 11/ c

I 
'ii„•.« 

a •;;.\V(.'l.inn'ff-(,/;. woa.s tk'} otitis us idailcs «/«»• csfhrum. durante horns, pehis t/iuiiro />,; c inas'th ¦I fila em frente ao jornal Clarin reúne pessoas de todas as idades que esperam, durante horas, pelas quatro 
"páginas 

de anúncios classificados
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0 milagre «Ia

multiplicação

do trigo

« Pesquisa aumenta a produtividade
-»áo grão, beneficiando os países pobres

;;I-UAV1A SEKLES
CorrespondenteunnWASHINGTON — O trigo, mo-

•"'díficado e melhorado nas últimas
décadas graças a anos de pesquisas,

-Wfráf sendo promovido agora à"plantação milagrosa do século",
wm o maior aumento de produtivi-
dade, uma resistência cada vezJ'maior a doenças e tolerância a di-'¦ veréos tipos de solo, inclusive á aci-

/dez existente no Sul do Brasil, onde
¦,9!j plantações se concentram.

"A produção média do trigo au-
meiitou mais. rapidamente do que
qiiajquer outra das 10 a 15 planta-
çõés básicas nos países em desen-
volvimento," disse ao JORNAL
DO BRASIL Don Winkelmann,
presidente do Consultutive Group
of International Agricultural Re-
«arch (CGIAR), organização liga-
da ao Banco Mundial que investe
em pesquisa agrícola e administra
16 centros de pesquisa internado-
nais.

Segundo Winkelmann, enquan-
to a produção do trigo por planta-
ção dobrou nas últimas duas déca-
das nos países em desenvovimento

de 1,2 tonelada por hectare para
2,46 toneladas — as produções de
banana, mandioca e sorgo aumen-

« taram apenas 25%. A produtivida-" 
de do trigo nos países industrializa-

| dos é de 2.6 toneladas por hectare,
*|Dbrque aplicam melhor as tecnolo-'„(pas-de 

plantio, o que não acontece
^ftgs-países em desenvolvimento.
ijtfe O aumento
*na produtivida-

de do trigo levou
a4upa queda no
preço — 50%
desde 1965 — ea
um aumento no
con'sumo. Os
países em desen-
volvimento con-
somem hoje me-
tade da produ-
ção mundial do
trigo e em 10'anos consumirão'três'quintos de
tQda a produção. Desde a década de
60, o consumo de trigo por países"dbTerceiro Mundo está crescendo"5% ho ano."A maior produtividade do trigo
vem reduzindo a fome na Ásia, na
América Latina e, até certo ponto,
na África," disse lsmail Serageldin,

„yjfiç-presidente do Banco Mundial
para o Desenvolvimento Ecologica-
mente Sustentável."""Maior produtividade significa

Os maiores*

também queda nas pressões para
abrir novas e frágeis terras para a
agricultura. Segundo Serageldin, se
a produtividade do trigo não tivesse
melhorado, fazendeiros em países
em desenvolvimento precisariam
arar o equivalente a 90 milhões de
hectares a mais do que usavam em
meados da década de 70 para pro-
duzir o que produzem hoje.

Financeiramente, esse aumento
no consumo beneficia principal-
mente plantadores de trigo em pai-
ses desenvolvidos — onde existem
mais de 25 milhões de hectares de
trigo plantado — que exportarão 75
milhões de toneladas para os paises
em desenvolvimento em 1995/96.
segundo estimativas.

Mas os países que não exportam
e também não importam trigo, co-
mo a índia, mostram os benefícios
do crescimento da produtividade
mais diretamente. Nas últimas duas
décadas, o preço do trigo caiu 40%
naquele país, enquanto sua utiliza-
ção aumentou de 15 milhões para
59 milhões de toneladas.

Na América Latina e Caribe —
onde o trigo plantado e o importa-
do representam 14% do forneci-
mento de alimentos da região, a
produção do trigo aumentou consi-
deravelmente entre 1970 e 89, mas
desde então caiu. Cerca de 95% das
plantações de trigo no Brasil se con-
centram nas terras ácidas do Rio
Grande do Sul, e atualmente o Bra-
sil importa mais que o dobro de

todo o trigo que
produz.

Para satisfa-

China: 101 milhões
de toneladas
EUA: 63 milhões
índia: 59 milhões
Rússia: 32 milhões
França: 31 milhões
* Dados de 1994

zer o crescimen-
to na demanda
mundial até
2025. a produ-
ção de alimentos
atual precisará
ser dobrada. E
enquanto a pro-
dutividade do
trigo cresceu nos
últimos anos, a
produção per ca-
pita de outros

alimentos básicos está em decadên-
cia ou estagnada.

É nesse espírito que instituições
como o Banco Mundial pretendem
promover o plantio do trigo, mais
fácil de cultivar que qualquer ou-
tia plantação: requer menos água,
tem poucos insetos inimigos e
maior resistência a doenças, "ga-
rantindo aos fazendeiros pobres
uma produtividade estável", cxpli-
cou Winkelmann.
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Indústria em crise cobra de Serra

ministro do Planejamento, José Ser-
v_>/ ra, deve encontrar tempo quente em
sua visita à Associação Comercial hoje no
Rio. Sindicalistas dos estaleiros cariocas
planejavam, no fim da semana passada,
uma manifestação cobrando ao governo
maior atenção ao setor, que, na quinta-
feira, demitiu 700 trabalhadores (quase
10% dos empregados) — um dia antes de
reeditada a medida provisória de reestru-
turaçào da indústria naval. MP anunciada
por Serra ha dois meses como panacéia
para tirar da crise uma das mais impor-
tantes indústrias do Rio.

Presente á visita de Serra, o também
tucano secretário da Indústria, Comér-
cio e Turismo, Ronaldo Cezar Coelho,
pretende mostrar a Serra que o governo
estadual disputa, nessa questão, uma
queda-de-braço com os burocratas do
Ministério. Para o secretário, a MP é
maravilhosa, resolve problemas penden-
tes há anos no setor; os juros são inter-
nacionais, a taxa Libor inglesa mais 6%
ao ano; mas "há um pequeno detalhe":
os futuros compradores de navios exi-

gem financiamento de 15 anos, e a MP
só concede 12. Quinta-feira, Ronaldo
Cezar, cercado de sindicalistas, tentou,
sem sucesso, falar ao telefone com o
ministro ou seu secretário-executivo,
Andréa Calabi. O Rio perde empregos, o
que só aumenta a mão-de-obra potencial
para a criminalidade, argumenta."Há USS 500 milhões em contratos já
negociados e outros USS 500 milhões que
poderiam vir, imediatamente, todos de-
pendentes do aumento do prazo", garante
o secretário, que assume estar fazendo o
lobby dos estaleiros; "Jogo de pressão é
assim. A indústria de base paulista sabe
fazer pressão e consegue tudo: muda pra-
zo de consórcio, muda alíquota de impôs-
to, qualquer coisa", critica ele.

Discussão dura; o governo está ina-
movível. Em Brasília, argumenta-se que
grandes compradores, a maioria esta-
tais, como a Vale e Petrobrás, nem pen-
sâíri em fazer encomendas agora e que,
se o fizessem, não correriam para esta-
leiros do Rio, que andaram descumprin-
do prazos e normas de qualidade.

Importações de têxteis (US$ milhões)

Més-94/95
Tapegana 1,7 : 190%: 19,2: 211%
Tecidos especiais 2,B \ 129% j 25,8 99%
Tecidos de malha 4,0 21% : 34,8 62%
Vestu&rios e acsssorios de malha': 8,0 : 1.083%: 69,5 961%
Outros tipos de vestuario 14,9 ) 588% j 160,4 '¦ 430%

Outras confect^es texleis 3,8 : 346% 31,7 351%

Fonte: Ministério da Indústria e Comórcia'Ministório da

Queda preocupante
A queda de 13% nas atividades da indústria

paulista foi bem maior que a prevista e imprcs-
sionou o governo, reconhece o secretário-adjun-
to da Secretaria de Política Econômica, Gesner
Oliveira. Nada, porém, que exija reação de
Brasília, garante Gesner: "A 

produção em ou-
tros estados e os dados de venda da indústria
mostram que o que ocorre é a redução nos
estoques", analisa. Para Gesner, a indústria será
beneficiada em breve pela queda de juros: 

"Os
spreads (ganhos dos bancos) estão muito altos;
há muito espaço para queda", diz.

Fazenda
? As importações de Jíos e fibras natu-
rais e de algodão despencaram em selem-
bro, quase 25%, mas as compras exter-
nas de roupas, tecidos c outras confec-
ções ainda são estupendas esle ano, indi-
cando que o governo, para atender às
queixas do setor, terá de fazer bem mais
do que ameaçar processos antidumping e
reduzir prazos de financiamento às im-
portações. A tendência c internacional, como
jà constataram os turistas que comprimi rou-
pas nos Estados Unidos, onde è raro encon-
irar bonés, calças e camisas que não sejam
made in tigre asiático qualquer.

Mendonça privatista
O futuro presidente do BNDES, Luís Carlos

Mendonça de Barros, só assume o posto dia 6,
mas estará esta semana em Brasília. Deve discu-
tir com integrantes da equipe econômica as pro-
postas para criação de um fundo de privatiza-
ção, destinado a antecipar receitas para o gover-
no e estimular os estados a venderem estatais
para socorrer o caixa. As propostas do fundo
vieram da criativa mente de Pérsio Árida.

Imóvel indexado
Os economistas do governo juraram que

não se tratava de reindexação quando anun-
ciaram que a nova medida provisória do Real
permitiria ás construtoras cobrarem o "resí-
duo inflacionário" — diferença entre as pres-
tações de imóveis e o valor que teriam caso
sofressem correção monetária.

Agora, as construtoras anunciam que os
compradores deverão pagar mensalmente esse"residuo", 

para evitar uma conta muito alta no
fim do ano. Se isso não é reindexação, o que é?

Petróleo no Mercosul
Depois de ampliar as importações de pe-tróleo da Argentina, a indústria petroquímica

brasileira avança sobre as fábricas do paisvizinho. A Copesul é apontada em Buenos
Aires como uma das favoritas no leilão de
venda da petroquímica Baía Blanca, a princi-
pai petroquímica estatal que o governo argen-
tino privatiza agora em novembro.

Brasil sein ressaca
Nem a crise mexicana nem a argentina vão

brecar a crescente tendência de lançamento de
ações de empresas brasileiras no exterior, princi-
palmente no mercado europeu, afirma o econo-
mista Winston Fritsch, hoje à frente do banco
inglês KJeinsvortli & Benson: "O lançamento de
ações tem sido a forma mais eficiente de capitali-
zação das empresas no exterior", defende Fritsch.

Festa da TV
Hoje tem festa na Penha: o grupo Dreams

inaugura as instalações de montagem de tele-
visores Zenith, americanos — a primeira fá-
brica do gênero a se fixar fora da Zona Fran-
ca de Manaus.

Ministro atrasado
O ministro do Planejamento, José Serra, chegou

atrasado para o encontro reservado dele com Do-
mingo Cavallo, em Buenos Aires, para discutir,
entre outros temas, um importante assunto relacio-
nado ao comércio com a Argentina: a indústria
automobilística. Serra chegou a jantar com o mi-
nistro da Economia da Argentina, mas, como havia
outros convidados, o assunto foi adiado.

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRÁS
MINISTCRK) DE MINAS C ENEPOIA

OutoB e Terminais do Sudeste
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N» 390.1.032.95-1
Ob|Uto HocuperaçAo do concroto sob a pl.ilalorma "D" do Píer Principal da Ilha
D'Agua. porlunconlü à üorôncia da Baia da Guanabara (GEGUA), dos Dutos oTerminais do Sudeste (DTSE), localizada na Baia da Guanabara, no município do
R»o do Janoiro (RJ)Pra/o: 75 dias corridos
Itom. 03 03 03 01. Grupos A.B/C
Endtíraço para consulta o/ou obtenção do Edital: Estr f abor Orbel. s/na • Campos
Elíseos - Duque de Caxias-RJ, das 09:30h ás 14 OOh
Taxa R$ 15,00
Entrega/abertura das propostas: Em 16/11/95. ás 14 OOh. no onde ruço acima
Informações Tol (021) 534-68-1? • (021) 534-6667.

m
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRÁS
MINISTÉRIO D€ MINAS E ENEHCHA

Serviço Executivo da Administração Central
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 620.0.645.95-1
Objeto Serviyos òe locação de veículo, som motorista, para transporto de pessoal.
Rogimo do execução Preço unitário. Tipo de licitação: Menor preço Taxa no valor
de H$ 50,00 Endereço para consulta o/ou obtenção do Edital: Av República do
Chile, 65 - 4® andar - sala 407 - Rio de Janeiro - RJ, Tol: (021) 534-1936/534-6346.
Recebimento e abertura das propostas: Av. RopubJfca do Chile, 65, 1° andar, sala
B. dia 20/11/95, às 14 OOh Condição de part>cipação: Empresas cadastradas na
PETROBRÁS no itom 08 03.0?

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO

Tomamos Públicoque a Licilaçâopor CONCORRÊNCIA PÚBLI-
CA , abaixo relacionada, será realizada na sede da Comissão
Permanente de Licitação, na Rua Regente Feijó, n° 7 - 5o andar

LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/95

Dia: 30/11/95
Hora: 14h
Objeto: Serviço de limpeza e higiene em diversos imóveis ocupados
pela SEF.

Prazo de execução: 15/12/95 a 14/12/97

Obs : As especificaçõese respectivo Edital encootram-seà disposição
das firmas na Rua da Alfândega, n° 42 - 2o andar. Serviço de Preparo
de Licitação, no horário de 12 às 17h.

(m

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO

O Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro, Deputado Sérgio Cabral Filho,
determinou o recadastramento funcional dos servidores
inativos, os quais deverão apresentar-se ao Departamento
de Treinamento e Seleção de Pessoal, até 30 de novembro
do corrente ano, munidos dos seguintes documentos:
carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.
O não comparecimento do funcionário implicará na
suspensão do pagamento.

Em 27/10/1995

LUIZ CARLOS DOS SANTOS PACHECO
Diretor Geral
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Cristina, mãe de Eduardo Eugênio Filho, fala pela primeira vez à imprensa e, em prantos, diz que quer a polícia fora do ciso

Ela era a própria imagem do desespero,
uito abatida, Cristina Chagas Gouvêa

mãe de Eduardo Eugênio, fez on-
um apelo dramático aos seqüestrado-

Fres do filho, em sua primeira declaração à
imprensa. Não durou mais de um minuto,
mas foi o suficiente para que ela acabasse
desabando em prantos. Por trás de uma

| mesa branca colocada na varanda do pri-
i meiro andar da casa da Viúva Lacerda, ela
>»• deixou o exílio de silêncio que se impôs

desde que o filho foi levado, na última

^.quarta-feira, para falar aos repórteres. De
•¦' pé — "estou muito nervosa para me sen-

tar" — e trazendo um terço e uma fita
vermelha de Nossa Senhora da Glória no
braço direito, a mãe de Eduardo Eugênio
tomou fôlego diversas vezes antes de dar
início a sua declaração.

Apesar de muito angustiada, foi firme.
Eram 15hl0, quando ela começou a falar,
de punhos sempre cerrados: "Meu nome é
Cristina, sou a mãe do Duda. Gostaria de
dizer poucos pontos porque não tenho ca-
paridade para mais. Quero a polícia fora.
A polícia não tem nada a ver. Quero uma
negociação rápida. Quero meu filho de
volta, pelo amor de Deus. Não há estran-
geiros ajudando a gente. Eu sou brasileira
e estou envolvida nos projetos do Rio. Pelo
amor de Deus entendam isso. Quero agra-
decer a todos vocês que estão ajudando a
gente. Que estão orando. E dizer: Duda,
tenha fé. Nós te amamos".

Em prantos — Trêmula, com a voz
embargada e os olhos empoçados de lágri-
mas, Cristina Gouvêa Vieira não resistiu
até o fim da declaração: levou as mãos ao
rosto e entrou em casa aos prantos. A
porta da varanda rapidamente se fechou
atrás dela. Decidida a mandar uma mensa-

,gem aos seqüestradores, Cristina pediu na
manhã de ontem aos assessores da Federa-

-ção das Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro (Firjan) para agendar uma decla-

..ração com os jornalistas. Nada de entrevis-
,tas. A mãe de Eduardo queria dar um
recado apenas aos seqüestradores. A im-"ftrensa concordou e mais uma vez quem
falou pela família foi a Firjan.

J' "O 
que aconteceu ontem não passou de

°üm boato de Bolsa", disse um dos assesso-
res. que reconstituiu tudo o que havia
acontecido na tarde de sábado na casa da
Viúva Lacerda. A família soube da liberta-

. ção de Eduardo através de dois tios que
i estavam assistindo ao jogo Fluminense X
; Palmeiras. Ao chegar casa. os tios entra-' ram primeiro em contato com a Delegacia
; Anti-Seqüestro. No telefonema, eles rece-
I beram a informação de que três equipes de
| resgate estariam trabalhando em Vigário
j Geral. Duas já teriam entrado em contato
i e desmentido a libertação. A terceira pode-1 ria ter chegado até Eduardo.
J Afirmação da TV Globo — Am-
í mados com a informação, os familiares
j ligaram para o governador Marcello Alen-
| car que, segundo eles, em momento algum
I teria confirmado a notícia transmitida pela
i. Rede Globo. Ele também teria falado so-
\ bre as três equipes em Vigário Geral e
J sobre uma suposta libertação. Mesmo as-
(sim, a família começou a comemorar.
! Quando o subprefeito de Copacabana, An-
! tònio Pedro índio da Costa, chegou à casa
i de Eduardo, o clima era de festa. Mais de
! 50 pessoas, entre amigos, familiares e cole-
| gas de trabalho, estavam reunidos na casa,
; prontos para receber Eduardo de braços
abertos e dar inicio às comemorações,
quando o governador Marcello Alencar

J ligou, desmentindo a notícia.

| 
"Nos reunimos para comemorar e

j acabamos rezando", conta Antônio Pe-
Idro, que voltou de Búzios, assim que sua
| irmã Mariana ligou dando a falsa noticia
jda libertação. O subprefeito contou que
| os telefones não pararam de tocar e que
jos telegramas de apoio continuaram se
j acumulando pela casa durante toda a
{tarde de sábado. Mesmo depois do des-
J mentido. Antônio Pedro acredita que a
{família continua confiante. "Eles só es-
? tão estranhando que as pessoas ainda
1 não colaboraram com a policia de forma
i tão maciça como no caso do seqüestro de
í Carolina", explicou o subprefeito.
I Os assessores negaram que a família
{esteja chateada com o que ocorreu. "Não
i houve má intenção. Foi tudo dito na base
}de suposições. A única que fez afirma-
jções foi a Rede Globo", disse um dos
1 familiares. "Os familiares de Eduardo
í ficaram decepcionados e assustados com
jo que aconteceu. Mas eles sabem que
• ninguém quis debochar deles", confir-
'mou o advoeado Hélio Saboya.

Fábio Abitlflttbsa

y,<iPsPP^ \ tiun terço e wnafita de Nossa Senhora da Glória no braço direito, Cristina fez declaraçãão em menos de um minuto, mas nem assim eonseguiu conter us lágrimas j

Família Cliiesa

passa o domingo

em casa rezando
A família do estudante Marcos Fernan-

do Chiesa, 16 anos, seqüestrado na quarta-
feira, quando chegava ao Colégio São Se-
bastião, na Ilha do Governador, passou
um domingo de muita expectativa. Desde
quinta-feira, os seqüestradores não volta-
ram a fazer contato. Na primeira ligação,
os bandidos não chegaram a estabelecer o
valor do resgate, nem ofereceram a prova
de vida do menino aos parentes.

O irmão de Marcos. Márcio Chiesa. 22,
disse que a família passou o domingo re-
zando, à espera de um novo contato dos
seqüestradores. "Não ficamos ocupando o
telefone para facilitar o contato", disse
Márcio. Os parentes preferem deixar a po-
li cia afastada. Apesar do silêncio, a Divi-

são Anti-Seqüestro continua investigando.
"Eles não informaram sobre o pedido de
resgate, mas nós já sabemos, inclusive, que
a família já recebeu até um trote", disse o
diretor da DAS, Alexandre Neto.

O pai de Marcos, José Chiesa, sócio da
Churrascaria Oásis, na Ilha do Governa-
dor, consultou o advogado Márcio Donni-
ci — especialista em negociações desse ti-
po. José Chiesa, no entanto, não aceitou o
primeiro conselho do advogado, que pediu
para que os familiares não atuassem como
negociadores.

O advogado também aconselhou a fa-
milia a combinar uma senha, para evitar
falsos pedidos de resgate. Donnici pediu
ainda um bilhete em jornal com data da
negociação como prova de vida de Mar-
cos. O advogado pediu a José Chiesa que
em momento algum descartasse o paga-
mento do resgate, mesmo que o preço fosse
alto. Por enquanto, o único suspeito do
seqüestro é o traficante Roberto de Souza
Carvalho, preso na quinta-feira, no Morro
do Guarabu. na Ilha.

Investigações

da 
polícia não

têm 
progresso

Ainda em estado de choque devido ao
fiasco da operação policial de sábado, os
policiais da Divisão Anti-Seqüestro (DAS)
não fizeram nenhuma incursão ontem. O
delegado Alexandre Neto passou todo o
dia tentando justificar a barriga (informa-
ção falsa no jargão jornalístico) quanto à
noticia equivocada da libertação de Eduar-
do Eugênio. Já seu substituto, bastante
irritado, se recusava a falar do episódio
mesmo ao telefone: "Não 

posso falar ago-
ra. Estou muito ocupado investigando o
caso. Se parar para dar alguma declaração
vou perder muito tempo", esquivou-se o
delegado Vinícius George.

A derrocada da operação de sábado fez

também ser instituída uma nova filosofijs
na DAS no que diz respeito às incursões
em morros e favelas, que vinham ocorren-
do em ritmo quase que diário: agora, mef
mo que uma denúncia anônima venha nj-
cheada de detalhes e revelações, ela será
minuciosamente checada antes que seja dá-
flagrada uma operação. Outra medida 3
ser adotada é a de se evitar ao máximo que
o objetivo da operação (local do cativeircj)
seja descoberto pela imprensa.

O diretor da DAS, Alexandre Neto,
disse que as várias notícias divulgadas sO-
bre possíveis grupos responsáveis pelos se-
qüestros, e principalmente sobre o andar
mento das investigações, às vezes podem
atrapalhar o trabalho policial: 

"É neofcsssj-
rio que as investigações fiquem restritas p
esfera policial. Caso contrário isso poderá
atrapalhar seu desenvolvimento", alega. !

Dos quatro retratos falados elaboradas
até agora pela DAS. apenas em um deles a
polícia conseguiu identificar algum suspei-
to. Trata-se de Claudinho, traficanté dò
Morro da Mineira.
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não passou de um boato de bolsa,

grande na família 
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Hélio Saboya, advogado o amigo da familia Amigo de Eduardo Gouvea Vieira

Samuel Martins
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Uma caminhada 
pela paz

a Apoiados pelo presidente do Viva Rio e vestidos de branco, amigos de Eduardo Eugênio fazem passeata pelas Rias do Leblon

r^Um dia depois da falsa notícia sobre a
";libcriação do estudante Eduardo Eugênio
ajouvea Vieira Filho, cerca de 50 jovens —
.«.primos, amigos de infância e colegas de

falsidade do rapaz seqüestrado há cinco
•ff: em Botafogo — ll/eram uma manifes-
^áaSftO pela pa/ na cidade. Apoiados pelo
^presidente do Viva Rio. Rubem César 1 er-^nãíídes. 

que acompanhou o ato do inicio
á^aJim, homens e mulheres vestidos de

branco, caminharam pelas ruas do Leblon.
rezando e cantando músicas religiosas.
Nos intervajos, os manifestantes — que
carrega\am cartazes com os dizeres "Cida-

de Maravilhosa?", "Queremos segurança"
e "Até Quando'" — gritavam as palavras
de ordem: "Não agüento mais: quero Du-
da. Marcos e a Paz" — Duda é o apelido
de Eduardo Eugênio Filho.

O ato começou às llh40, no final da

Avenida Delfim Moreira. Com guarda-
chuvas, os amigos de Eduardo Eugênio
caminharam até a Avenida Afrànio de
Mello Franco, seguiram pela Avenida
Ataulfo de Paiva e retornaram á praia pela
Rua General Urquiza, num percurso total
de um quilômetro e meio. Amendrontados,
falaram pouco aos repórteres sob a pro-
messa de não se identificarem. "Estão apa-
vorados", justificou Rubem César Feman-

des, para quem a passeata teve um caráter
pessoal. 

"A idéia era se reunir para orar
pelo Duda, concentrar energias positivas
para que tudo se revolva bem. Não houve
a intenção de fazer um ato de denúncia ou
de protesto", acrescentou o presidente do
Viva Rio, de mãos dadas com a prima do
rapaz, Rafaela. Emocionada, ela não quis
falar e saiu aos prantos da manifestação.

Por volta das 12h30, já de volta à Ave-
nida Delfim Moreira, os jovens fizeram úm
círculo e rezaram o Pai Nosso e Ave Ma-
ria. Segundo Armando Criciúma, os ami-
gos resolveram se reunir para rezar por
Duda — apelido do rapaz — depois do dia
tenso de ontem. "A nossa manifestação é
pela paz. Estamos torcendo para que tudo
acabe bem", disse.

Arquwo
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poderosa 

corrente da solidariedade na Itália

Arquivo . . . ,
Tenacidade de uma

mãe levou população a

lutar contra seqüestros

ARAÚJO NETTO
Correspondente

ROMA—A 
arrogância dos bandidos

e a impotência das autoridades jus-
ti ficaram na Itália a formação de um
movimento de solidariedade popular que
nos últimos anos tem sido ativo e eficien-

~te em quase todos os casos de seqüestros
«3|e pessoas. Na Sardenha e na Calábria,
.-.»#as duas regiões da Itália meridional que
"•Continuam a distingüir-se pela freqüência
^tle seqüestros de adultos e crianças dos
?3ois sexos, o mais difícil é que as suas

¦«íáfias especializadas na organização,
T!xecução e gestão do crime considerado o

mais infame de todos, possam contar hoje
com a cumplicidade ou a indiferença de
qualquer povoado ou cidade informadas'"sobre uma operação de rapto.

As profundas e antigas raizes da ano-
nima sequestri, máfia da Sardenha. e da

^Jiandragheta, máfia calabresa, na socieda-
i de dessas duas pobres regiões, não bas-

iam mais para conter a repulsa e os pro-
(estos veementes da maior parte de suas
pequenas e grandes cidades. Hoje, pode-
se indicar a batalha conduzida de 1988 a
19% por Angela Casella, uma senhora'. 
magra, ossuda, de olhos tristes, como o
marco histórico da mudança de atitude
dos italianos em relação aos seqüestros.

Raiva e ineonformismo — Na-
queles anos dramáticos para os Casella.
familia proprietária de uma revenda de

v.i automóveis de Pavia, cidade da Itália do
•norte, que teve o filho Cesare. 18 anos

^seqüestrado pela nandraglwta calabresa.
-Angela Casella tornou-se o símbolo do

ineonformismo e da raiva contra a impo-
tência do Estado. Pode-se dizer que foi
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Angela Casella, que por dois anos lutou para libertar ojffiio Cesare, levou os italianos a se mobilizarem contra os seqüestros

dela o toque de despertar da consciência
popular, que hoje ganhou a dimensão de
movimento de solidariedade civica.

Inicialmente sozinha, Angela Casella
deixou a casa, o resto da familia, sua
cidade para trás e começou a malhar em
ferro frio. Bateu em todas as portas de
jornais, rádios e televisões, dos palácios
de governo a de Cúria Romana, choran-
do, gritando, apelando, até implorando
pela libertação de seu filho Cesare. Não
se deu por vencida quando tudo parecia
perdido. Nem mesmo quando a policia
tentou impedi-la do gesto desesperado,
que a levou a San Luca di Locri, nos pés
das montanhas do Aspromome, nos ca-

fundos da Calábria, famosa como o redu-
to da máfia dos seqüestros na região.

Mãe coragem — Alguma coisa di-
zia-lhe que a prisão de Cesare estava ali.
naquelas montanhas íngremes e inexpug-
náveis. Não houve argumento ou força
que impedisse Angela Casella, de acam-
par e acorrentar-se - por duas semanas -
na praça central de San Luca di Locri,
com a esperança de sensibilizar os cora-
ções das mães calabresas, entre as quais
poderiam encontrar-se as mães dos rap-
tores de Cesare. Tentativa que só no pri-
meiro momento pareceu frustrada, mas
que menos de um mês depois teve o

melhor dos resultados: a libertação de
Cesare, após 720 dias e 720 noites de
cativeiro numa gruta das montanhas do
Aspromonte da Calábria. Resultado que.
hoje todos reconhecem, não teria obtido
sem a persistência de Angela Casella, a
madre coraggio (mãe coragem) como pas-
sou a ser chamada a senhora magra, os-
suda. dos olhos tristes da cidade de Pa-
via.

Corrente humana — Desde então,
nenhuma outra mãe ou família italiana
sentiu-se sozinha numa batalha para li-
bertar um filho ou um parente seqüestra-
do. Em 1993, o seqüestro do menino
Faruk Kassam. de 8 anos, na Costa Es-

meralda da Sardenha, foi vivido e sofrido
diariamente, durante todo o verão, pela
população sarda. Os primeiros a sairem
às ruas, reclamando a liberdade de Fa-
ruk, foram os meninos das escolas das
escolas da ilha da Sardenha. A solidarie-
dade dos meninos desencadeou tantas
outras. Uma noite, formou-se uma cor-
rente humana, de quilômetros marchan-
do pelas estradas e ruas das cidades da
região. Um domingo, os sermões dos sa-
cerdotes de todas as igrejas transforma-
ram-se em apelos pela libertação de Fa-
ruk. Durante uma semana, janelas de
todas as casas e edifícios foram cobertas
por lençóis brancos com o pedido de
liberdade para o menino. Chegou-se até
ao requinte de promover uma competição
ciclistica — um "giro da Sardenha" —

para reforçar o pedido de libertação do
Faruk, filho de um diretor de hotel de
luxo da Costa Esmeralda.

Marchas noturnas — Mais recen-
temente, a corajosa mulher venezuelana
de Giuseppe Vinci. proprietário de uma
cadeia de super-mercados na Sardenha,
não passou um momento sequer abando-
nada nos 310 dias em que seu marido
ficou em poder dos criminosos. Perdeu a
conta das manifestações populares, comi-
cios, fiaccolate (marchas noturnas com
tochas iluminadas nas mãos) a que teve
que comparecer. No dia da libertação de
Giuseppe Vinci, na semana passada, veio
gente de toda ilha para carregá-lo em
triunfo.

O movimento popular de solidarieda-
de às vítimas dos seqüestros não esquece
a importancia dos apelos do papa João
Paulo II. Quase todos os domingos, à
hora da benção do Angelus, na praça São
Pedro em Roma. uma grande faixa recor-
da ao papa o numero e os nomes dos
italianos que continuam prisioneiros dos
infames bandidos dos seqüestros. Neste
momento, são cinco.
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" 
Tenho certeza de que não foi a Polícia Civil que

espalhou que o garoto tinha sido libertado".
Hélio Luz, chefe de Polícia Civil

CIDADE
SEGUNDA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE Í<W5

"Isso 
é coisa de gente moça. A vaidade

excessiva acaba prejudicando o trabalho".
Luiz Gonzaga de Lima Costa,correg«dor-gcral de Polícia Civil

. Cerqueira assume o erro

Secretário de Segurança conta que soube da libertação pela TV, confirmou com policial e transmitiu informação falsa a Marcéllo

0 secretário de Segurança Pública, ge-
neral Nilton Cerqueira, afirmou ontem que
foi ele quem informou ao governador
Marcello Alencar sobre a libertação de
Eduardo Eugênio. Ele disse que ligou para
Marcello Alencar, na tarde de sábado,
confirmando o fato e reconheceu que indu-
ziu o governador ao erro. Ele contou que
soube da notícia pela TV Globo. "Havia

uma operação em curso e todos acredita-
vam na libertação do rapaz", disse.

A TV Globo deu sua versão sobre o
episódio através de uma nota lida na aber-
tura do Fantástico. A emissora revela que
soube da localização do suposto cativeiro
captando a freqüência do rádio da polícia e
confirmou a notícia com o próprio delega-
do Hélio Luz. À tarde, o chefe de Polícia
Civil reagiu com muita irritação ao episó-
dio e, na sede da DAS, negou que tenha
confirmado a notícia para a emissora. "A

única ligação que eu recebi de um repórter
de lá foi me dando informação sobre um
cativeiro na Vila da Penha ". Luz disse que
tinha uma informação "forte" sobre o lo-
cal de cativeiro e mandou turmas para lá.

Nilton Cerqueira reúne-se hoje com o
governador para explicar o episódio. On-
tem ele admitiu que após saber do boato
pela TV. obteve a informação através de
policiais que participavam da operação,
mas adverte que pode ter havido má inter-
pretação. 

"Os 
policiais podem ter dito que

encontraram o cativeiro e eu achei que eles
estavam com o rapaz", declarou, lembran-
do que as mensagens dos policiais não são
claras, para evitar rastreamento.

A informação sobre o cativeiro era cor-
reta. Hélio Luz que também diz ter tomado
conhecimento do assunto pela TV. nega
que qualquer policial da DAS tenha passa-
do a informação à Rede Globo. Segundo

ele, havia dificuldade em fazer contato com
duas das três equipes que estavam na fave-
la. "A 

partir do momento em que foi ao ar
eu me comuniquei com o general. Informei
que havia equipes na área, que duas esta-
vam sem contato e que a informação sobre
a libertação do garoto era possível", con-
tou.

O vice-governador Luiz Paulo Corrêa
da Rocha supõe que o boato tenha surgido
por parte de alguém que participava da
operação. "Houve um processo de má co-
municação. mas foi fruto da ansiedade",
afirmou. Na polícia, há suspeitas de que a
informação tenha partido do delegado Vi-
nícius George, o segundo homem na hie-
rarquia da DAS. 0 diretor da DAS, dele-
gado Alexandre Neto também disse ter
sido informado pela televisão, na delega-
cia. Ele disse que a acreditou na notícia,
embora não tivesse retorno das equipes.

Hélio Luz estranhou o fato de o heli-

cóptero da Globo ter chegado em Vigário
Geral praticamente na mesma hora que os
policiais. 

"Como a informação sobre o
cativeiro era muito forte eles poderiam ter
colocado no ar tão logo a operação estou-
rou", disse. Ele vai apurar se policiais do
serviço de Operações Especiais beneficia-
ram a Globo. "Quando as equipes saíram
da DAS para Vigário, um carro deles blo-
queou três equipes (JORNAL DO BRA-
S1L, O Dia e O Globo). Vazou a equipe da
Globo", disse Luz. "A turma da Opera-
ções Especiais faz segurança para o Rober-
to Marinho (presidente das organizações
Globo). Se eu confirmar que eles misturam
o oficial com o bico, vão ficar só com o
bico", disse.

O chefe da Policia Civil acredita que o
cativeiro de Eduardo Eugênio seja mesmo
em Vigário Geral. Ele explicou que. como
a policia foi rechaçada a tiros na passarrela

que dá acesso à favela, os bandido^que-
riam dar tempo para tirar o estudante do
local. "Havia alguma coisa lá. Não sei se
era o cativeiro, mas houve tempo pítra a
fuga", afirmou. ti,

Segundo as informações das equipes
que participaram da operação, os polítiais
ficaram acuados por cinco minutos, sob
fogo cerrado, antes de entrar na favelaíòm
a ajuda de um helicóptero. Naquele mo-
mento, estava acontecendo uma feira cul-
tural, com crianças, promovida pela Çasa
da Paz. Apesar dos apelos da família, o
delegado disse que a polícia confinará
investigando o seqüestro: "Eu respeito a
opinião deles, mas não posso recebefüma
informação e não checar". O diretor da
DAS, delegado Alexandre Neto, retelou
que os policiais só encontraram material
para embalar droga no local que seria o
cativeiro.

Evandro Teixeira
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TV Globo: "As acusações do delegado
Hélio Luz á TV Globo não têm fundamen-
to. A TV Globo soube da localização do
suposto cativeiro do jovem seqüestrado
Captando a freqüência de radio da policia,
(joino faz, no Rio, a maioria dos órgãos de
imprensa. Antes de divulgá-la, a TV Globo
fcve o cuidado de confirmar a noticia, por
telefone, com o delegado Hélio Lu/. O
assessor de imprensa do governador, Paulo
Gerònimo, confirma que Marcello Alencar
finha recebido a mesma informação do
secretário de Segurança Pública. E que
tinha comunicado à família Gouvêa Vieira
áobre a localização do cativeiro pela poli-
ijia. mais tarde desmentida. Dispondo da
confirmação oficiai, a TV Globo apenas
foi mais ágil do que os demais ao deslocar-
sjt, de helicóptero, para o local onde supôs-
tjtmente estaria sendo estourado o cativei-
iv. e foi a primeira a dar a noticia. A
áeressão gratuita do delegado Hélio Luz á

VERSÕES CONFLITANTES

TV Globo não passa, portanto, de tentati-
va de justificar a precipitação da polícia,
que induziu o governador Marcello Alen-
car e a população a acreditarem no sucesso
de uma operação que viria a fracassar
como. infelizmente, fracassou".

Hélio Luz: "A relação com a imprensa,
desde que eu assumi, é de que não há
exclusividade para ninguém. Eu tive a in-
formação através de uma emissora de TV,
que disse que Eduardo foi libertado. A
partir do momento em que a notícia foi ao
ar. eu me comuniquei com o general (Nil-
ton Cerqueira). Havia equipes na rua e tive
dificuldades em falar com duas equipes. Eu
disse a ele que era possível a libertação,
porque estava com duas equipes sem con-
tato. Foi um clima criado através de noti-
cia veiculada sem fundamento. E, com cer-
teza, a informação não saiu pela Polícia
Civil.

„ ,

Alexandre Noto: "Soube da noticia
da libertação através da Rede Globo. Con-
sidero que houve precipitação da emissora.
Em algum momento cheguei a acreditar na
informação por acreditar que os repórteres
tivessem conseguido acompanhar um gru-
po responsável pela libertação de Eduardo
Eugênio. Assim como Hélio Lu/, não con-
seguia contato com todas as equipes que
estavam em Vigário. Além disso, o heli-
cóptero da emissora atrapalhou a opera-
ção. Ele sobrevoava a favela ao lado do
helicóptero Águia, que estava a serviço dos
meus policiais. Isso revela que a empresa
conta com um sistema sofisticado, enquan-
to a polícia não dispõe dos mesmos recur-
sos. Este fato porém depõe contra a emis-
sora. Com tantos recursos, ela deveria
checar melhor as informações. Tenho a
consciência tranqüila de que não passei
informação equivocada".

Boato fortaleceu seqüestradores

Dois especialistas de segurança e seqüestres afir-
mam que o boato da libertação de Eduardo Eugênio
aumentou o poder dc barganha dos seqüestradores
do estudante Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira. A
falsa notícia sobre a libertação deve ter abalado a
confiança da família na polícia e municiou os bandi-
dos. que devem "endurecer" nas negociações. Para
ele, agora, o rapaz só será solto após o pagamento
do resgate. "Eles agora vão ser curtos e grossos. Vão
fazer como fizeram com o Queiroz Galvão (empresa-

rio do ramo da construção civil, que ficou mais de
100 dias em cativeiro e foi libertado após dois paga-
mentos de resgate, que totalizaram RS 300 mil).
Eles vão telefonar, dizendo que sabem que as con-
versas estão sendo gravadas e exigirão o pagamento
do resgate, sem muita negociação", afirma um dos
especialistas que participou da investigação de vá-
rios casos de seqüestro. O outro especialista diz que
o pessoal da DAS abusou do amadorismo. Abaixo
as falhas da ação da polícia no ej

a A polícia jamais poderia falar com a
família, antes de ter o menino em suas
râàos. A frustração da expectativa de ter o
parente de volta para casa, rompe definiti-
vãmente a relação de confiança entre a
[Jolicia e a família.
É Os agentes da DAS se esqueceram de um
procedimento rotineiro que é a elaboração
(.fiaria de relatórios sobre o caso para man-
tèr o chefe de policia, o secretario de Segu-
rpnça e o governador, informados sobre o
andamento da investigação. Ao que paa'-
cc. tanto o general Cerqueira quanto o
governador Marcello Alencar souberam da
suposta libertação pela TV.

B Os agentes envolvidos na investigação
tem que fazer uma classificação técnica da
fonte de informação. Têm que avaliar com
muito rigor o grau de confiabilidade do
informante, antes de confiar uma missão á
tropa que vai agir no resgate.
a No primeiro momento, o local deve ser
monitorado por um grupo pequeno, á pai-
sana. A DAS jamais poderia ter ido ao
lugar com uma equipe grande no primeiro
momento.
B Um seqüestro desse tipo tem que ser
investigado com inteligência São raros os
exemplos de seqüestrados resgatados em

grandes operações policiais. Pelo arma-
mento que os bandidos empregaram no dia
do seqüestro percebe-se que são profissio-
nais do crime e podem matar. Isso leva a
crer que o poder de fogo deles dentro de
um gueto é muito grande. Se o rapaz esti-
vesse lá o confronto seria inevitável e a
vítima correria risco de vida.
alem que haver sincronia entre a Anti-
Seqüestro, a Cisp e o Disque-Denúncia.
Uma operação de resgate requer paciência
e inteligência. Se as informações não forem
compartilhadas, a operação não funciona.
Para isso. é necessária a existência de um
comando forte e único.

Um dia após o caos

m Ações policiais já
são parte da rotina de

moradores da favela

O 
saldo da desastrada operação exe-
cutada pela Divisão Anti-Seqües-

tro (DAS) na favela de Vigário Geral na
tarde de sábado não poderia ser mais
desabonador para a imagem da polícia.
Ao invés da libertação de Eduardo Eu-
gênio Gouvêa Vieira Filho, os policiais
conseguiram apenas ferir um servente
de 21 anos e provocar a ameaça de
fechamento da Casa da Paz, justamente
um dos maiores símbolos de resistência
á truculência policial no Rio.

Ontem, na favela, a chuva tirou os
moradores das ruas. Apenas dois bares
e uma boca de fumo a 300 metros da
entrada de Vigário Geral funcionavam
normalmente. "Isso aqui estava um in-
ferno. Os policiais chegaram atirando e
eu fui logo me escondendo. Não houve
nem reação dos traficantes", diz o dono
de um dos bares em frente à passarela
que dá acesso à favela, na linha de tiro
de todas as ações policiais. A Casa da
Paz. situada a menos de cem metros do
bar. também tem se tornado alvo prefe-
rencial dos disparos.

Incursões policiais—"Nós so-
mos drummondianos, a pedra no cami-
nho entre a policia e a boca de fumo.
Há 18 dias. ininterruptamente, somos
surpreendidos por ações policiais. Des-
de o primeiro dia. estranhamente, nosso
telefone está cortado e a Teleij diz que
não pode fazer nada. Como não é possi-
vel suportar mais esta situação, vamos
fechar a Casa e entregar a chave para o
presidente Fernando Henrique Cardo-
so. Ele decide o nosso destino", diz o
secretário-executivo da Casa da Paz. o
sociólogo Caio Ferraz. Na quarta-feira,
a Casa será fechada simbolicamente,
para chamar a atenção do presidente.

Segundo Caio, no sábado os policiais
interromperam uma festa para 200
crianças, organizada pela Casa da Paz
em um campo de futebol, desrespeitai!-

iri i4'

do um oficio enviado ao delegado Hehp^ it
Lu/, que informava a realização do.-n
evento: "Eles chegaram atirando para—
cima e dizendo que aquilo era lesta dg,,,-,
traficante, obrigando as crianças a se
abrigarem sob um palanque armado pa- • <
ra a lesta. Eles nem sabiam do oficio'V <

Ferido no tiroteio—A denúncia-"'
de que policiais teriam ferido um rapa'/" •
também partiu do sociólogo. Logo de
pois do tiroteio, parentes de Elias Lizar- -
do da Cunha, servente da Fundação"'
Rio Zôo. pediram socorro na Casa díi"f'
Pa/. Ferido com um tiro no olho direi-, :
to. Elias foi operado no hospital Sou/a- Ji
Aguiar. Segundo o chefe do plantão dò!ru
hospital. Jorge Manaia, o rapaz teve uffi" 

'

ferimento na pálpebra do olho direito,
que não provocou lesão no globo ocultff''
nem no nervo ótico. Um pedaço da balüjj"'
ficou alojado no globo e ainda não está
descartada a possibilidade de que ele
perca a visão.

"Vamos abrir um processo contra a...
Estado por causa desta operação da
DAS. Tomei o cuidado até de apurijj,,
em que posição o menino estava, para,,
comprovar que o tiro partiu mesmo dos -
policiais", diz Caio Ferraz. Para as â
crianças que estudam na Casa da Paz. .+
fechamento da instituição pode signili-.
car o fim do único espaço de educação e
lazer da favela: "Estudo 

pintura na Ca-
sa. Se ela fechar mesmo, não tenho,
outro lugar onde ir", diz Vanessa Me-
deiros. de 10 anos, que estava na lesta,e, ,
foi uma das primeiras a se esconder
debaixo do palanque: 

"Nem me assustei-*
muito. Já estou acostumada".

Se a operação da DAS não causotf"*
tanta surpresa aos moradores de Viga- -
rio Geral, habituados a incursões poli- \
ciais, quem nunca se viu em meio a uiu,L1J,
tiroteiro como o de sábado guarda (3nit
pior impressão da ação da DAS. O
economista José Vilson Machado, que...
mora no bairro de Anchieta. levou as»o*P
duas filhas para conhecerem a Casa dií
Paz. onde trabalha sua mulher. Segun—
do o economista, suas filhas estão trarf;
matizadas.
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I desastrada operação de Vigário Geral não conseguiu libertar Eduardo Eugênio Filho e airna provocou um grande mal entendido entre o governador Marcello Alencar e ajamtlia do rapaz seqüestrado ha j (tias

Cerqueira assome o erro

Secretário de Segurança conta que soube da libertação pela TV, confirmou com policial e transmitiu informação falsa a Marcello

0 secretário de Segurança Pública, ge-
neral Nilton Cerqueira, afirmou ontem que
foi ele quem informou ao governador
Marcello Alencar sobre a libertação de
Eduardo Eugênio. Ele disse que ligou para
Marcello Alencar, na tarde de sábado,
confirmando o fato e reconheceu que indu-
ziu o governador ao erro. Ele contou que
soube da noticia pela TV Globo. "Havia

uma operação em curso e todos acredita-
vam na libertação do rapaz", disse.

A TV Globo deu sua versão sobre o
episódio através de nota lida na abertura
do Fantástico. A emissora revela que sou-
be da localização do suposto cativeiro cap-
tando a freqüência do rádio da polícia e
confirmou a notícia com o próprio delega-
do Hélio Luz. À tarde, o chefe de Polícia
Civil reagiu com muita irritação ao episó-
dio e, na sede da Divisão Anti-Seqüestro
(DAS), negou que tenha confirmado a no-
tícia para a emissora. "A única ligação que

eu recebi de um repórter de lá dava infor-
mação sobre um cativeiro na Vila da Pe-
nha frisou. Luz disse que tinha uma
informação "forte" sobre o local de cati-
veiro e mandou turmas para lá.

Nilton Cerqueira e Hélio Luz reúnem-se
hoje com o governador para explicar o
episódio. Ontem Cerqueira admitiu que
após saber do boato pela TV, obteve a
informação através de policiais que partici-
pavam da operação, mas adverte que pode
ter havido má interpretação. "Os 

policiais
podem ter dito que encontraram o cativei-
ro e eu achei que eles estavam com o
rapaz", declarou, lembrando que as men-
sagens dos policiais não são claras, para
evitar rastreamento.

O general Nilton Cerqueira confessou
que acreditava realmente que a informação
era correta. Hélio Luz. que também diz ter
tomado conhecimento do assunto pela TV,
nega que qualquer policial da DAS tenha

passado a informação à Rede Globo. Se-
gundo ele, havia dificuldade em fazer con-
tato com duas das três equipes que esta-
vam na favela. "A 

partir do momento em
que foi ao ar eu me comuniquei com o
general. Informei que havia equipes na
área, que duas estavam sem contato e que
a informação sobre a libertação do garoto
era possível", contou.

O vice-governador Luiz Paulo Corrêa
da Rocha supõe que o boato tenha surgido
por parte de alguém que participava da
operação. "Houve um processo de má co-
municação, mas foi fruto da ansiedade",
afirmou. Na polícia, há suspeitas de que a
informação tenha partido do delegado Vi-
nícius George, o segundo homem na hie-
rarquia da DAS. O diretor da DAS, dele-
gado Alexandre Neto também disse ter
sido informado pela televisão, na delega-
cia. Ele disse que a acreditou na noticia,
embora não tivesse retorno das equipes.

Hélio Luz estranhou o fato de o helicóp-
tero da Globo ter chegado em Vigário Geral
praticamente na mesma hora que os poli-
ciais. "Como a informação sobre o cativeiro
era muito forte eles poderiam ter colocado
no ar tão logo a operação estourou", disse.
Ele vai apurar se policiais do serviço de
Operações Especiais beneficiaram a Globo.
"Quando as equipes saíram da DAS para
Vieário, um carro deles bloqueou três equi-
pes (JORNAL DO BRASIL, O Dia e O
Globo). Vazou a equipe da Globo", disse
Luz. "A turma da Operações Especiais faz
segurança para o Roberto Marinho (presi-
dente das organizações Globo). Se eu confir-
mar que eles misturam o oficial com o bico,
vão ficar só com o bico", disse.

O chefe da Polícia Civil acredita que o
cativeiro de Eduardo Eugênio fosse mes-
mo em Vigário Geral. Ele explicou que,
como a policia foi rechaçada a tiros na
passarrela que dá acesso à favela, os ban-

didos queriam dar tempo para èirar o
estudante do local. "Havia alguma\;oisa
lá. Não sei se era o cativeiro. más, houve
tempo para a fuga", afirmou.

Segundo as informações das equipes
que participaram da operação, otrpoli-
ciais ficaram acuados por cinco niillútos,
sob logo cerrado, antes de entrar na ta-
vela com a ajuda de um helicóptero Na-
quele momento, estava acontecendo uma
feira cultural, com crianças, promovida
pela Casa da Paz. Apesar dos apelos da
família, o delegado disse que a jjcilícia
continuará investigando o seqüestro:
"Eu respeito a opinião deles, mas'não
posso receber uma informação e nqgjche-
car". O diretor da DAS. delegado Ale-
xandre Neto. revelou que os policiais st
encontraram material para embalar dro
ga no local que seria o cativeiro. n''

U JEvandro Teixeira

< A Rede Globo nega que tenha veicula-
üo a falsa notícia da libertação de Eduardo
Eugênio Gouvêa Vieira Filho, na tarde de
kábado. durante a transmissão do jogo
Fluminense e Palmeiras, sem antes ter a
tonllrrnação do próprio chefe de Polícia,
delegado Hélio Luz. Em nota divulgada
ontem, na abertura do Fantástico, a TV
Globo esclarece sua participação no episó-
jlio. Lis a íntegra do texto:
VAs acusações do delegado Hélio Luz à
TV Globo não têm fundamento. A TV
Globo soube da localização do suposto

A VERSÃO DA REDE GLOBO

cativeiro do jovem seqüestrado captando a
freqüência de rádio da polícia, como faz,
no Rio. a maioria dos órgãos de imprensa.
Antes de divulgá-la, a TV Globo teve o
cuidado de confirmar a notícia, por telefo-
ne, com o delegado Hélio Luz. O assessor
de imprensa do governador, Paulo Gerôni-
mo, confirma que Marcello Alencar tinha
recebido a mesma informação do secretá-
rio de Segurança Pública. E que tinha co-
municado á família Gouvêa Vieira sobre a
localização do cativeiro, mais tarde des-
mentida. Dispondo da confirmação oficial,

a TV Globo apenas foi mais ágil do que os
demais ao deslocar-se, de helicóptero, para
o local onde supostamente estaria sendo
estourado o cativeiro pela polícia, e foi a

primeira a dar a notícia. A agressão gratui-
ta do delegado Hélio Luz à TV Globo não
passa, portanto, de tentativa de justificar a

precipitação da polícia, que induziu o go-
vernador Marcello Alencar e a população
a acreditarem no sucesso de uma operação
que viria a fracassar como. infelizmente,
fracassou".

Boato fortaleceu seqüestradores

Dois especialistas de segurança e seqüestros afir-
mam que o boato da libertação de Eduardo Eugênio
aumentou o poder de barganha dos seqüestradores
do estudante Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira. A
falsa notícia sobre a libertação deve ter abalado a
confiança da família na polícia e municiou os bandi-
dos, que devem "endurecer" nas negociações. Para
ele, agora, o rapaz só será solto após o pagamento
do resgate. "Eles agora vão ser curtos e grossos. Vão
fazer como fizeram com o Queiroz Galvão (empresa-

rio do ramo da construção civil, que ficou mais de
100 dias em cativeiro e foi libertado após dois paga-
mentos de resgate, que totalizaram RS 300 mil).
Eles vão telefonar, dizendo que sabem que as con-
versas estão sendo gravadas e exigirão o pagamento
do resgate, sem muita negociação", afirma um dos
especialistas que participou da investigação de vá-
rios casos de seqüestro. O outro especialista diz que
o pessoal da DAS abusou do amadorismo. Abaixo
as falhas da ação da polícia no episódio.

'¦ 
A polícia jamais poderia falar com a

família, antes de ter o menino em suas
piàos. A frustração da expectativa de ter
Eduardo Eugênio Filho de volta para
casa. rompe definitivamente qualquer re-
iação de confiança que poderia haver
entre a polícia e a família.
B Os agentes da Divisão Anti-Se-
qüestro se esqueceram de um procedi-
mento rotineiro que é a elaboração
diária de relatórios sobre o caso para
manter o chefe de policia, o secretário
de Segurança e o governador, infor-
mados sobre o andamento da investi-
gação. Ao que parece, tanto o general
Cerqueira quanto o governador Mar-
cello Alencar souberam da suposta li-
bertação pela TV.
¦ Os agentes envolvidos na investigação
têm que fazer uma classificação técnica
da fonte de informação. Têm que avaliar

com muito rigor o grau de confiabilidade
do informante, antes de confiar uma mis-
são à tropa que vai agir no resgate.

No primeiro momento, o local deve
ser monitorado por um grupo peque-
no, à paisana. A DAS jamais poderia
ter ido ao lugar com uma equipe gran-
de, principalmente em se tratando de
uma favela onde as ações da policia
são sempre recebidas com hostilidade.

Um seqüestro desse tipo tem que ser
investigado com inteligência. São raros
os exemplos de seqüestrados resgata-
dos em grandes operações policiais. Pe-
Io armamento que os bandidos empre-
garam no dia do seqüestro percebe-se
que são profissionais do crime e podem
matar. Isso leva a crer que o poder de
fogo deles dentro de um gueto seja
muito grande. Se o rapaz estivesse mes-

mo lá o confronto seria inevitável e a
vítima correria riscos de vida.
¦ A invasão do cativeiro é a parte
final da operação. Só se invade se a
polícia tiver absoluta segurança de
que a operação não colocará em risco
a vida do seqüestrado. Ou se souber
que o risco de vida é iminente e não há
outra alternativa.
B O correto, após a localização de um
cativeiro é cercá-lo e forçar os bandi-
dos a libertarem a vitima e se entrega-
rem em seguida.
B Tem que haver sincronia entre a
Anti-Seqüestro. a Cisp e o Disque-De-
núncia. Uma operação de resgate re-
quer paciência e inteligência. Se as
informações não forem compartilha-
das. a operação não funciona. Para
isso, é necessária a existência de um
comando forte e único.

Um dia após o> eao§ 
:;

m Ações policiais já
são parte da rotina de

moradores da favela

O 
saldo da desastrada operação exe-
cutada pela Divisão Anti-Seqües-

tro (DAS) na favela de Vigário Geral na
tarde de sábado não poderia ser mais
desabonador para a imagem da polícia.
Ao invés da libertação de Eduardo Eu-
gênio Gouvêa Vieira Filho, os policiais
conseguiram apenas ferir um servente
de 21 anos e provocar a ameaça de
fechamento da Casa da Paz, justamente
um dos maiores símbolos de resistência
à truculência policial no Rio.

Ontem, na favela, a chuva tirou os
moradores das ruas. Apenas dois bares
e uma boca de fumo a 300 metros da
entrada de Vigário Geral funcionavam
normalmente. "Isso aqui estava um in-
ferno. Os policiais chegaram atirando e
eu fui logo me escondendo. Não houve
nem reação dos traficantes", diz o dono
de um dos bares em frente à passarela
que dá acesso â favela, na linha de tiro
de todas as ações policiais. A Casa da
Paz, situada a menos de cem metros do
bar, também tem se tornado alvo prefe-
rencial dos disparos.

Incursões policiais—"Nós so-
mos drummondianos, a pedra no cami-
nho entre a policia e a boca de fumo.
Há 18 dias, ininterruptamente, somos
surpreendidos por ações policiais. Des-
de o primeiro dia, estranhamente, nosso
telefone está cortado e a Telerj diz que
não pode fazer nada. Como não é possi-
vel suportar mais esta situação, vamos
fechar a Casa e entregar a chave para o
presidente Fernando Henrique Cardo-
so. Ele decide o nosso destino", diz o
secretário-executivo da Casa da Paz. o
sociólogo Caio Ferraz. Na quarta-feira,
a Casa será fechada simbolicamente,
para chamar a atenção do presidente.

Segundo Caio. no sábado os policiais
interromperam uma festa para 200
crianças, organizada pela Casa da Paz
em um campo de futebol, desrespeitai!-

do um oficio enviado ao delegado Hélio .
Luz que informava a realização do
evento: "Eles chegaram atirando párá|"^
cima e dizendo que aquilo era festa 'eje '/

traficante, obrigando as crianças a, tu;
abrigarem sob um palanque armado pa-
ra a festa. Eles nem sabiam do oficio^ (Jll

Ferido no tiroteio—A denúncia-1
de que policiais teriam ferido um rapíiz
também partiu do sociólogo. Logo de- •

pois do tiroteio, parentes de Elias Lizarum
do da Cunha, servente da Fundação
Rio Zôo, pediram socorro na Casada.,.!
Paz. Ferido com um tiro no olho dirair.::-.
to. Elias foi operado no hospital Souztf •>!

Aguiar. Segundo o chefe do plantão dom
hospital, Jorge Manaia, o rapaz teve unij j
ferimento na pàlpebra do olho direito,n.
que não provocou lesão no globo oeulár
nem no nervo ótico. Um pedaço da bala.
ficou alojado no globo e ainda não esta
descartada a possibilidade de que
perca a visão.

"Vamos abrir um processo contra o
Estado por causa desta operação 'da !;
DAS. Tomei o cuidado até de apurai;
em que posição o menino estava, para
comprovar que o tiro partiu mesmo dcrs"J"f
policiais", diz Caio Ferraz. Para as.,
crianças que estudam na Casa da Paz. o
fechamento da instituição pode signiff-' '

car o fim do único espaço de educação' e'
lazer da favela: "Estudo 

pintura na Cá-
sa. Se ela fechar mesmo, não tenho "

outro lugar onde ir", diz Vanessa MO- ''

deiros. de 10 anos. que estava na festaje .
foi uma das primeiras a se esconder
debaixo do palanque: 

"Nem me assusjei,
muito. Já estou acostumada".

Se a operação da DAS não causou
tanta surpresa aos moradores de Viga-
rio Geral, habituados a incursões poli-'"
ciais, quem nunca se viu em meio a um,,
tiroteiro como o de sábado guarda' a
pior impressão da ação da DAS. .>p,l
economista José Vilson Machado, que^
mora no bairro de Anehieta, levou as..
duas filhas para conhecerem a Casa u
Paz, onde trabalha sua mulher. Segunn-j
do o economista, suas filhas estão trau1"'
matizadas. — -

"1 
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"Tenho 
certeza de que não foi a Polícia Civil que

espalhou que o garoto tinha sido libertado".
Hélio Luz, chefe do Policia Civil

CIDADE
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"Isso 
é coisa de gente moça. A vaidade

excessiva acaba prejudicando o trabalho".
Luiz Gonzaga de Lima Costa,corregedor-geral de Policia Civil

U
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"Não 

quero criar polêmica sobre um

assunto que já è passado.
Nitton Cerquolra, secretário de Segurança.

CIDADE "Tentei 
checar a informação da TV, mas

não tive controle da situação.
Alexandre Neto, diretor da OAS.

Jornal do brasil 
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A 

polícia que 

o Ri© merece

'HERBERT DE SOUZA*
jllv.

A 
polícia que queremos não é essa que aí está há muito

tempo. Sabemos que ela foi fruto de toda uma história

que vem do Estado Novo, passa pela ditadura militar e

chega aos nossos dias como uma dos maiores problemas de

segurança que temos no estado. Ninguém sabe ao certo

quando são policiais ou sao bandidos. Na verdade essa

mistura faz com que toda a polícia seja vista como um

perigo para a sociedade ao invés de ser sua proteção.
Nenhuma cidade pode viver sem polícia ou com uma

polícia igual a essa. Essa, portanto, é uma questão de

emergência: dotar a cidade de uma polícia em que todos

possam confiar, sem bandido, sem corrupto, sem violência,
uma polícia de cidadãos e cidadãs de bem que se dedicam a

combater ou conter a onda de criminalidade que se abate

sobre nós.

A sociedade quer isso, precisa disso para existir como

sociedade. A questão então é de como mudar essa polícia no

curto prazo e impedir que haja no futuro uma outra igual a

essa. Os caminhos provavelmente são vários: extinguir essa e

criar uma zero quilômetro, processando os atuais integran-

tes envolvidos em corrupção e crime. Criar uma nova e ir

extiguindo a atual. Criar corpos totalmente novos e separa-

dos da atual para não se contaminarem, com gente nova e

uma presença grande de mulheres em seus quadros. A

sociedade, creio eu, estaria disposta a apoiar qualquer medi-

da nesse sentido desde que fosse real, fato e não simples-

mente um anúncio de intenção. Mas a verdade é que com

essa policia não haverá o fim ou a diminuição do crime e da

violência no Rio, uma vez que ela é parte ativa do próprio

crime, é ela que gera o sentido de impunidade nos crimino-

sos e de desespero na sociedade.
Estou convencido que se essa polícia fosse extinta sim-

plesmente os crimes diminuiriam porque teríamos desarma-
do uma boa parte dos que praticam os seqüestres, os

roubos, os massacres, a violência cotidiana. Mas há quem
prefira outros caminhos e ache que esse é impossível. Às

vezes tenho a impressão que estamos querendo apagar um

incêndio por etapas...enquanto o fogo cresce a cada hora.

A relação da polícia com a sociedade é outro fator que
devemos considerar. Toda polícia deveria ser comunitária:

estar ligada à comunidade e respondendo à fiscalização e à

participação da comunidade. Ela não pode ser sempre o

E.T. invasor que chega de repente distribuindo pancada, nos

pobres e nos negros, de preferência. A polícia não deveria
viver nos seus quartéis ou delegacias fechadas à sociedade. E

prec-iso derrubar esses muros porque é detrás deles que o

divórcio se transforma em antagonismo e em crime organi-

zado. É verdade que temos a polícia que criamos, que a

sociedade cria, mas é verdade também que podemos mudar

o que criamos. Afinal, a segurança se dá nas ruas e nas

praças, esse é o espaço privilegiado da polícia.
Finalmente, é fundamental que a violência seja efetiva-

mente substituída pela inteligência, a bala pela palavra, a

truculência pela educação e o respeito. Há um culto à

eficácia da violência no combate ao crime que deve termi-

nar. Não se trata de criar uma polícia passiva e medrosa,

mas a ativa é capaz de resolver os conflitos e intervir sem

necessariamente matar, espancar, bater e destruir. Essa
violência faz parte da dimensão criminosa da ação da

própria polícia, igualando-se em seus métodos aos piores

métodos dos chamados bandidos que estão de armas na ¦

mão exibindo sua covardia através de armas fantásticas e
inúteis.

Se acreditamos realmente que essa onda de crime será
resolvida com uma onda de violência policial, estaremos no

pior dos mundos porque o crime irá crescer nas asas da .
violência. Mais vale uma informação que uma batida, um
esquema preventivo que uma corrida desvairada pelas ruas
da cidade a la São Francisco. Precisamos urgentemente de
inteligência na polícia, colocando no corpo de cada policial
uma cabeça de gente e de gente educada. Para isso é

fundamental educar, formar, instruir e pagar excelentes
salários. Nada mais perigoso que um policial frustrado com

seu salário e com seu papel na sociedade. E fundamental

investir nos policiais mais que lias viaturas, prédios e outros

equipamentos. O que necessitamos é de um bom policial,
bem educado e bem pago. Isso também é emergêncial.

O Rio vive o resultado de dezenas de anos de desastre

social e econômico que afetou profundamente toda a socie-

dade e a polícia como uma de suas partes. Quando se fala e

se faz um trabalho de recuperação do Rio é fundamental

enfrentar essa questão como uma prioridade e ter a cons-

ciência de que é a sociedade mobilizada que pode efetiva-

mente mudar esse quadro. Segurança é uma questão de

todos e só será resolvida com a participação de todas as

pessoas e instituições da sociedade, sem exceção.

Segurança não é uma questão de pobre e favelado, mas de
cidadania.

*Sociologo e coordenador do Movimento da Cidadania contra a
Fome e a Miséria e pela Vida

A 
polícia que

1 carioca 
quer

Dona Zica da Mangueira,
acostumada às invasões na favela
onde vive, sonha com uma polícia
que ouça os pobres e não "saia

logo batendo". O escritor e ex-mi-
mstro da Cultura Antònío
Houaiss, morador de um edifício
de frente para a Lagoa Rodrigo
de Freitas, gostaria de ter a notí-
cia de que a formação do policial
não envolve só preparação física,
mas lições de filosofia. Imprensa-
do entre o prazer de morar no Rio
e a insegurança diante de ass.il-
tantos, seqüestradores e policiais
acusados de fazer parte de quadri-
lhas, o carioca mais do que nunca
tem uma certeza: a policia precisa
mudar."O 

problema e que a policia
não muda so/.inha". di/ o secreta-
rio de Indústria, Comercio e Tu-
rismo do Rio, Ronaldo Cézar
Coelho. E dá um exemplo de co-
mo a participação do cidadão é
fundamental. Em nome do gover-
no estadual, Ronaldo Cézar Coe-
lho passou um mês negociando o
empréstimo de carros com donos
de locadoras. Ele propôs que cada
um emprestasse um carro, duran-
te uma semana por ano, para aju-
dar nas investigações da Polícia
Civil. I; obteve como resposta um
sonoro "não".

Coro — "Não apelei para o
senso comunitário dos empresa-
rios. mas o comercial. Se a violên-
cia diminuir, eles vão alugar mais
carros. Não adiantou", lamenta
Ronaldo. Ele faz. coro com o aler-
ta do chefe de Policia Civil. Hélio
Luz, que em entrevista publicada
ontem no JORNAL DO BRA-
SIL, disse que a sociedade precisa
se preparar para essa nova polícia
que tanto espera. Enquanto hou-
ver a corrupção institucionaliza-
da. nem que seja a pequena propi-
na por uma infração no trânsito,
á policia não vai mudar de verda-
de, diz Luz.

Apatia — O sociólogo Ru-
bem César Fernandes, coordena-
dor do movimento Viva Rio, ga-
rante que o brasileiro — e o cario-
oa em especial —já não está mais
tão apático diante da insegurança.
"íi a primeira vez que a gente
pede policia para o Rio e o pais",
afirmou ontem, antes de partici-
par da caminhada organizada por
amigos de Eduardo Eugênio
Gouvêa Vieira Filho, seqüestrado
ha cinco dias. A nova policia, es-
pera. será acima de tudo transpa-
rente. "Imagino a policia que
presta serviços. E os clientes so-
mos nos", defende

Na opinião do procurador An-
tônio Carlos Biscaia, a transpa-
rência defendida por Rubem Ce-
sar só será conquistada com a
expulsão dos envolvidos em cri-
mes. "A 

polícia de que o Rio
precisa è saneada e unificada",
afirma. Biscaia defende que as po-
licias Militar e Civil sejam reuni-
das para dar prioridade às investi-
gações.

Prevenção — O policiamen-
to preventivo também e o que
espera o ex-secretário de Policia
('ml Hélio Saboya. "A 

policia
ideal é a que previne. esta na rua,
dinâmica", define O criminalista
critica, por exemplo, as cabines
para policiais. Segundo Saboya,
elas são muito estáticas e, instala-
das a pedido de moradores de
ruas ou condomínios, transfor-
mam os policiais em "serviçais
dos vizinhos".

Outra providência fundamen-
tal. diz Saboya, è mudar a menta-
lidade fortalecida durante o regi-
me militar de que a policia serve
para garantir a segurança do Es-
tado. "O cidadão ficou em segun-
do plano", critica.

O procurador, o advogado, a
sambista, o escritor e o secretário
concordam em um ponto: os salá-
rios dos policiais precisam au-
mentar. Ronaldo Cézar Coelho
defende o piso de RS 1 mil. Sabo-
ya diz que o baixo salário não
explica tudo e acrescenta que o
importante é mudar o relaciomen-
to dos policiais com os bandidos.

Seminários — Neste exerci-
cio de imaginar uma policia à al-
tura das maravilhas do Rio, sur-
gem vários pontos positivos. Dois
exemplos são os grupos formados
pela sociedade civil. Coordenado
por Saboya. o grupo Rio Contra
o Crime está acertando com a
Secretaria de Policia Civil uma
série de seminários sobre prepara-
ção e atuação do policial.

Quem também procura tirar li-
ções deste momento é o cantor e
compositor Paulinho da Viola.
"Leio sempre sobre policiais co-
mo elementos-chave da violência.
Mas também conheço muitos
bons profissionais", diz. São jus-
tamente esses policiais que leva-
ram Hélio Luz a afirmar ao JB
que a briga contra os seqüestra-
dores "ainda está no primeiro
tempo". Amigo dos maiores sam-
bistas dos morros cariocas, Pauli-
nho tem um sonho: "Gostaria de
ver a policia banir a idéia de que
violência se responde com violên-
cia"
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LIDERANÇA CAPITALIZAÇAO INFORMA:

lOO TÍTULOS GANHARAM

R$ 37.500,00

CADA UM

Resultado final, Série Primavera

1

1WHHIWM

S COM 23

SC

Títulos premiados com maior número de acertos (23 pontos).
Números: 681.785, 682.909

pertencentes às séries 1189 a 1238
Títulos premiados com menor número de acertos (07 pontos).

Números: 037.540, 075.827, 091.492, 118.925, 204.714, 217.921, 371.409, 371.607, 466.064, 474.151, 487.639, 489 019,

492.776, 578.448, 597.851, 605.919, 614.295, 639.077, 685.931, 730.181, 737.187, 751 717, 755.671, 758.481, 759.605,

761.853, 818.413, 850.628, 908.795, 910.762,

pertencente às séries 1189 a 1238.

ESTADOS
PREMIADOS

Acrc
Alagoas
Amazonas
Bahia
Brasília
Ceará
Espirito Santo
Goiás

TÍTULOS
COM 23
PONTOS

TÍTULOS
COM 07
PONTOS

11
10
10
50
32
33
18
15

TOTAL

13
10
10
56
3-4
35
20
15

ESTADOS
PREMIADOS

Maranhão
Mato Grosso
Mato G.do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná •
Pernambuco

TÍTULOS
COM 23
PONTOS

2
2

10

TÍTULOS
COM 07
PONTOS

17
23
14

162
22
9

76
48

TOTAL

19
25
14

172
22
9
78
50

ESTADOS
PREMIADOS

Piauí
Rio do Janeiro
Rio Gde do Norte
Rio Cide do Sul
Santa Catarina

-1 São Paulo
Sergipe
Tocantins

TÍTULOS
COM 23
PONTOS

2
10
2
6
4

44

TÍTULOS
COM 07
PONTOS

6
159
15
78
46

618
15
13

TOTAL

8
169
17
84
50

662
15
13

Títulos pertencentes às séries 1189 a 1238
Títulos premiados com R$ 20.000,00 - número: 617.516

Títulos pertencentes às séries 1189 a 1238
Títulos premiados com R$ 7.500,00 - número: 060 000

Títulos premiados com R$ 100,00 - número: 152 019
Títulos premiados com R$ 6,00

OOOJ12,002.799, 005284,007.773, 010260, 01J.747,0I5J34, 017.721.020.20», 022.695,025,182,027.669,030.154, 032.643, 035.130,037.617,040.104,042.591,045.078,047.565. 050.052,05! 539.
072.135,074922,077.409,079.8%, 082.383, 084.870,087357,089.844, 092331,094.818,097305,099.792,102279,104.764,107253, 109.740.111227,114.714,117201,119 WN, 122 175,1116*2.
142.071,144.558,147.045,149.532, 154.506,156.993, 159.480,161.967,161454, 166.941,169.428,171.915,174402,176.W9,179376,181.863,184350,186JJ7,189314,191 811.194.298,196. "$5,

214194, 216,681,219.168,221.655,224.142,226.629, 229.116,231.603,234.090,236.577,239.064,241.551,244038,246.525,249.012,251.499,253.986,256473.258.960. 261 44' 2ío.934,266 421.
283.830, 286-317,288.804,291291, 293.771296.265, 291752,301239,303.726,306JI3,308.700,311.187,313.674,316.161,318.648,321.135. 323.622.326.109,318.596,331.08). .*33 57i\ 336 057.
353.466,355.953,358.440,360 927,34X414,365901,368388,371875,373362,375849,371336,380.823,31)310,385.797,388.284,390771.3932 58.395.745,398.232, 400.719, *0 206, 405.693,
423 102, 425.589,428.076, 430.563, 433.050, 435 537,431024,440.511,442 998,445485,447,972,450,459,452.946,455433,457.920,460.407,462.894.465381,467 86X, 4^i:J5?. J"2 842 4"?_)29.
492.738, 495225 497.712. 500.199,502.684,505173, 507.660,510.147,512.634,515121,517.608,520.095 522.582,525069,527 556,530 043. 532.530,535.017, S37.5-M, 539.991,54: 478, 541965,
562374.564861,567344 569.835,572322,574809,577296,579.783.582270,584.757,587244, 589.731,592218,594705 597.192,599.679, 602.166,604.653,607.140.609 427,612.114,611601,
632.010,634497,636.984,639.471,641.958,641445,646.932,649.419,651.906,654393,656.880,659367,661.854,661341,666X28,669JI5, 671.802,674289,676.776, 679.263, 681.750,684.237.
701.644, 7M.133,706.628,709,107,711.594,7141*1, 716.56», 7194)55, 721.542,724029,726.516,729.003, 731 490,733.977, 736.464,731951. 741.438, 743 925, 746.412,748.890, 751386,75J.r3,
771282,773.769,776054,771743, 781230.783.717,784204,781691,791.178,793.645,796.152, 798.639,801.126,803.613,806100,801587, 811.074,813561,816.048. 818.535, 821 022,823 509,
«0.918,843.405,845892,841379,850.866,853353,8S5M0.851327,861814,863301,845788, «61275 870.762,8^3249, 875.T4,878223, 880.10,883.197,885684 8S8I7I, 890.651 893 145,
910.554,913.041,915.528,911015,921502.922.989,925476,927.943,930.450,932.937,935424,937.911, W0398,942.885, 945372,947.859, 950346, «2.833,955320,957J07,960294,962.781,

980.190,982.677,985164.987651.990.131 992 625 995112,997 599

055026.957.513,062.487.
127.149, 129.636,132.123,
1992 72, 201.759, 204244,
268.908,271395 273.882,
338 544 341.031,343.511
408 180.410.667,413 154.
477.816, 480303, 482.790,
547 452,5491 39,552 426,
Í17.W8,619575,622.062,
684 724, 689211, 691 691
756340, 751847, 761334,
825.996,828 483,830970,
895632,891119,900606,
965261 947 755 970242.

064.974 067.461. 069.941
134610,137.097.139.584
206733,2092 20, 211.707,
276J69,21856, 28134),
«6005,348.492,350.979,
415M1,418.121 420,61 5
485277,487.764, 490.251,
554.913,557 400,559.8*7,
624.549,627.036, 629 523,
694185,696.672, 699159,
763 821,76630», 761795
833457,835944,831431,
903.093,9055*0.908067,
972.729,975216,977.7113,
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"Estava 
no Maracanã quando ouvi falar que o Dudu

foi solto. Liguei para meu pai e ele estava eufórico".
Marco Antônio Alencar, filho do governador Marcollo Alencar.

CIDADE SEGUNDA-FEIRA. 30 DE OUTUBRO DE1«1>5
"Nós 

somos drummondianos: a pedra no
caminho entre a polícia e a boca de fumo'—KmCaio Ferraz, sociólogo e coordenador da Casa da Pai

, . - %»• . ' i s. •• . • Evandro Toixeira
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O qtnii to loealizado man cslai i< >>«.//;« >,t> ¦ que scrviu de cativeiro para o conterc:. >rti ;ues, n quam> metric qu.ktmdos

o

rtum estacionamento, que serviu de cativeiro para o comerciante português, tem quatro metros quadrados

¦ Marcello vai a Brasília

O governador Marcello Alencar já acer-
tou um encontro com os ministros da Ma-
.rinha, do Exército e da Aeronáutica em
Brasília para discutir a participação das
Forças Armadas no policiamento dos por-
los e aeroportos do Rio. 0 objetivo da
reunião — que pode acontecer ainda esta'semana — será discutir uma forma de
evitar que as principais portas de entrada
de armas e drogas no estado continuem
inteiramente abertas para os criminosos. A
decisão de pedir apoio aos militares foi
tomada durante o encontro do governador
com o presidente Fernando Henrique Car-
doso. sexta-feira, no porta-aviões Minas
Gerais.

Na reunião entre Marcello e Fernando
•Henrique — realizada logo após o encon-
tro dos dois no convés do porta-aviões —,
o presidente disse que estava muito
preocupado com a situação da violência do
Rio e se dispôs a colaborar com tudo o que
estivesse ao alcance do governo federal."Não 

quero nada. Mas é necessário que se
encontre uma solução para os portos e
aeroportos, onde o governo estadual não
tem ingerência", afirmou Marcello. Segun-
do o governador, nem mesmo a Polícia
Federal, desaparelhada e sem pessoal, po-
ile conter a entrada de todas as anuas
pesada que chegam ao Rio.

Desvio — Marcello contou ao presi-
dente que grande parte das armas apreen-
ilidas nas favelas do Rio são desviadas dos
arsenais militares ou contrabandeadas.
Imediatamente após a conversa, Fernando
Henrique entrou em contato com os ininis-
iros militares para marear o encontro com
Marcello Alencar.

O governador descartou qualquer pus-
sibilidade de reeditar a Operação Rio. ja
que a presença do Exército nas ruas não
deu qualquer resultado concreto. "Eu her-
dei um convênio já pronto e ineficiente,
que fiz questão de não renovar", disse
Marcello.

Outra possibilidade para a participação
das Forças Armadas no combate ao crime
organizado no Rio sera o uso de pessoal
dos serviços de inteligência da Marinha do
Exercito e da Aeronáutica na investigação
das quadrilhas de seqüestradores que agem
no estado. A participação dos agentes fc-
derais seria subordinada ao comando da
Secretaria de Segurança Pública. A coor-
dfcnação seria feita pelo Centro de lnteli-
gencia (Cisp). coordenado por um oficial
do Exército, o coronel Sérgio Krau. Os
militares forneceriam ao Cisp. também, os
átidos sobre as quadrilhas já levantados
pelas Forças Armadas.

i;in
r,4,.

pedir que as Forças Armadas ajudem a combater o contrabando de armas em portos e aeroportos do Rio

Medeiros, o" Lê, José Carlos Gregório. o
Gordo e Jorge Zambi, o Pianinho. 

"

O desvio deve ser bem maior, já que~ben
parte dos casos sequer é apurado. As For-
ças Armadas não revelam números, m^p
próprio ministro-chefe do Estado Maior
das Forças Armadas, almirante Arnaldo
Leite Pereira, reconheceu, na época da de-
núncia do JB. que os traficantes estavam
infiltrando pessoas nas Forças Armatkit
para treiná-las a roubar armas.

A descoberta do crime pode signifi^n
uma sentença de morte. Em novembro de
ano passado, o tenente Marcos Paulo* Lis*-
boa Marinho foi assassinado por três^gl-
dados do mesmo quartel em que sbkvw
quando chegava em casa, em Bento Riba-
ro. O olicial havia sido acusado de rç^ljp
de um fuzil e para limpar seu nome invç&ir
gou c descobriu que no quartel, o 5$
Batalhão de Infantaria Blindada, havia
uma quadrilha que desviava armas paf&pç
traficantes da favela de Vigário Geral. ,. ..j

O Exército investigou o crime e desço-
briu que seis militares integravam a flya;
drilha, liderada pelo capitão Salomão, .Ro-
mão Batista. Eles foram condenados1 no
último dia 5 pelo Conselho Especial de
Justiça Militar por homicídio torpe e trai-i
ção. A maior pena foi a do capitão, que foi
condenado a 20 anos de prisão. Apesar dtj
a juíza Rosali Cunha Machado, da 4o audij
toria de Justiça Militar, ter afirmado na
sentença que o motivo da morte do tencntij
foi ele ter descoberto o desvio de arma, este
crime até hoje não foi investigado.

DAS dá 
pouca

importância às

coincidências

Apesar de o secretário de Segurança
Pública, Nilton Cerqueira. ter garantido
que a série de coincidências que cercam os
seqüestras dos estudantes Carolina Dias
Leite e Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira
I ilho seriam investigadas, a Divisão Anti-
Seqüestro ignora os fatos. Uma das mais
intrigantes coincidências — o carcereiro de
de Carolina. Hildebrando José da Silva, foi
segurança da rua onde mora a lamilia
Gouvêa Vieira — e vista pelo diretor da
DAS, Alexandre Neto, corno obra do aca-
so e, segundo ele, não merece uma melhor
apuraçao: "liste seqüestrador é um prego
(tolo) e não teria cabeça para articular um
crime desta natureza", desdenha

Entretanto, esta não é a única coinci-
dência a envolver os três seqüestras e a
chamar a atenção do próprio Cerqueira:
Carolina e Eduardo Eugênio são sócios da
Associação Hípica Brasileira, lugar em
que. durante uma semana, os seqüestrado-
res de Carolina ficaram à sua espreita até o
dia do seqüestro. Outra descoberta, tam-
bem considerada inócua pelos agentes da
DAS, é o lato de no edifício em que mora
Carolina e sua mãe, na Avenida Vieira
Souto, também residir o tio de Eduardo
Eugênio. João Pedro Gouveia Vieira.

\ izinho — Hildebrando disse ter tra-
balhado durante três meses na Rua Viúva
Lacerda, no Humaitá, e ter sido contrata-
do pelo ex-policial Antonio Carlos Cam-
pos, demitido esta semana pelos morado-
res da rua. Antônio Carlos disse que só
contratava pessoal indicado por alguém de
confiança, mas se recusou a revelar o nome
de quem indicara Hildebrando. A DAS
também não tomou o depoimento de An-
tònio Carlos. Antes de ser demitido, o

chefe da segurança clandestina que atende
aos moradores da rua ainda revelou que no
dia em que contratara Hildebrando. incor-
porara também no quadro de seguranças
um vizinho do seqüestrador, Ary Moraes.
Alexandre Neto disse que não pretende
ouvir Ary Moraes por um único motivo:"Hildebrando não revelou este fato em seu
depoimento: "Só trabalhamos com decla-
rações oficiais, contidas no inquérito". En-
tretanto. o seqüestrador está preso na Di-
visão Anti-Seqüestro, a menos de 10 me-
tros da sala do diretor da Divisão.

Ao ser questionado na semana passada
pelo JORNAL DO BRASIL sobre as com-
cidências, Cerqueira disse que elas não po-
deriam passar em branco: "Essas coinci-
dências merecem ser investigadas. Concor-
do que devemos seguir uma linha de ação
neste sentido, que poderá nos levar a algu-
ma informação. Quando elas forem devi-
damente checadas, poderemos esclarecer
também se isso tudo não significa apenas
uma série de fatos coincidentes".

retomo dos militares

Os casos em andamento no estado i

'Miguelzinho' 

j

terceirizou j

os seqüestres

O mais procurado seqüestrador di
atualidade é Miguel Alves da Silva Neto, A
Miguelzinho, chefe do tráfico cm Mas? f
da Favela Capivari. em Duque de Cariasj
Segundo uma fonte da DAS. ele mahfcnj
quatro pessoas atualmente no cativeiro, (j
traficante terceirizou a prática do csitaie,
comprando seqüestrados das mãos de cri?
minosos sem experiência no ramo. Migyefc
zinho trabalha com seqüestras há mai^dij
cinco anos, agindo como uma espécie-d*
corretor. "Quando alguém é seqüestrado,
por um grupo sem experiência, MiguelziÁ
nho paga à vista 20% do valor que o ízrupoj
supõe que a família poderia pagar", diz. 1

Recentemente a DAS conseguiu deter a]
sogra de Miguelzinho, suspeita de ter parti-}
cipado de ações comandadas pelo genro.!
Na ocasião, a mulher afirmou que seu]
genro viajou para os Estados.Unidos usan-j
do passaporte falso no qual alterava ape-
nas a filiação. Ano passado, Miguelzinho
foi preso mas logo solto.

Os seqüestras monitorados por Miguel-,
zinho se diferenciam de outros casos devido!
à sua complexidade: apenas um pequeno ej
seleto grupo sabe onde fica o cativeiro. O
grupo responsável pela abordagem à víti-J
ma, chamado "tropa de choque" no jargão}
policial, perde o contato com a vitimaf
depois de receber o dinheiro. Miguelzinho,1
por sua vez, escolhe o local de cativeiro!
para onde serão enviados os soldados, co-1
zinheira e demais ajudantes. Os negociado-!
res recebem instruções através de cartas ou]
telefones celulares, sem contato direto feamj
os criminosos. Por fim, o grupo que reg«bej
o dinheiro o repassa para os criminosos?" í

Números da Divisão Anti-Seqüestro re-
velam que sete pessoas estão em poder de
seqüestradores no estado. Só no mês de
O.utlibro a DAS registrou 10 casos, cinco
resolvidos. Uma das vítimas fugiu do ca ti-
veiro e quatro foram libertadas — duas,
depois do pagamento de resgate e as outras
duas. o empresário Manuel Augustos dos
Santos. 77 anos, dono de uma rede de
motéis, e a estudante Carolina Dias Leite,

devido a açao da polícia. Os outros
dois casos se referem aos meses de agosto e
setembro. Entre as vítimas ainda em poder
3os seqüestradores estão Eduardo Euaê-
nio. Marcos Chiesa e a mulher de um
Comerciante português.

: Sábado, o serviço reservado da Policia Mi-
litar invadiu o cativeiro onde ficou durante
quatro dias um comerciante português seqües-
pado no dia 16 de outubro, em Copacabana.
Horas antes de o refém ser libertado, no dia
20, sua mulher também foi levada. Ela conti-
nua em poder da quadrilha até hoje. Os no-
uies do comerciante e de sua mulher não
foram divulgados. O cativeiro onde o comer-
Çiante ficou acorrentado era um quartinho de
quatro metros quadrados localizado em um
estacionamento da Rua Costa Ferreira. Os
policiais descobriram, entre os seqüestradores,
ym policial civil, de nome Jair. ainda não
localizado.
' O resgate do comerciante foi de RS I(X) mil
tf. pela libertação de sua mulher, os bandidos
exigem RS 400 mil. O cativeiro foi localizado
pela l'M a p;irtir da informação do seqüestrar
do de que. de uma fresta da poria, avistava
uma série de antenas. Eram as antenas do
edifício da Embratel, que liai perto do esta-
armamento. Na última segunda-feira, durante
if fórum de debates sobre segurança pública, o
«cretário Nilton Cerqueira revelava a estatis-
Úca que apontava para a redução do número
(fc seqüestras no Rio. Até aquele dia. infor-
iftou. havia ocorrido apenas quatro casos e o
total em todo o ano se limitava a 78 ooorrèn-
cias.

Evandro Teixeira

§'

m

0



SEGUNDA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 1995
CIDADE

JORNAL DO BRASIL 
^ j

:er hoje dia de caos no I

Fernando Rabelo
' - \ f ¦ 

^

MMp^ §? I&aJ

Mttiios mot^ristas nao entcndcram as modiJica<,vcs da CUT-Rio, como a inversao de mao da Rial Bambino

Ana JB

.-. Rio de Janeiro i^||| I
il .?V^" \\av. Radtal Sut Iltf^

, v\' cj#^!.-^ &>6 \^J.\) \
? r^;i W -JSO^ A f Roa Ministro Raul Fernandas 1

;>;^: t; _-.T A\ Jr. 1
.^' ?"* - Rub \ « ' ;V:: ^v' \-v;:-- \ I

V "§ 
_^~—~" % I Marechal ; 

x • ""a Assunc^n //
y*X^ II 

Nwneyer l^=e==^: 
fF^^r^s ^ r/*r Y<5. o Rua Viconte " jTV>s. I

/ \ 

" 

j'gggei. i

V ^—- I If ilfft fk
& \ /v • _-«= 'if

% r RuaMunteBarreto iil£ " «S
I Rua / I :1|B > jf ..

\fV 
l&il 

Jr ; »|p' 
\

I « — Mao dupla "' ''^••^v.-C;^-- '.'*
-*¦ Fluxo inalterado ^ 

". 1
••••>¦ Novo corrcdor ¦ < ^ " s I

— Inversao de mao p g a | a DEBOTAFOGO |
(;•:¦:••¦¦¦¦¦:¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.  '¦: 1   .'1,' j. .. ' . """V

ZP—Z^-1-
Rio de Janeiro'% \ ;¦•: .•¦••• • '•• •

Av.RadalSul

f*\. Rua \|g§;! Marectial 15 ***»?
| I Nemeyer L—r- - |<3 I Rua Vicente •

I Rua Bambina de 5ouza \tr\ r~ ¦ Rua Bambina

Rua Muniz Barreto
Bus / |

MUed° í i!
Gomos -i T |

Mão dupla
Fluxo inalterado
Novo corredor
Inversão de mão

Botafogo deve ter hoje dia de caos no trânsito

¦ Implantado ontem, novo esquema da

CET-Rio muda mão de 6 mas no bairro
Os técnicos da CET-Rio pre-

vêem um tíia de caos no já tradi-
eionalmente congestionado trân-
sito de Botafogo. Seis ruas do
bitifro tiveram suas mãos inverti-
das ontem, um domingo chuvoso,
de, pouco movimento de automó-
veis;: Apesar da orientação de fun-
cionários da CET-Rio e policiais,
muitos motoristas entravam em
ruas pela contramão, pois desço-
nheciam as mudanças.

À escolha de um domingo ou
um feriado como primeiro dia pa-
ra i\s modificações foi proposital.
Uma das recentes alterações, a
abertura da Rua Mário Ribeiro.

<na. Gávea, na auto-estrada La-
gOH-Barra, foi feita no dia 7 de
setembro.
''ni$ 

inversão de mão da Rua
Bambina surpreendeu muitos mo-
toristas, ontem de manhã, que
tentavam driblar os cones que es-
tavam na esquina com a Marquês
de Olinda. Para chegar à Rua São

Clemente, agora, quem vem de
Laranjeiras tem que seguir direto
pela Muniz Barreto. A outra op-
ção é pegar a Marquês de Olinda
e seguir pelas ruas Assunção, Ma-
rechal Niemeyer e Barão de Luce-
na até a São Clemente.

O projeto pretende reduzir os
engarrafamentos tradicionais de
Botafogo, eliminando o que è
chamado pelos técnicos de poro-
rocas do trânsito — ruas que mu-
dam de mão num determinado
trecho. Para desafogar a Voluntá-
rios da Pátria, que durante seis
meses passará por obras de reur-
banizaçâo, um corredor de tráfe-
go alternativo foi implantado nas
ruas Guilhermina Guinle, Eduar-
do Guinle e Visconde de Ouro
Preto, que agora segue em direção
à Praia de Botafogo.

Além da Bambina e da Viscon-
de de Ouro Preto, tiveram suas
mãos invertidas as ruas Nélson
Mandela, Assunção, Vicente de
Souza e Marechal Niemeyer.

Chuva causa acidentes
O mau tempo c as pistas escor-

regadias por causa da chuva pro-
vocaram diversos acidentes de
transito ontem na cidade e nas
estradas. No Méier, uma Caravan
bateu num poste na Rua Arquias
Cordeiro, em frente ao número
682, matando o motorista Jairo
Cláudio de Azevedo.

Na Via Dutra, durante a ma-
drugada, seis pessoas se feriram
no engavetamento de seis veicu-
los, próximo ao quilômetro 170,
na altura de São João de Meriti.
O Fiat placa LF 9800 que seguia
para São Paulo, atravessou o can-
teiro central e capotou na pista de
sentido contrário. O motorista
Romildo da Silva, que saiu do
carro para sinalizar, lbi atropela-
do. Outros cinco veículos se en-
volveram no mesmo acidente.
Além de Romildo, quatro pessoas
ficaram feridas: Deise Lúcia Cor-
reía de Souza e sua filha, Jonis da
Costa Silva, Francisco Vicente de
Souza e Baju Najjar.

Pela manhã, também na Rio-

São Paulo, um caminhão trans-
portando carvão virou na descida
da Serra das Araras, em direção
ao Rio. Ninguém se feriu.

Na Tijuca, quatro mulheres fi-
caram feridas numa batida entre
uma pick-up F-10 e um Escort, na
esquina das ruas Andrade Neves e
Itacuruçá. O motorista da pick up
não sofreu ferimentos. Já as ocu-
pautes do Escort tiveram que ser
hospitalizandas. São elas: Geisa
dos Santos Bastos, 49 anos;
Adriana de Assis Menezes, 21;
Tereza Cristina Reigada, 23; e Ve-
ra Maria Vieira de Assis, 40. Na
Avenida Automóvel Clube, altura
do número 3000, as quatro pes-
soas que estavam numa Fiorino,
que se chocou em um poste, fica-
ram machucados.

O Aeroporto Santos Dumont
ficou fechado para pouso e deco-
lagem durante toda a manhã.
Apenas um avião decolou às 9h.
Os passageiros tiveram que utili-
zar o Aeroporto Internacional.

Fernando Rabelo
jm ,

 . JÉII
Muitos motoristas não entenderam as modificações da CET-Rio, como a inversão de mão da Rua Bambina
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Âs principais alterações

Marcello

imobiliza pé
O governador Marcello Alencar teve
ontem o pé direito imobilizado. Desde
quinta-feira, quando torceu o pé do
Club Mediterranée, em Mangaratiba,
durante a abertura do XVI Encontro
do Ministério Público, o governador
vinha reclamando de dores no pé. On-
tem de manhã ele foi atendido numa
clínica da Zona Sul onde teve o pé
imobilizado com suspeita de fissura.
Marcello passou boa parte do dia de
ontem descansando, mas atendeu al-
guns assessores e o secretário de Segu-
rança Pública, Nilton Cerqueira.

h
Aves voltam com
mangue da Lagoa

O mangue/al da Lagoa Rodrigo de
Freitas está tirando o pé da lama.
Com a época de floração das árvores
do mangue, os biólogos do projeto
Mangue/al da Lagoa comemoram
além da dispersão espontânea das
mudas, o retorno das aves cuja
incidência aumentou cm média 15
vezes.

Aposentados
sem pagamento
Os 750 funcionários municipais
aposentados com final de matricula'9
que não se recadastraram em
setembro, terão o pagamento
suspenso. Files têm até 6 de novembro
para regularizar a situação na
Secretaria Municipal de
Administração (Rua Afonso
Cavalcante, 455) levando o último
contra-cheque, identidade, CPF e
comprovante de residência.

Aberto encontro,
cristão judaico
Em comemoração aos 50 anos do
término da Segunda Guerra Mundial,
o cardeal Dom Eugênio Sales abriu
ontem na sede da arquidiocese do Rio
o encontro Diálogo lntcr-Religioso
Cristão Judaico, promovido pela
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil. A encontro continua hoje, na
Associação Religiosa Israelita.

YOLANDÂ SSUFFO PEREIRA

{T- Dia)

Gil Siuffo e Família, participam o falecimento de sua

querida mãe, sogra, avó, e bisavó YOLANDA ocorrido

em Ilhéus, agradecem as diversas manifestações de

solidariedade, e convidam para a Missa de 79 Dia que se

realizará nesta 2â feira dia 30 de outubro, às 11 horas, na

Igreja Nossa Senhora Monte do Carmo na Rua 1Q de

Março ao lado da antiga Catedral.

:v.'v

t
MARIA VARGAS NOGUEIRA

(MISSA DE 7o DIA)

¦ 
HILDE PURWIN

. ,A EVELYN, THOMAS, DANIEL, VIVIANE, SAN-
Y Y DRA' RENNÉ, LILIAN, MÔNICA, ANDRÉA,
(\A MARCELO, TITO, DÉBORA, THIAGO, SANNY E

V STEPHANIE comunicam o falecimento de sua
querida HILDE PURWIN, que soube nos proporcionar mui-

"tos momentos de alegria. Ela nos deixa enormes saudades.
O enterro será ralizado no dia 31 de Outubro (3a-feira), às
9:00 horas, no Cemitério Comunal Israelita do Caju

TABELA DE PREÇOS PARA

AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES

R$ R$
LARGURA ALTURA DIAS UTEIS DOMINGOS

5,1cm Jem 9b,OO 135,00
5,1cm 4 cm 128,00 180,00
5,1 cm 5 cm 160,00 225,00

10,7 cm 3 cm 192,00 270,00
10,7 cm -4 cm 25b.00 360.00
10,7 cm 5 cm 320,00 450,00
10,7 cm 6 cm 384,00 540.00
10,7 cm 7 cm 448,00 (>30,00
10,7 cm 8 cm 512,00 720,00
16,3 cm 4 cm 384,00 540,00
16,3 cm 5 cm 480.00 675,00
1b.3 cm b cm 57b,00 810,00
lb,3 cm 7 cm 672,00 855,00

DEMAIS FORMATOS, CONSULTE-NOS

585-4540/585-4326/585-4320/589-9922

JORNAL DO BRASIL DIA ÚTIL R$ 32,00 o cm
DOMINGO: R$ 45,00 o cm

Classificados
JB

Disque (021) 589-9922

MARCOS VARGAS, TANIA, TELMA e KATIA MARIA (filhos),
JOSÉ NOGUEIRA, DELANO, MAURO e KÁTIA (viúvo,

genros e nora) e NETOS, agradecem o carinho e solidariedade

recebidos por ocasião do falecimento de sua querida e

inesquecível mãe, esposa, sogra e avó MARIA VARGAS e

convidam para a MISSA de 7o dia, HOJE, dia 30, às 19 hs na

Igreja do Colégio Santo Inácio, à rua São Clemente 226.

HYRAN RIBEIRO ARNT
GENERAL DE EXÉRCITO (RI)

Sua família agradecida pelas manifestações recebidas convida para
a Missa de 7o Dia. terça-fena. dia 31 de outubro, às 10:30 horas, na
Igreja da Santa Cruz dos Militares. Rua 1o de Março. 36.

RUTH LAIR RIST RADEMAKER
(Vva. Almte. Augusto Rademaker)

tSeus 

filhos Eliana. Anecy, André. Ana Laura, Gui-
lherme e suas respectivas famílias convidam para
Missa de 7o Dia em intenção de sua boníssima
alma dia 31 de outubro, terça-feira, às 8:00 horas,

na Igreja Na S8 do Brasil — URCA.

LIA RAMMELT MUTEVELIYAN
Yva. Herbert e Regina Maria. Guilheime Luiz e Cristina. Carlos
Norberto e Cynthia. Raffaela. João Felipe. Antonella e Carolina.
irmãos, cunhada, sobrinhos e sobnnhas-netas. consternados
comunicam o falecimento da querida VIVI e convidam parentes
e amigos para a Missa de 7o Dia que será celebrada 3*'-feira dia
31 de outubro ás 19:00hs na Paróquia da Ressurreição á Rua
Francisco Otaviano. n° 99 Copacabana

JAMES ALBERT SCHMIDT

tCarmen 

Sylvia Werneck Schmidt. Daisy Sch-
midt, Hans. H. Schmidt e sra. Edgar Schmidt sra
e filhos. Gustavo Schmidt convidam para a Mis-
sa de 7o Dia pela alma de seu querido marido,

pai. irmão, cunhado e tio. a ser realizada na Igreja de
São José da Lagoa no dia 31 de outubro, terça-feira,
às 18:30 horas.

RENATO PACHECO FILHO

t 

ALICE, FLAVIA E CARLOS MOREIRA. CHARLOT, BE-
BETH E THIAGO, ANA PAULA E GÜTO agradecem o
carinho recebido por ocasião do falecimento de seu quen-
do marido, pai sogro e avô e convidam para a Missa da

Ressurreição. AMANHA, dia 31 de outubro (terça-feiia) as
19:30 horas, na Igreja de São José (Lagoa)

HORACIO HENRIQUE DA MATTA
(Missa de 7° Dia)

tSua 

família agradece o carinho e a solidariedade
recebidos por ocasião do falecimento do querido
e inesquecível HORACIO e convida para a Missa
de 7o Dia. amanhã, dia 31. às 19h. na Igreja Santa

Margarida Maria. Fonte da Saudade, Lagoa

ZILDA DA COSTA MARTINS

(MISSA DE 7° DIA)

tSeus 

filhos Priscila. Rogério. Ricardo. Guilherme
e família convidam para a Missa de 7o Dia de sua
querida e inesquecível ZILDA. a ser celebrada.
AMANHÃ, dia 31/10/95. na Paróquia de N. S.

da Divina Providência, às 18:30 horas, na Rua Lopes
Quintas. 247 — Jardim Botânico.

3m

+ MARIA VARGAS NOGUEIRA

0 (MISSA DE 7° DIA) 1

MARCOS VARGAS, TANIA, TELMA e KATIA MARIA (filhos), i
JOSE NOGUEIRA, DELANO, MAURO e KATIA (viuvo, H
genros e nora) e NETOS, agradecem o carinho e solidariedade |j

recebidos por ocasiao do falecimento de sua querida fe

inesquecivel mae, esposa, sogra e av6 MARIA VARGAS 6

convidam para a MISSA de 7° dia, HOJE, dia 30, as 19 hs na H

Igreja do Colegio Santo InScio, § rua Sao Clemente 226. ||
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Desafiou: 640 mctros de penhasco sobre o Rio Yangtse, na China, o

Samuel Martins
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6ote<fe

Sena principal, quatro apostadores
— dois do Rio, um de Sao Paulo e
outro de Goias. Cada um ganhara
R$ 204.636,39. A Sena anterior te-
ve apenas um vencedor, de Minas,
que levara RS 272.848,52. A Sena
posterior nao teve ganhadores, e
fica acumulada em RS 272.848,52.
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Macapá
*« Manaus fortaleza

Tereslna o
'Belém

Natal«João Pessoa »Recife e
Maceld»

Aracaju o .?

Rio Branco

Brasília

Claro

Claro e
nublado

Florianópolis
Nublado
Chuvas
ocasionais

Nublado
com
chuvas

Norte

Vale do Paraíba Região
serrana*

Baixada
fluminense

Baixada
litorânea

i
Litoral sul

RESULTADO DA QUINA ÜlULTADO DA SENA

AMERICA DO SUL

A provisão para hoje na orla
marítima do Hio O de céu enco-
horto a quase encoborto com
chuva intermitente de leve a mo-
dorada. Ventos de sudoeste a su-
desto com velocidade de 17 a 21
nós Mar do sudoesto com ondas
de 1,5 a 2.0 metros, em intorvalos
de 4 a 5 segundos Visibilidado
moderada Tomperatura em liget-
ro declínio
'^PRÃlAStljli

Mangaratiba Propria
Grumari Propria
Rcchmo Propria
Barra Propria
Pepino Impropna
S3o Conrado Impropna
Vid-o.il Imprdpna
LeWon Impropna
Ipanema Propna
Diabo Propna
Arpoador PrOpna
Copacabana Propria
Lome PnSpna
BoCi'ogo Impropna
Flamengo Impropna
Urea Improprfr
Fprte Sao Joao Impropna
Vermelha Propna
Fonte: Fundação Estadual de Enoe-
nharia do Meto Ambiente (Boletim de
13.1095)

immam®
Presidente Dutra (BR 116)

Serviços de conservação do Km163 ao Km 251.9 Nos Kms 298,7 o307,5. sentido São Pauk)-Hio. des-lizamento de acostamento
Rio-JuU do Fora (BR 040)
No Km 64. pista sentido Juiz deFora-Rio com faina direita im-
pedida. No Km 69 (altura doPosto Brazâo). pista sontidoRio-Juiz de Fora com taua di-reita impedida para obras No
Km 80.5, pista sentido Juiz de
Fora-Rio com faixa direita im-
pedida. Entre os Kms 83.3 (Tre*vodo Bingen) o 89,6 (Trevo do
Gnnfo) o tráfego na pista dedescida (variante do contorno
de Petrôpolis. sentido Petròpo-
liS-Rio) esta em mão dupla DoKm 90 ao 91. p«sta sentido Juizde Fora-Rio com faixa direitaimpedida para obras
Rk>-Santo# (DR 101)No Km 15.5. trânsito deslocadonos dois sentidos Dos Kms 33a 35 trecíx) em obras com ma-
quinas na pista Doe Kms 33.5 a36. pista interditada No Km 43,1.trânsito desviado No Km 44 5.acostamento in*»rdit:»do iseoftdoSantos-Rio) Dos Kms 46 a 49trecho em otxas No Km 52.5.acostamento interditado (Santos-Rio), numa extensão de 10 metrosNo Km 59 acostamento interdita-<fc> (Rio-Santosl No Km 6*5. aoos-lamento wijprditaòo por 15 me-tros. sentido Santos-Ro No Km

. 75.7 trânsao em meia pista, noJ ôentKjo Santos-Ro No Km 3?.
Obras de modrfcaçèo do trevo de
acesso a Angra dos He*s No Km136. pista interditada
fronWi 0N'f R - 2t'1C

Motoosat - 21 h (28/10) Na Região Norte, parcialmentenublado a nublado com pancadas do chuva no sul e litoral do Para.sudeste o centro-oeste do Amazonas. Rondônia o Acre Podechover no oeste do Tocantins Na Região Nordeste, céu nublado a
parcialmente nublado podendo chover em áreas isoladas no oesteda Bahia, litoral entre o Rio Grande do Norte e a Bahia e litoral doCeará. Nas demais atoas, sol e poucas nuvens Na Hogião Centro-Oeste, còu encoberto a nublado com chuvas melhorando no decor-rer do dia no Mato Grosso do Sul. Poucas nuvens com aumento ãtarde com pancadas do chuva e possíveis trovoadas no MatoGrosso e GoiãsTemperaturas de 02a a 24° no Sul; 14° a 35" no Sudeste, 18" a 37° noCentro-Oeste; 15° a 39" no Nordeste, e de 20° a 38° no NorteFonte: Instituto Nacional do Meteorologia fInmot)

Cidadc Condi^oes ma* min Cklarte Condnoe* max niir
Porto Velho Nub chuvas 35 21 Maceio Nublado 22
Rio Branco NuNado 33 21 Aracaju NuNado 31 22
Manaus Par,*nublado 35 24 Salvador NuNado _ _ 22
Boa Vista NuUado 35 23 CmaM Nublado 40 24
Belem Par'nublado 33 22 Campo Grande Nub/chuvas 26 18
Macapa NubJado 35 23 Go^ma ^ Par.'nuNado 36 20
Patmas Claro 38 22 Brasiha Par'nuNato 31 17
S^oLuts Par/nubiado 33 23 Bo<o Hcxuonti' NuWado  ?5 15
Teresma Par/nubtedo 38 21 Vitona NuWado 27 17
FortaJeza Par/nuWado 32 22 SAoPauio Nutvchuvas 24 16
Natal Par/nublado 32 22 Cuntiba ^ ^ PMtnublado 22 06
JoaoPessoa Nublado 32 22 Flonanopolis Garo 2D 12
Rccte Nublado 31 21 Porto Alegre Qaro 23 07

Ctdado Condipocs max min CnLtdo Co<»dic6e« mat mm
Amsk?rdS daro 13 08 Me*>co nubiado t3
Atenas nuWado 22 11 Miami nuNado 29 M
Eiarceiona nublado 22 14 Montevideo nuoiado 19 06
Benim nublado 13 Moscou chuvas 11 05
Bru*elas nublado 12 06 Neva torque nobiado J9 09
Buenos Aires nubiado 22 07 Pans nublado 20 15
Ocago nublado 11 02 Roma dam 22 10
Frank^rl nublado 16 12 Santiago daro 24 ®
Johannesburgocnuvas 23 09 SAo Francisco nubiado 19 12
lima ciaro 20 16 Sydney nubiado 23 16
LiSboa nublado 22 16 Togu»o nubiado 19 13
Londres ciaro 15 06 Toronto nubiado 12 02
Los Angeles nubiado 24 17 Vmna nublado 13 08
Madn nubiado 22 11 Washington nubiado 19 08

Vi^idade modwada
Santos Dumont   Nub/chuvas Vistn'«dade mcOeracla

.... Nut^chuv«s Vrs4>'"dBde mcOerada.
 Nub/chuvas Vtsibilidade nvxjerada

NubrtfH.vas Vis<b4«dade moderaca
Par'nubiado V»sib«i»dade boa

Par-nubiado Vi«ibi»»dade boa
  ^ Par nubiado Vi^bii-dademoderaja

Tempo bom visibtiidade boa
Tempo bom VtsibiiKJade boa

Salvador^  Tempo bom Vi»i6»»idade boa
 ParmuNado Vts»b»i^dade boa
Par/nublado Vis^iidadeboa

Fonta.

MARCADAS

O Grupo Revivendo, dc atores na terceira
idade, apresenta entre os dias 2 e 12 deste mês a
peça Nó Natal a gente vem te buscar, de Nahum
Alves de Sousa, no Teatro Glauce Rocha, às
19h.

O I Salão Nacional Zumbi dos Palmares está
com inscrições abertas para obras inéditas em
pintura, escultura, desenho, gravura e fotogra-
fia até amanhã, na Biblioteca Pública do Esta-
do. na Avenida Presidente Vargas. O tema é A
libertação — expressão simbólica de todas as
culturas.

Clô Escobar e Mari Monteiro inauguram
amanhã, às 21 h. exposição de pinturas na Villa
Riso (Estrada da Gávea. 728 — São Conrado).
Até dia 19 de novembro.

KEEHaW

Os detalhes fazem a diferença Vxê conhece bem o que é isso
Linha Connex. Um conceito único de conforto Seu mecanismo
sincronizado ajusta-se automatranente ao peso, formas
e movimentos do corpo, favorecendo a postura
Connex é anda mas. Quando você repaa nos detalhes,
percebe que este algo mas é importante.
Qscnção e elegância em sua diretoria com um design
moderno e revestimento em couro preto tratado.
Ftossui um inteligente sistema de
circulação de ai que evita o
desconforto da transpiraçáo.
Connex foi importada com
exclusividade para você
Visite nosso show room
Vòcê vai entender porque
as pessoas reparam tanto
nos detalhes

Domingo

¦ Carioca se

encolhe de frio

no domingo

Casacos, 
jaquetas, suéte-

res. cachecóis e até luvas,
para os mais exagerados. Este
foi o vestuário mais usado pe-
los cariocas em um domingo
bem diferente dos dias anterio-
res — de muito calor, com mé-
dias de 33 e 37 graus na quinta
e na sexta. Uma frente fria
aportou na cidade, na noite de
sábado, e não vai embora tão
cedo. As nuvens, as chuvas e as
baixas temperaturas não dei-
xarão o Rio em. pelo menos.
48 horas. A segunda-feira pode
ter uma tímida presença do sol
em alguns períodos do dia,
mas, na terça, as chuvas devem
voltar. É o que anuncia o Insti-
tuto Nacional de Meteorologia
(lnmet)."Essa frente fria já estava
prevista para chegar na ma-
drugada de sábado. O que não
esperávamos era essa queda

cinzento

brusca da temperatura. Nor-
malmente, a chegada de uma
frente fria provoca uma queda
nos termômetros de onze

1 graus. Ontem, a temperatura
caiu 14 graus", disse a meteo-
rologista Marlene Leal.

A chuva que começou na
noite de sábado foi considera-
da uma das mais intensas desta
época do ano. Durante a ma-
drugada. o maior índice pul-
viométrico foi registrado no
Alto da Boa Vista, com 74 mi-
límetros, seguido pelo Jardim
Botânico com 63.2.

Todo esse frio, não significa
que a primavera esteja com-
pensando o inverno atípico
desse ano, extremamente quen-
te. Esse fenômeno não existe,
descarta a meteorologista. "A

primavera é uma estação cli-
mática de transição, isto é,
com características típicas de
inverno e verão. O final de ou-
tubro é marcado pelas chuvas
fortes. Muitos parecidas com
as de janeiro", explica a meteo-
rologista.

Cóu 
encoberto a nublado com chuvas isoladas e períodos de melhoria

durante o dia. Ventos de quadrante sul. de fracos a moderados. Tempera-
luta estável variando de 10 a 18 graus na Região Serrana; 15 a 25 graus no
Litoral Sul, 12 a 22 graus no Vale do Paraíba; 17 a 24 graus na Região dos
Lagos; 15 a 25 graus no Norte Fluminense; e de 13 a 23 graus no Grande Rio. A
umidade relativa do ar è de 90% a 70% e a visibilidade reduzida a moderada.

Crescente Cheia
1/10 a 8/10 9/10 a 16/10

Minguante Nova
17/10 a 23/10 24/10 a 29/10
Fonto: Observatório
Nacional

Motoosat - 15h (29/10) Na Regiüo Sudeste, encoberto a
nublado com chuvas no sul. centro o oosto de Minas Gerais, em
São Paulo o no Rio do Janeiro o no docorrer do dia no Espirito
Santo Na Rogiâo Sul. céu nublado podendo chover no norte do
Paraná Cóu claro com poucas nuvens nas demais áreas da região
Formação do geada no sul e planalto do Rio Grande do Sul. e
planalto catarinense

16h30min 0.6 rn
proa mor

00h26min 0.8 m
20h19min 0 8 m

Quanto mais você se destaca em sua empresa,
mais as pessoas reparam nos detalhes.

klüber

Sua chance
de sentar
corretamente.

Aplaudiram: o
filme O qualrillw, de
Fábio Barreto, os ci-
neastas Steven Spiel-
berg e Alfonso Arau e
o ator Denis Hopper,
durante o American
Film Festival, em Los
Angeles. A atriz Pa-
tricia Pillar (foto), ex-
celente no papel de
Tereza, foi abordada
por dois agentes de
Hollywood após a
exibição. A mais re-
cente e badalada pro-
dução do cinema na-
cional representará o

Brasil em novembro
no Festival de Xan-
gai, na China. Tam-
bém foi incluída na
programação do Fes-
tival de Brasília.

TEMPO REGISTRO

BEMH!
nascente 06h09min
poonte 19h04min
ynyfiHWiHi'Miii
nascente 12h10min
poente 01h24min

Produto 100% importado.
Exclusividade para o Brasil da
T«cno*oçU át vangvanU

rrimagaliags
mlmagahaes
«l WICT«f CtMíOCaFl«>SIS5*
Sftow rocrn - RJ Av. Ro Brsrvo.
Bd Manhazan fcMtv Ro de *tane«v ¦ RJ
TeL:gB1)SK4373 Fax:(<B1)Za3173
Show roem ¦ MG Rua COv Prvfo, 1336
Sjmo Agosòrto Seto Hcn^rte ¦ \K*7W (031) 337-1699

canadense Jay Cochrane, de 51 anos. batendo o recorde mundial de
distância sobre uma corda bamba. Para realizar o prodígio, Cochranè
levou 50 minutos.

Revelado: pelo jornal britânico The Sun
que a atriz Demi Moore (foto), 32 anos, está
enfrentando uma dura luta contra alguns
quilos a mais e não pensa em tirar a roupa
diante das câmeras enquanto não emagrecer.
A protagonista de Proposta indecente, uma
das atrizes mais bem pagas de Hollywood,
está gravando na Flórida o filme Striptease
no qual interpreta o papel de uma mulher
que tira a roupa em shows para sustentar os
filhos. A atriz só fará as cenas de nudez
depois do regime.

Exigiram: assisti!
ao ensaio de uma escol
la de samba do Rio. as
vocalistas do grupei
The Mamas & The Pa-,
pas. Lisa e Deli. Elas
comunicaram ao Jazzj
mania, onde se aprts
sentam entre os dias 3
e 5, que querem a com-
panhia de um profes-;
sor de dança. O bailai
rino Carlinhos de Jesus
já foi convocado.

Confirmada: à
estréia de Yoko Ono
como atriz numa coi
média americana da
série Mad about Yoú
(Louco por você). A
viúva de John Lennon
aparecerá no episódio
que vai ao ar no dia
12 de novembro.
Quem participou das
gravações, diz que
Yoko se divertiu mui,-
to e aproveitou para
mostrar um traço ate
então desconhecido
de sua personalidade:
a comicidade.

Premiados: 12 acertadores no
sorteio do concurso 153 da Quina,
realizado ontem. Cada um receberá
RS 28.749,87 como prêmio. A qua-
dra vai distribuir R$ 353,85 a 975
apostadores, e o terno teve 30.984
ganhadores, cabendo RS 14,84 a
cada um.

Acertaram: o concurso 397 da
Sena principal, quatro apostadores
— dois do Rio, um de São Paulo e
outro de Goiás. Cada um ganhará
R$ 204.636,39. A Sena anterior te-
ve apenas um vencedor, de Minas,
que levará RS 272.848,52. A Sena
posterior não teve ganhadores, e
fica acumulada em RS 272.848,52.

Morreu: Joel Tole-
do de Araújo, aos 61
anos, na noite de sá-
bado, após cair com
seu carro, o Gol pra-
ta, placa WH 8913.
no canal do Rio Ma-
racanã. Compositor
da velha guarda da
Escola de Samba Es-
tácio de Sá, ele era co-
nhecido como Joel
Xangô. Segundo bom-
beiros do quartel da
Tijuca, ele morreu
afogado, porque esta-
va usando cinto de se-
gurança. No banco
do carona, sem o cin-
to, estava um amigo
do sambista, que se
salvou. O compositor
foi enterrado ontem,
no Cemitério do Ca-
tumbi.

Programada: a
entrega da medalha
Pedro Ernesto —
mais alta condecora-
ção do Rio — ao ba-
ritono Paulo Fortes,
que completou 50
anos de carreira. No
dia 29 de novembro.
Fortes receberá a co-
menda e promete um
espetáculo de canto li-
rico na Câmara dos
Vereadores.

EEEHaW

tot^»^A}^<Sade moderada
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JORNAL DO BRASIL

Não pode ser vendido separadamente

Edmundo teve fraca atuação e alternou momentos de irritação e contrição

JOÃO PEDRO PAI S 1 IMl

Nao há meio termo nas atitudes de Edmundo. E
Deus e diabo. Pacifista e guerrilheiro. Gênio e idiota.
Tudo isso ao mesmo tempo. Nele afloram comporta-
mentos definidos pelos chineses, há mais de dois mil
anos, como yin e yang: opostos que habitam a mente
humana e repetem as contradições universais. Mas
Edmundo 6 a contradição levada ao limite. Incorpo-
ra em si, de maneira doentia, as oposiçôes. Quem
duvidava, teve ontem a comprovação no empate por

1 a 1 entre Flamengo e Vasco. Os psicanalistas o
farão tese de mestrado a partir de hoje.

São 17h01 de uma tarde chuvosa de domingo, em
que o público reecontra o Maracanã para o primeiro
clássico carioca no Campeonato Brasileiro. Exatas
57.231 pessoas testemunham os atos do controverti-
do astro rubro-negro. Olhos fixos no gramado, co-
meça a sucessão de contradições. Une as palmas das
mãos diante do rosto e parece iniciar uma oração.
Talvez ao mesmo São Judas Tadeu — protetor do
Flamengo —. a quem pedira bênção no dia anterior.
Faz o sinal da cruz. Procura a bênção como salvação

máxima. Em >ua mente, cometera os pecados ante-
riores distante do publico fio!. Aiiora. cv;ua ali. J.e

volta ao altar que o consagrara. Esperava a redenção

de forma apoteótica.
Mas a maldição o persegue. São 18h06 da mesma

tarde que insiste em derramar sobre a torcida as

gotas frias de uma chuva incessante. E intervalo e o

Flamengo ensaia a volta ao palco para o segundo

ato. Edmundo ouve o coro ritmado das mesmas

vozes vascainas que há três anos o adoravam como o

deus indomável dos campos. Hoje elas o blasfemam.

Parodiam a música de exaltação que os rubro-negros

copiaram dos autores palmeirenses. A paródia é

ofensiva — impublicável. A resposta, pior. Surda.

Louca. Transtornada. O jogador, possuído, vira-se

para seus profanadores e ergue a mão direita com o

dedo médio esticado. Não è o bastante. O coro

continua. Edmundo, já incorporado á face animal

que lhe deu o apelido, mexe sem pudor os órgãos

genitais em direção à torcida adversária — uma

atitude que o pode levar a julgamento.
Os dois atos extremos do impulsivo Edmundo

foram apenas o resumo do que fez durante todo o

jogo. Em alguns momentos, era o santo que brincava

com adversários, ex-companheiros de clube, como o

goleiro Carlos Germano. Em outros, tresloucado,

partia para cima deles com uma fúria taurina. Pare-

cia sentir-se acuado, sem estar. Assim fez com o

atacante Pedrinho, que viu estirado, reclamando dc

dores nas pernas. Correu em sua direção, abaixou-se

ao lado dele e gritou para que se levantasse. Compla-

cente com a esquizofrenia momentânea do Animai o

árbitro Jorge Travassos não puniu sua travessura. Já

o vira antes sacolejando a genitália sem manifestar

qualquer atitude repressiva. E aí parece estar o xis da

questão.
Acuado, é sempre rebelde. Solto, é incontrolável.

Mas ninguém pune Edmundo. A suposta rebeldia
— em verdade, inconseqüência — é brindada com

um milionário contrato de publicidade. A covardia

dos socos desferidos no rosto do jogador André,

do São Paulo, há pouco mais de um ano, caem no

esquecimento depois de suas jogadas com a camisa

da seleção. Ontem, porém, o retrato de seu destem-

pero foi irrefutável. Ao mesmo tempo em que
agredia a torcida adversária com gestos obscenos,

girava o corpo e reverenciava seus novos adorado-

res com beijos e acenos. Edmundo não sabe, mas já
entra em campo dividido entre o amor e o ódio.

Não apenas daqueles que vão aplaudi-lo ou vaiá-

lo. mas também — e principalmente 
— de sua

mente cheia de conflitos.

Rio de Janeiro — Segunda-feira, 30 de outubro de 1995
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O Tijuca acabou impondo sua superioridade. apesur do pouco empenho deseus jogadores durante a portida

-¦1 ' ¦

Éjfjp^ ¦ -

uca vence Botafogo, mas irrita treinador
Marco Antônio Cavalcanti

; ¦ Emanuel Bonfim reclama da apatia de

seu time na vitória de 82 a 72 na Gávea
- JOÃO PRDRO PAES LEME

,' Muito bem, pegamos três in-
gredientes para montar uma par-
tida de basquete. Bola, quadra e

. jogador parecem os mais indica-
çjòs. Na teoria, seria o suficiente,"mas 

na prática é muito simplório
e por mais que se consiga o me-
lhor de cada um do três, será insu-
ficiente para explicar a razão das
coisas improváveis que acontecem
neste esporte. Ontem, o Botafogo

/foi derrotado pelo Tijuca no giná-
;^io Hélio Maurício, na Gávea,
por 82 a 72, mas desafiou a lógica
de ingredientes tão simples e pôs
no forno uma torta de sabor espe-
ciai. Um tempero de nome fácil
que o Tijüca esqueceu no ánnario
da cozinha: disposição.

f'"' 
''Não importa o fato de já es-

Sós classificados. O time deve
jogar motivado em todas as parti-
das, independentemente do adver-
sário, independentemente de sua
posição. Devemos sempre entrar
com o espírito pronto para buscar
a vitória", desabafou o técnico do
Tijuca, Emanuel Bonfim, visível-
mente irritado com o confonnis-
mo de sua equipe, apesar da vitó-
ria. Por isso serviu como lição o
jogo de ontem. Uma partida que
fez os supostos superiores refleti-
rem sobre a possibilidade de se-
rem atingidos por um grupo dito
mais fraco. A vida ensina através
dtresporte. Aprendem os bons
alunos. "Amanhã (hoje), contra o
Fluminense, aposto que o time
será outro", desafia Emanuel.

Não será outro. Será o mesmo
que fora na maioria das partidas
até ontem: aplicado, sem estrelis-
mos e concentrado no jogo. Foi

assim que chegou á vice-liderança
com um time limitado; assim des-
disse muitos incrédulos. Mas on-
tem o Tijuca quis ser diferente;
pensou em aproveitar-se de uma
superioridade que na teoria existe,
mas na prática termina esmagada
pelo empenho adversário. O Bo-
tafogo, ao contrário, usou a sim-
plicidade — arma do time de
Emanuel nas partidas anteriores
— e jogou de igual para igual.
Conseguiu inclusive virar o pri-
meiro tempo em vantagem (36 a
34).

O basquete também tem seus
mistérios. E não depende de uma
quadra digna de NBA — ontem
havia goteira na Gávea e o placar
eletrônico pifou. É mesmo a dis-
posição que faz a diferença no
basquete.

BOTAFOGO
Time Inicial: Arnaldo (16), Roberto (5),Boleta (17), Carlâo (5) e Paulo Couto (18).Depois: Lincon (6) e Raphael (4). Não
Jogaram: Arnaldo, Alexandre, Kuê, Kock
e Matheus.
Técnico: Vicente Uma

TIJUCA
Time inicial: Jorginbo (5), Carter (22),
Smith (6), Ricardo (12) e Pezinho (2).
Depois: Orelha (2). Marcelmbo (6), Pele-
zinho (9) e Zecào (12). Não jogaram:
Léo, André Guimarães e Marceláo.
Tócnteoí Emanuel Bonfim
Locai: Ginásio Hélio Maurício (Gávea).
Árbitros: Ralael Serour e Sérgio Castro.
Público: 150 pessoas. Costlnh* Carter,
do Tijuca (22 pontos). Primeiro tempo:
Botafogo 36 x 34 Tijuca.
RAIO-X DO JOGO

BOT TU
Rebotesdefensivos 14 16
Rebotes ofensivos 6 16
Assistências 9 2
Bloqueios (tocos) 2 4

Campeonato Estadual de Basquete

Flamengo 146 x 68 Grajaú CC
CEE-Friburgo 104 x 110 Fluminense
Liga Angrense 91 x 66 Jequiá
Olaria 100 x 97 Vasco
Botafogo 72 x 82 Tijuca

firóximosioqos"""
Hoje
Grajaú CC x CEE-Friburgo
Fluminonse x Tijuca
Sexta-feira
Olaria x Liga Angrense
Hebraica x Botafogo
Domingo
Vasco x Flamengo

Classificação
PG

1" Flamengo 16 31
2° Tijuca 16 29
3" Liga Angrense 17 29
4° Fluminense 16 27
5" Vasco 1/ 26
6° CEE-Friburgo 16 25
7° Jequia 17 25
8°Olaria 16 25
9° Botafogo 16 18
10°GrajauCC 16 18
11" Hebraica 16 16

O Tijuco àcabou impondo sua superioridade, apesar do pouco empenho de seus jogadores durante a partida
¦

Buzinas e faróis na 
quadra

Buzinas, faróis, fumaça e...
uma quadra de basquete. Parece
brincadeira, mas è na garagem da
sede do Mourisco Mar que as
equipes de basquete do Botafogo
treinam para o Campeonato Esta-
dual. Nômades, deslocam-se a ca-
da jogo para ginásios cedidos por
outros clubes do Rio e, ainda as-
sim, conseguem bons resultados
nas categorias de base. No infan-
to-juvenil, estão em sétimo lugar e
no juvenil ocupam uma honrosa
segunda posição, atrás apenas do
Tijuca Tênis Clube. "Foi uma de-

cisão tomada em comum acordo
pela comissão técnica, pela direto-
na e pelos jogadores", explica o
treinador da equipe adulta, Vi-
rente Lima.

Inicialmente, a idéia da direto-
na era a de alugar um ginásio
para o treinamento das equipes,
mas chegou-se à conclusão de que
o dinheiro gasto com o aluguel —
algo entre RS 3 mil e RS 5 mil —
seria mais importante no paga-
mento dos salários. "Lá é horrí-
vel. Às vezes entra um carro e o

farol vem no nosso rosto. Além
disso, a bola fica toda suja com a
terra", critica o armador Arnal-
do, que joga nas equipes juvenil e
adulta.

O objetivo maior tem data pa-
ra se transformar em realidade: 8
de dezembro, quando será inau-
gurada a nova sede do Botafogo,
na rua General Severiano. Ali, os
técnicos terão à disposição quatro
quadras de treino e jogo, além de
um ginásio com capacidade para
duas mil pessoas.

BOTAFOGO

Arnaldo (ala-armador) — Come-
çou inseguro, mas teve ótimo de-
sempenho no segundo tempo.
Apenas precisa amadurecer e não
arriscar tantas boias em momen-
tos inoportunos. 7
Roberto (ala-armador) — Está
voltando à forma depois de longo
afastamento. Ainda não consè-
guiu o ritmo ideal, mas foi impor-
tante na armação das jogadas. 7
Boleta (ala) — Veterano, mostrou
que seus 37 anos não pesam tan-
to. No arremesso de três pontos é
quase perfeito. 8
Carlão (pivô) — Um pouco desa-
tento. Errou muitos lances fáceis.
Não soube abrir os espaços neces-
sários aos companheiros no gar-
raíão adversário. 5
Paulo Couto (pivô) — O melhor
da equipe, tanto na defesa quanto
no ataque. Sobressaiu-se nos re-
botes e soube enfrentar os pivôs
adversários de igual para igual. 9
Raphael (ala-pivô)— Jogou pouco
tempo mas não comprometeu. 6
Lineon (ala) — Uma grande pro-
messa para o basquete do Botafo-
go. Sabe infiltrar e se livra bem do
bloqueio adversário. Mostrou isso
no pouco tempo jogado ontem. 7

TIJUCA

Jorginho (ala-armador) — Come-
çou jogando, más pareceu um
pouco displicente. Não soube ca-
denciar a partida. 5
Carter (pivô) — Tem bom desloi-
camento embaixo da tabela e boa
mobilidade fora do garraíão. Foi
o mais corajoso da equipe. 8
Smith (ala-pivô) — Movimentou-
se muito, mas com pouca eficién-
cia. Precisa treinar arremessos. 5
Ricardo (ala) — É importante pa-
ra a equipe quando está concen-
trado no jogo. Alternou bons e
maus momentos. 6
Pezinho (armador) — Esteve mal
nas assistências e errou muitos arre-
messos. Parecia desconcentrado. 5
Marcelinho (ala-armador) — En-
trou para dar mais tranqüilidade
à equipe e arriscar um pouco mais
do que os titulares. 7
Zecào (ala) — Sua entrada foi
fundamental para a vitória. Acer-
tou seis lances de três pontos se-
guidos. No final se afobou. 8
Orelha (ala) — Jogou pouco temr
po e tentou apenas auxiliar no
rebote defensivo. 5
Pelezinho (ala) — Teve bom de-
sempenho ofensivo'e soube esta-
bilizaro time. 7
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? 0 pugilista nor-
te-americano Peter
McNeeley (E) —

primeiro adversário
de Mike Tyson na
sua volta aos rin-
gues — mostrou
que sua vocação
não è ser um eterno
saco de pancadas
ao vencer seu com-
patriota Micltael
Sam por nocaute,
no terceiro assalto,
na última sexta.

Jogador
morre na
Nigéria
O jogador nigeriano
Aniir Angwe morreu
anteontem no Hospital
Geral de Lagos,
provavelmente de
infarto, após a partida
cm que sua equipe, o
Julius Berger, derrotou
o Maxaquene, de
Moçambique, por 1 a 0.
Angwe entrou quando
restavam poucos
minutos e desmaiou
após o encerramento.

Musfer
vence em
Essen
O tenista austríaco
Thomas Muster —
numero 3 do mundo —
provou que não é
apenas um especialista
em quadras de saibro ao
vencer o
norte-americano
Malhai Washington por
3 a 0 (7/6.6/3 e 6(4) na
final do Eurocard Operú
disputado em Essen, na
Alemanha, em piso
sintético.

Mag&iiia e ZorelEo

são vitoriosos
O Brasil fez a festa na Noite dos Campeões reali/a-
4a s;jbado em Foz do Iguaçu, no Paraná. Nu
programa que reunia combates de diferentes moda-
lidades de luta, os atletas brasileiros levaram a
melhor — e sempre através do caminho incontestá-
vel do nocaute. No boxe, Adilson Maguila Rodrui-
gnesconquistou o 63° triunfo de sua carreira (a 50a
por nocuaute) sobre o argentino Ricardo Alfredo
Ibarra, apelidado de de El deinolidor. A vitória foi
por nocaute, aos 2m55s do segundo assalto. Antes
disso, o paulista Paulo Zorello manteve sua inven-
cibilidade de 2N lutas ao vencer, também por no-
caule, o francês Stephen Reveillon.

Chicago
vence
amistoso
O desempenho de Mi-
chael Jordan foi fim-
damental para a vitó-
ria do Chicago Bulls
sobre o Los Angeles
Clippers por 116 a 94,
em partida preparató-
ria para a Liga Nacio-
nal de Basquete Pro-
fissional, que começa
na sexta. A vitória
consolidou a condi-
ção de favorito do ti-
me.

Irmãos Grael brilham

na Regata Santos-Rio
Os irmãos Grael se destacaram

na 45" Regata Santos-Rio, encer-
rada ontem á tarde. O veleiro Po-
fíbrasil. de Torben Grael, foi, pela
terceira vez consecutiva, o fita
azul — o primeiro a cruzar a linha
de chegada — com tempo recorde
de 21h25m04 para as 196.2 milhas
do percurso. O barco H3+jRce-
bok. de Lars Grael, foi o vencedor
no tempo corrigido, com
20h41 ni49.

A vitória no tempo real teve
um sabor especial para Torben.
que superou em quase uma hora a
inarca anterior, de 22hl6m40. es-
tabelecida em 1973 por Fernando
Nabuco, de São Paulo, com o
barco II áwatoo. Além disso, o
Polibrasil foi segundo no tempo
corrigido, com 21h25m04. No
tempo real, quem ficou com o
segundo lugar foi Netunus, de Ser-
gio Mirsky. com 22h39m37.

"Ganhar a Santos-Rio, a mais
tradicional competição de vela do
Brasil, é sempre ijm.t satisfação F

mais ainda pela quebra de recor-
de", comentou Torben. O irmão
Lars. igualmente feliz, destacou as
condições duras da regata. "En-
frentamos frio, chuva e ondas al-
tas, o que obrigou a tripulação a
manter a atenção o tempo todo
na regulagem das velas", comen-
tou Lars.

A Santos-Rio foi a primeira
regata das cinco que compõem o
Circuito Rio — as outras serão
disputadas entre 2 e 5 de novem-
bro. O Circuito Rio é a terceira e
ultima etapa da II Cutty Sark
Cup, da qual também fazem parte
os circuitos de Angra e de Ilhabe-
Ia.

Hobie cat 16 — Cláudio
Cardoso e Ted Monteiro, de Per-
nambuco. conquistaram sábado,
em llhabela, o quarto titulo brasi-
leiro da dupla. Com a vitória, os
pernambucanos garantiram a pre-
sença no Campeonato Mundial,
ano que vem. em Duhai, nos Emi-
rados Árabes

Classificados JB 
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Com a ajuda do 

padroeiro
¦ Pouco disposto e dominado pelo adversário, Flamengo consegue empatar com o Vasco que saiu na frente e perdeu um pênalti
VICENTE DATTOLI

Alguém lá cm cima parece ter,
finalmente, dado uma força no ano
do centenário. Só assim se pode
explicar o empate obtido pelo Fia-
mengo, ontem à tarde, no Maraca-
nâ (la 1). contra um Vasco que foi
superior quase todo o jogo e ainda
teve um pênalti desperdiçado quan-
do o placar apontava 1 a 0 a seu
favor — tudo isso um dia depois
que vários jogadores rubro-negros
foram até a igreja do santo padroei-
ro da equipe, São Judas Tadeu,
pedir proteção e, é claro, um pou-
quinho mais de sorte...

Com o resultado, o Vasco assu-
miu a vice-liderança do grupo B,
com sete pontos ganhos em quatro
partidas — tem uma partida a me-
nos do que o líder Santos e enfren-
t'ará nesta quarta-feira o Braganti-
no, em São Januário —, enquanto
o Flamengo distanciou-se na sexta
posição do grupo A (empatado
com o Bragantino), vendo suas
chances se reduzirem bastante para
chegar à fase semifinal em uma
chave onde os lideres Botafogo e
Corinthians se mostram cada vez
mais entrosados e dispostos para
conseguir a vaga.

Por mais eficiente que seja, no
entanto, a proteção lá de cima não
será suficiente para dar ao time
mais estrutura tática e, principal-
mente, mais disposição dentro de
campo. A apatia do Flamengo è
tão gritante que seus sempre exi-
gentes torcedores não encontram
mais sequer ânimo para protestar
contra a desorganização do meio-
campo, as falhas da defesa e o pou-
co empenho dos atacantes. Pede,
apenas, raça. Como fez ontem du-
rante o segundo tempo, quando o
Vasco, em vantagem, rodava a bola
deixando o tempo passar.

E foi justamente a transpiração
que fez a diferença na partida deste
domingo. Com os dois times sem
muita inspiração, o jogo dividiu-se
em porções (não necessariamente
iguais) do tipo: apatia total, domi-

mo vascaino, apatia rubro-negra,
apatia total, novamente (pobres
dos quase 60 mil torcedores que
foram ao Maracanã, ontem), apatia
vascaína e, finalmente, domínio ru-
bro-negro.

Talvez por não acreditar que es-
tivesse dominando a partida e en-
frentando um adversário tão pouco
disposto, o Vasco não soube apro-
veitar sua vantagem para marcar
mais do que um gol. Apesar de ter
três jogadores escalados com a fun-
ção de cabeça-de-área, o time vas-
caino ficava apenas com Charles
nesta tarefa, liberando Luisinho
para apoiar o ataque. Como não
aumentava o placar, porém, o time
foi recuando, recuando, recuando e
acabou castigado — primeiro com
a perda do pênalti, depois com o
gol de empate.

O castigo poderia ter sido ainda
maior, não fosse a presença de Car-
los Germano, que tirou com o pé
aquele que foi o último lance de
perigo do Flamengo. A vitória ru-
bro-negra, porém, seria um milagre
pesado demais para seu padroeiro,
por mais que seja conhecido como
o santo das causas impossíveis...

FLAMENGO
D

Paulo César. Luís Carlos Winck.
Ronaldào, Válber e Lira; Márcio
Costa (Marquinhos), Djair e Nélio;
Edmundo. Romário e Sâvio.
Técnico: Washington Rodrigues.
VASCO 

~~
.«.-li

Carlos Germano, Pimentel. Ricardo
Rocha. Alex e Sidnei; Luisinho.
Charles. Nélson e Pedrinbo (Zinho);Leonardo e Marcelo (Juninho).
Técnico: Zanata.
Local: Maracanã. Árbitro Jorge
Travassos. Renda: R$ 579.225
Publico: 57.231 pagantes Gols:
no primeiro tempo, Marcelo, aos
17m; no segundo tempo, Djair,
aos 40m. Cartõos amarelos:
Vàlber. Djair. Ricardo Rocha.
Sidnei. Charles e Marcelo.

Paulo César — Não teve muito
trabalho com o ataque do Vasco.
No lance do pênalti, foi salvo pela
trave. Fez um golpe de vista estra-
iilio no gol. 5
Luís Carlos Winek — Não apóia
mais — e isso sempre foi um dos
seus fortes. 4
Ronaldào — Quando se espera
uma grande jogada, faz uma Iam-
bança tipo furar uma bola, dar
um passe errado... Sorte sua que
joga ao lado de um Válber. 4
Válber — Deve chamar seus com-
panheiros de defesa e cobrar um
percentual sobre o salário de cada
um. afinal, está trabalhando por
todos. 8
Lira — No primeiro tempo, tocou
três vezes na bola: em todas deu
passes errados. No segundo, me-
lliorou um pouquinho. Nada de
excepcional, porém. 4

WíVasco

Carlos Germano — Sua segurança
chega a dar raiva — nos adversá-
rios. Quando o Flamengo pensou
em virar o jogo, parou nas suas
defesas. Foi vencido apenas pelo
talento de Djair. 9
Pimentel — Andou dando umas
vaciladas inexplicáveis no inicio
do jogo. Poderia subir um pouco
mais. 6
Ricardo Roeha — Lembrou seus
bons tempos de xerife, parando o
ataque do Flamengo, na bola e na
moral. 8,5
Alex — Inseguro, deu um bico
para escanteio, de dentro da área.
quando estava sozinho. 5
Sidnei — O mesmo defeito de Pi-
mentel. 6
Luisinho — Uma atuação como
há muito tempo não se via. Che-
gou até a ajudar o ataque. 7
Charles — Quem não o tivesse

Márcio Costa — E duro marcar
todo um time adversário. Acaba
morto e sai. 5
Marquinhos — Sua entrada fez
subir o rendimento da equipe. 6
Djair — O gol salvou a pátria. 6
Nélio — Antes de começar o jogo,
beijou a camisa e comandou a
galera no aplauso. Durante a par-
tida, porém, não mostrou muito
jogo. 5
Edmundo — Alheio durante a
partida, sò se mostrou ligado na
hora de responder às provocações
da torcida. 2
Romário — Fica ali. fingindo-se
de morto e de repente... chuta
uma bola para fora ou dá um
passe. Não lembra, nem de longe,
o craque que marcou época na
Copa dos EUA. 4
Sávio — Perdidinho, sem apoio
dos companheiros. 4 (V.D.)

visto jogar até agora pelo Vasco,i
somente pela atuação de ontem
saberia porque a torcida já o ado-
ra. E coração e técnica, o tempo
todo. 8.5
Nélson — Cansou nos últimos 25
minutos. Mesmo assim, fez uma
boa partida. 7
Pedrinho — Demonstra inexpe-
riência e se atrapalha. 5
Zinho — Não mostrou nada. Sem
nota
Leonardo — Poderia colaborar
um pouco mais nas jogadas de
ataque — este mais é disposição,
força física. 5
Marcelo — Seria o grande herói
do domingo se convertesse o pé-nalti. Mesmo assim, finalmente
conseguiu marcar seu primeiro
gol pelo Vasco. 6
Juninho — Não teve tempo de
mostrar nada. Sem nota (V.D.)

De dentro do campo

Ricardo
Rocha

O capitão do

Vasco acha

que seu time

merecia a

vitória

"Parei o ataque deles e acho que fiz uma bela
partida, mas não acredito que tenha sido a me-
lhor, porque contra Paysandu e Cruzeiro tara-
bém estive bem. O que acontece é que desta vez
enfrentamos um ataque de alta qualidade e porisso minha atuação se sobressaiu. O bom é que
jogar bem um clássico como este dá moral para
qualquer um, inclusive para mim, que sou o
capitão do time. No último jogo contra o Fia-
mengo, entrei no sacrifício e me saí mal, tanto
que fui expulso logo no começo da partida. Hoje,
não repetiria aquela loucura de maneira nenhu-
ma. Mas sabe como é, me chamavam de velho,
acabado, e aí fui para o sacrifício. Desta vez, o
Vasco esteve melhor e merecia ter saído do Ma-
racanã com a vitória, mas demos azar no lance
do gol. O Winck entrou na barreira e na hora dp
chute ele saiu, enquanto outros jogadores passai
ram na frente do Carlos Germano, o que o
atrapalhou. Mas o importante é que o Vasco
mostrou sua força e não deixou os líderes do
grupo se distanciarem. Aliás, estamos em segun-
do lugar e temos chances de conseguir uma vaga
para a semifinal do Brasileiro."

De fora do campo

Marcos
Palmeira

O ator

vascaíno acha

que o juiz
impediu a

vitória de seu

time

"O 
juiz não deixou o Vasco ganhar. Marcou

inúmeras faltas contra o time e deixou os jogado-
res inseguros. Além disso, o Vasco sentiu muito-rr
falta de Valdir, que é hoje o atacante mais com-
pleto do Brasil. 0 Leonardo, que jogou em -s<%
lugar, em nenhum momento entrou no jogo e
com isso matou todos os contra-ataques do tiníe.
Mas no cômputo geral o Vasco esteve bem. A
defesa não teve muito trabalho com o tal 'do
ataque dos sonhos e quando ela mesmo não déu
conta, o Carlos Germano salvou, como sempre.
Nosso meio-campo dominou o deles. Dá gosto de
ver o Charles Guerreiro com a camisa do Vasco.
Ele joga com a raça que todo torcedor exige. Só
mesmo o ataque não esteve bem. Perdeu inúrae,-,
ras chances de decidir a partida. Aliás, se o
Marcelo tivesse convertido o pênalti, teria mata-
do o Flamengo ali. Não teria tido reação nenhu-
ma. O Flamengo está cheio de craques mas não
consegue dar um espetáculo. Djair e Edmundo,-
que eram estrelas no Fluminense e no Palmeiras,
com a camisa rubro-negra são uma negação. Por
isso eles saíram festejando o empate".
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( ru/ciro e Mununensc jã cstào classificados às >ernifinai$. por terem vencido seus
?nipos no pnmejro turno. No atual turno, os times começaram com zero ponto e

g enlrentarn os do outro grupo. Os vencedores dos empv>s também estarão nas
| semifinais Caso um time vença 0$ dois turnos, mlr.irà r.is semifinais com umI ponto extra. O segundo classificado de seu grupo sera o segundo time com melborí índice tanico (soma de pontos nos dois turnos). Os dois clubes dc pior índia-

técnico, independente de grupo, ao final da primeira fase. descerão para a Série B.em %. Mas caso uma ou duas destas equipes )a tiverem sido campeãs ou vice
brasileiras» ou campeãs da Copa do Brasil, disputarão com as imediatamente
anteriores na classificação eeral. que nào tiverem os referidos títulos, cm jogos de
ida e volta, o direito de permaneceram na Séne A. na próxima temporad a

Próximos jogos

AMANHÃ
Internacional x Grêmio

Beira-Rio — 20h30
QUARTA-FEIRA

Vasco x Bragantino
Sào Januário — 20h30

SÁBADO
Criciúma x Botafogo
Heriberto Hulse — 16h
Goiás x Corinthians
Serra Dourada — 16h

DOMINGO
Internacional x Flamengo

Beira-Rio — 16h
Grêmio x Vasco
Olímpico — 16h

Fluminense x Guarani
Local a ser definido — 16h
Portuguesa x Cruzeiro

Canindè — 16h
Sâo Paulo x Paraná

Morumbi — 16h
União São João x Juventude

Herminio Ometto— 16h
Atlético x Palmeiras

Mineirào — 17h
Bahia * Vitória

Fonte Nova — 1?h
Spcrt x Paysandu

Ilha do Retiro — I7h (18h do Rio)

Artilheiros

M

i

14 GOLS — Túlio (Botafo)jo|! I GOLS — Marcelo (Cruzeiro)
| 9 GOLS — Giovanni (SantosI;
: Valdir (Vasco)

8 GOLS — Kelly (Bragantino); Romano
; (Hamengol; Sandoval (Goiásl; Edilson
; (Palmeiras)

7 GOLS — Paulinho (Cnueiro); Jardel1 GrêmioI. Leandro (Interl. Jamclli (San-tos)
t> (iOLS — Adalberto 1 Bragantinoi. Tiba
(Portuguesa)
5 GOLS — Raudiiui 1 Bahia i. SergmhoiCorinttiiansi, Luis Carlos (Criciúma):NildoiGrí-miol. \ndrei 1 Juventude). CaioiSio Paulo); Marcelo (Sportl. Leonardoi\aseoi
4 GOLS — Renaldo (Atlético Mineiro
Ciiinho iBahiai. Lui/ào e Djalminha
(Guarani); Mjgrâo (Goiisi. Muller e Ri-valdo (Palmeiras 1; Saulo (Paranál. Gilsone Nuno (Pavsandu), Israel (Lnião SãoJoio). kobaya5hi (\itória)3 GOLS — Ézio ( Atlético Mineiro». Ser-
gio Manoel e Narcisio iBotafosoi, Rena-to (Chiminense). Paulo \unes (Grfmioi.Fernando Dini? (Guarani); Ailton. Caicoe Valber tIntrrU Jorcmho (Juitotudei.Edu Lima 1 Paraná). Leio 1 Portusue^a 1.
CamandiKaia e Wellington iSantos). Al-mir (Sào Pauloi. Daniel e Israel li mioSào João». Nelson e Juninho «Vasco*.Adoilsivi» (Visóriai

l£í
Resultados

Palmeiras 1 x 1
Fluminense

Botafogo 2x0
Portuguesa

Guarani 2 x 1
Internacional

Bragantino 0x0
Criciúma

Paraná 2x3
Atlético

Grêmio 1 x 0
Sport

Juventude 3x0
Bahia

Flamengo 1 x 1
Vasco

Cruzeiro Ox 0
Goiás

Vitória 4x0
Santos

Paysandu 2x2
União São João
Corinthians 1 x 0

São Paulo
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Mr. Fritz e o 
primeiro 

na Copa AJVPC

m Much Better fica em segundo no classico disputado em Cidade Jardim e Cara Rafaela faz o mesmo na Breeder's Cup, nos EUA
Hova lorque 7 Fteuters 

!.- -¦ losWlegrini.' em dezembro, na Ar- colocado recebeu USS 600'mil
-'1 •-•- "4" f.<& ssagfi '$Wi 

iflllft gentina. Como nao venceu — o Cara Rafaela levou premio de USS
Com segundo lugar obtido ontem, Cam Rafaela (C) garanliu um premio de US$ 200 mil. My Flag (E) ficou com aprimeira colocafao ha prom resultado foi considerado ruim —, 200 mil.

F I 
1* Pareo: Piraoby ¦ Just A Slip ¦ Black Snake PAULO G AMA  I

BMilflHi BOB 2* Pireo; krakaloa Kid ¦ Oamanl Brut ¦ Cazmho Acumulada: 2°4
twSilE HI ¦¦ (KrakatoaKidU^iBeerUkm 1HK£| 3* Pireof Beer Toss ¦ Pistoleiro ¦ Kingof Steel l033) go-,

1111111NaSBB BueB |^|H |W 4* Pireo: Chief's George ¦ Bow Bolero ¦ Herr Donau (Gigi da Magueiral
Is®®? iSflBBI &HT lfl^Bs BRH JH^B ^9* Barbadn: 9*2 (Gigi da
p|Sfe?| K|||ct| OHM HH ^^B 8* Pirwx Kepen ¦ Brought Out I Muter Leonam Mangueira)

flllwW 1»B HHj MSfcljH ^^B ^^^B 6* Parow Greenwich Village ¦ Chanticlair ¦ Buttinsky Dupla: 2*45 (Krakaloa Kid

|jj^||| ^^^B •. 10*P4r«o: Grande Edu Paddy s lord For Joy

TAnTimii 

r math u™—
H lii 1 ¦ I Mm II !¦ ¦¦fill I ¦ Campeonato AlemSo nl^cTyr Baa.os 96 x 81 Cas.elo Bra^J

ff§|f fflF HI IB HI ^B Kh Werder Bremen 1 x 1 Saint Pauii, Bayern
H jSRB BSa six |fl| HI Jfl ^B ^B H ^B ^B ^B Munique Hamburgo x
mdBT 8SM w§& H| ^^BmB ^B ^B ^B ^B ^B ^B ^B Fortuna Dusseickxl 1 x ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦IBIIHBBHS
"Ba ™BI™ "™ Bayer Leverkusen. Schalke 1 x 2 Borus- Meia Maratona do Rio

sia Dortmund, Hansa Rostock 1 x 1 Ein- ,lr. :•. . r- ,...,. „ _ Mascu ino 1° Va denor F^reira Sesi/Funi-,-tracht Frankfurt. Coldnia 0 x 2 Borussia "'„. " . . .. . _ .C1 \¦ ¦ ,: -"'-'- ¦¦ ' -¦¦:¦¦ ., ,., j, ense) 1h01m54s; 2° Adalberto Garcia (Ete-
; mmmmmmmmmr ^¦SHS3KmBE9BBlHHI^HSSSmBI No B'*sil. a policia usa I Moenchengladbach. Kar sruher 1 X 1 Fn- , |0( ,h02m07s; y Andf6 LU1S Ramo« :¦

a tortura como metodo burgo. Uerdingen 2 x 0 Mumque 1860 jArpoador) 1h02m20s Femmmo r Kosel*
de investiaacao ClassiticarjSo (11* rodada) Machado (Funilense) 1h13m37s, V Rizo-^

-jkllt&wr & J& ¦SySMHW^HN^^^K-'' t , 1« Bayern Mumque, 27 pontos. 2° Borus- neic(o vvandorloi (Arpoador) iM4m04s. a*
|lm|#y etaz vitimas comoocasal 3,a Dortmund. 24; 3« Borussia MG. 22 ^ s.q.oKa ihlsnSsMessias Francisco e D.rce j campeonato Francos  , ¦ , 
WSr/, Anaclet0> de Sa° Pau'° ! ^0*3 Paris SaiM-Oermain. U Ha-

vre 0 x 1 Nantes. Strasbourg 3 x 1 Saint- _ .
¦¦ 

FESTA 
DESANIMADA. Etionne. Lyon 1 x 1 Bastia. Ronncs 1 x 0 CamPeonato Sudoste

¦? 0H^w?^Q^Ihr0V«n!ianAl Bowletux'cannes 1 
"x^' 

MdnacaM^nl- Final, mirim t« Flamongo. 625 oonlos. i/-.
f Tr Pr^ politer 2 x 2 Guougnon. Lens 0 x 1 Guirv Bo.a.ogo, 475.5. 3" Ti.uca TC. 456

: Ir.»./' :|f JK* M I .;Vp^j::¦•.v.; ^^K;'.:: apOS o fim da Guerra Fna. t- i w. 2- Fiamt«i<>o .
: Jr a ONU reone hderes ciassKwacfto (15* f Meu. RAN'43a

Cr IWWV9T9VRlffl^^HH9BBh"*
Campeonato l^£^^^^^SEB^tillHiliH*v:

Emdnovon Willem Hoeren-
veen 1 x 1 NAC Breda. De Graafschap Resultado da ultima etapa t° Anthony G<f"p

Q -JO ROUND. * NFC 1x3 ''n^t*
Anmujrln na rnmiccVi Twente 2 x 1 Go Ea- T,°^ CA2"!'t"

K: ^Pf°vad0 
03 ^om'SSAo 5 x 1 Foftuna Gro_ Fogarty

H——^^de Constitute ao e Justt<;a. 0 , voiendam t.i ^ Tro^ Corser M9- Aaron (NZe^
Ir I O fim da establlldade Sparta Roterdam, Ajax 6 X 1 Roda JC Honda>323

Iw^lwttn—I HI ^B e um grande passo na ClassiticatpSo (12* rodada): 1° Ajax, 36; ¦¦¦apHMBRHBHra
IB B| ¦ HB ^B B 1 implementagao das 2° psv Heerenveen,

§BBB B H H ^B I 
™ 

^B reformas. mas I Festival NAutico
pgWBWj |B ¦¦ ^^B ^B H B ^^K;' a furia dos functonafos Campeonato Ingles (CaboFrioRJi
rfinryrS IB H J B ^^B . I ^^K;: Aston Villa 1 x 0 Everton. Blackburn 3 x Laser r Alex Leal. Optmist t° Luisa Jar"A j<

^^B fl ^^B B Kb Q ASSASSINO Chelsea, Leeds 3 x 1 Coventry, Liverpool dim. Optmist estreanto: t° Cnstiana Viottijfl
HBH ^^B ^^K'; rjAS OITO 6x0 Manchester C">- Manchester Um- Optmist t° Bernardo Barros;^

ted 2 x 0 Middlesbrough, Queens Park velerano: 1° Pedro Regolio mirim 1° Rf>«
Sucesso no Ibope, X 1 Nottingham cardo Senft. feminmo 1° es-.'• ¦;
"A Vittma" Wednesday Wtm- treante Pedro
ao final, depois ae 150 hofas bledoo 1 x 2 Southampton, Tottenham 1 ostreante 1° Paulo Vitor Monera(j&
ae mist'orK) em torno cJo 1 Newcastle aassificapdo (11* rodada) estreante 1° Cristiano Viotti

Manchester t-

Campeonato das Am6ricas Giovan* cordeiro
(Santa Cruz do RSI
PotiA/alporetto(Bra) 78 x 75 Penarol(Uru|. Santoro (Vasco)
Pony/Corinthians |Bra) 91 x 85 Cosesp/

(Botatogo) *»•
PISPVWWWOTWHHUB*''

Campeonato da IM BA
(Pre-temporadai _ _ ¦

gpja^^^^^^^^HBHKjl^ Charlotte 103 x 99 Philadelphia. Indiana 77 ' Encontro Franpa-Brasil
"¦' ^ Milwaukee. Minnesota 96 x 94 Miami. (Praia do Lemel

Chicago 116x94 LA Clippers. Dallas 102 10-15 anos Franca 7x4 Brasil 15-20 anos: ".y
A~ 9' LA Lakars. Denver 107 x 125 San Anto- Brasil 9 x 1 Franca. 20-35 anos Brasil 10 x 4«?

HH^^^^^^BBSm^}'7',-' zmm:*.- :i n«o. Golden State 108 x 112 Seattle. Varv Franca mais de 35 anos Brasil 4 « 3 •-
r<' '¦¦ ¦•.'-% Cvmsa^=mm K*' couver 101 x 103 Boston Franca
t•'¦ ** "*1 B|! ^ t*~v•:"r,;i;-^'.•; oipa^BT k: i [~ Loteria Esportiva - Resultado do Concurso 0951>

B; <ri-,_ .„, JL „ ., 3-, Oconcurso % da Lotcria Es-•^msWBBS^BKKmmi K-- M FbmenyyRj ¦¦ vasco RJ I i , . ,.*. ^HnH^wUr; SSS K nA ~~~^ portna (4 c 5 dc novembroii^mMWii' '.;..' .' igagaayr-- . . ¦¦• "H'»»asiw8|awp-• m*Mpy ==^ »: 2H Botatogo, FU ? P.Desponos/SP I * ...'^AMmSkwBBSBk -¦" *i BBfe jr- ..^; wm dots jogos que irao a

¦K sbbg^RS.; O spxvpecz] do. havera trcs jogos; 2 |L_J Sanas, SP Goias * Conntians. 5 Cnou-
TCZDimanva^or^torT BH Miar; rr ma * Botafogo. e 8 Pono x

81 1 Sraji-ono SP BB Cnajtra X CZD tfcnfica. Outras atracocs se-
9BB|Guarwi SP L—J twer.RsCd] rSo cl.issicos nacionais do

I H'e £i 6x <=»l lOBBflXvortuia RS L—J 8afM.5A[^I] Campeonato Brasiietro In-
¦ nQlSjD©0S3.V6l 11 [ l Payvantju '-^AcSSo J^o S^5 [ tt>r x flamcngo, Bahia \ VV

it Vf ^ ^V9-<*^' 12@3 -^r-^Ts. SP ( 1 SAoftaMo SP ( toria, Portugucsa x Cruzeiro "".,•*«

r i a P ^ ^13l 
)^aimeras. SP W$M ^.rwefso Qj f e Atletico-MG x Falmaras

FUTEBOL

ATLETISMO

NATACAO

MOTOCICLISMO

IATISMO

BIATLO

FUTEBOL DE PRAIA

MM

PAULO GAMA
SÀO PAU LO — O cavalo paulista

Mr.Fritz, treinado por 0. Jerônimo
e propriedade da Fazenda e Haras
Calunga, com direção de J.B. Pau-
lielo, foi o grande vencedor da Co-
pa Associação Nacional dos Pro-
prietários de Cavalos (ANPC), na
distância de 2.400m, ontem à tarde
em Cidade Jardim. Much Better,
com Jorge Ricardo, terminou em
segundo lugar, com Special Boy,
com E.Pacheco, em terceiro e Tal-
lon, com N.Cunha, em quarto.

A vitória de Mr.Fritz não che-
gou a surpreender. 0 cavalo de
quatro anos era considerado favo-
rito e justificou essa condição assim
que foi dada a largda. Tomou a
ponta, livrou alguns corpos de van-
tagem e não foi ameaçado por ne-
nhum dos seus adversário.

0 futuro de Much Better será
discutido nos próximos dias pelo
proprietário do Stud TNT. Gonça-
lo Torrealba, e o treinador do cava-
lo, João Luis Maciel. Com seis
anos, Much Better, caso tivesse
vencido ontem, teria sua presença
garantida no Grande Prêmio Car-
los Pelegrini, em dezembro, na Ar-
gentina. Corno não venceu — o
resultado foi considerado ruim —,

fK&^v,/í- ;;

íMl^i

K$

Com .segundo lugar obtido ontem. Cara Rafada (Cj garantiu um prêmio de US$ 200 mil. My Flag (E) ficou com a primeira colocação ha prova

tarl Indicações

1* Páreo: p>raoby ¦ Jusl A Slip ¦ Black Snake
2* Pireot Krakaloa Kid ¦ Diamanl Brut ¦ Cazmbo
3* Pire« Beer Toss ¦ Pistoleiro ¦ Kmgel Steel
4* Páreot Chiei s George ¦ Bold Bolero ¦ Herr Oonau
S* Páreo: Kepen ¦ Brought Oul ¦ Mister i_eonam
6* Párooc Greenwich Village ¦ Chanticlair ¦ Buttinsky
7* Pánxx Ralik ¦ Oberthal ¦ Ptiila
8* Páreo: Light Horse ¦ Bello Etlorino ¦ First Ferragus
9* Páreo: Gtgt da Mangueira ¦ Scarpia ¦ Mus Lunar

10*Páreo: Grande Edu ¦ Paddy s lord ¦ For Joy

PAULO GAMA
Acumulada: ?"4

(Krakatoa KkJ).3,'4 (Beer
Toss). ^2

(Gigi da Magueiral
Barbada: 9°2 (Gigi da

Mangueira)
Dupla: 2°45 (Krakaloa Kid

e Diamant Brut)
Trifota: 1° (Piraohy. JUst

A Slip e Black Snake)
Quadrifeta: 2" ( Krakatoa

Kid. Diamant Brul,
Cazmho e Segreti)

PLACAR JB

Campeonato Universitário
(Rio de Janeiro)
Final; Moacyr Bastos 38 x 81 Castelo Brary
coCampeonato Alemão

Werder Bremen 1 x 1 Saint Pauli. Bayern
Munique 5x3 Stuttgart, Hamburgo 1 x 0
Kaisorlautern, Fortuna Dusseldorf 1 x 1
Bayer Leverkusen, Schalke 1 x 2 Borus-
sia Dortmund, Hansa Rostock 1 x 1 Ein-
tracht Frankfurt, Colônia 0x2 Borussia
Moenchengladbach, Karlsruher 1 x 1 Fri-
burgo. Uerdtngen 2x0 Munique 1860
Classificação (11* rodada)
1° Bayern Munique, 27 pontos, 2° Borus-
sia Dortmund, 24; 3" EJorussia MG, 22
Campeonato Francos
Melz 0x3 Paris Saint-Germain, Le Ha-
vre 0 x 1 Nantes. Strasbourg 3 x 1 Saint-
Etienne, Lyon 1 x 1 Bastia. Rennes 1 x 0
Nice. Auxerre 1 x 2 Lille, Martigues 3 x 1
Ek>rdeaux, Cannes 1 x 1 Mônaco. Mont-
pellier 2x2 Gueugnon, Lens 0 x 1 Guirv
gamp
Classificação (15* rodada): 1* Metz, 32,
2" Paris SG. 31; 3° Lens, 29
Campeonato Holandês
PSV Eindhoven 2x0 Willem 0, Heeren-
veen 1 x 1 NAC Breda, De Graafschap 1
x 1 RKC Waalwijk, NEC Nijmegen 1 x 3
Feyenoord, Twente 2 x 1 Go Ahead Ea-
gles, Vitesse 5x1 Fortuna Sittard, Gro-
ntngen 0x0 Utrecht, Volendam 1x1
Sparta Roterdam, Ajax 6 x 1 Roda JC
Classificação (12* rodada): 1o Ajax, 36:
2o PSV Eindhoven, 31, 3° Heerenveen,
22
Campeonato Inglês
Aston Villa 1 x 0 Everton. Blackburn 3x0
Chelsea. Loeds 3 x 1 Coventry, Liverpool
6x0 Manchester City. Manchesler Uni-
ted 2 x 0 Míddlesbrough, Queen s Park
Rangers 1 x 1 Nottingham Forest, Shef-
field Wednesday 0x1 West Ham, Wtm-
bledon 1 x 2 Southampton, Tottenham 1 x
1 Newcastle Classificação (11* rodada)
Io Newcastle. 28: 2° Manchester United,
26. 3° Liverpool, 23

Meia Maratona do Rio
Masculino 1° Valdenor Pereira (Sesi/Funir
lense) 1h01m54s: 2" Adalberto Garcia (Ele-'
tropaulol 1h02m07s: 3" André Luís Ramo"
(Arpoador) 1h02m20s. Feminino: 1* Rosei»
Machado (Funilense) 1h13m37s, 2" Rizo-'
neide VVanderlei (Arpoador) 1h14m04s. 3^
Nadir SiqueKa 1h15m2&s

No Brasil, a policia usa
a tortura como método
de investigação
e faz vitimas como o casal
Messias Francisco e Dirce
Anacleto, de São Paulo.

Campeonato Sudeste
(Rio de Janeiro)
Final, mirim 1o Flamengo. 625 pontos. 2\
Botafogo. 475.5, 3o Tijuca TC. 456
Final, infantil: Io Tijuca, 1 107. 2° Flamengo,
732, 3o RAN. 438

FESTA DESANIMADA.
Com os cofres vazios
e dúvidas sobre seu papel
apos o fim da Guerra Fria,
a ONU reúne lideres
de todos os países
em sua festa de 50 anos.

(Sidnei. Austrália)
Resultado da última etapa t° Anthony G^-J
beri (Aus/Kawasaki). 2" Carl Fogarty (IngjfX
Ducati); 3o Troy Corser (Aus/üucatil. Clas*^
sificaçào final: 1° Carl Fogarty 478 pontos, /.
2* Troy Corser 339, 3* Aaron Slight (NZe/V
Honda) 323

GOVERNO VENCE
O Io ROUND.
Aprovado na Comissão
de Constituição e Justiça,
o fim da estabilidade
é um grande passo na
implementação das
reformas, mas provoca
a fúria dos funcionários

1 Festival Náutico
(Cabo Frio, RJ)
Laser 1o Alex Leal. Optmist t° Luisa Jar^$4
dim. Optmist estreanto: t* Cristiana ViottirfJ
Optmist — juvenil: Io Bernardo BarrosjV
veterano: 1o Pedro Regolto m»r>m Io Ri***
cardo Senft; feminino 1o Luisa Jardim. esv$
treante mirim: Io Pedro Pauk) Monerat^'»^
estreante infantil: 1o Paulo Vitor Monerattájí
estreante juvenil: 1o Cristiano Viotti

o ASSASSINO
DAS OITO.
Sucesso no Ibope,"A Próxima Vítima" chega
ao final, depois de 150 hoias
de mistério em torno do
assassino que |á matou
uma dúzia de personagens.

Festival Náutico
(Cabo Frio, RJ)
Geral 1* Giovarx Cordeiro (Fluminense). 2^ \
Fábio Iskandarian (Botafogo). 3" Marco»"*
Santoro (Vasco)
Feminino 1o Alessandra Cardoso Santos
(Botafogo)

Campeonato das Américas
(Santa Cruz do Sul, RS)
Poti/Valporetto (Bra) 78 x 75 Penarol (Urul.
Pony/Corinthians |Bra) 91 x 85 Cosesp/
Franca (Bra)
(Poti campeàol
Campeonato da NBA
(Pfô-temporada)
Charlotte 103 x 99 Philadelpbia. Indiana 77
x 96 MilwauHee. Minnesota 96 x 94 Miami.
Chicago 116 x 94 LA Clippers. Dallas 102 x
97 LA LaKars. Denver 107 * 125 San Anto-
nio. Golden State 108 x 112 Seattle, Vaiv
couver 101 x 103 Boston

I Encontro França-Brasil
(Praia do Leme)
10-15 anos França 7x4 Brasil; 15-20 anos:
Brasil 9 x 1 França 20-35 anos Brasil 10*4
França, mais de 35 anos Brasil 4 * $
França

Loteria Esportiva - Resultado do Concurso 095

O concurso % da Loteria Es-
porti\a (4 e 5 dc novembro)
tL-m dois jogos que irão a
sorteio — 4 e tO — porque
foram antecipados No sába-
do, havera três jogos 2
Goiás x Conntians. 5 Cnou-
ma x Botafogo, e 8 Porto x
Benfica. Outras atrações se-
ráo clássicos nacionais do
Campeonato Brasileiro In-
ter x Flamengo, Bahia v Vi-
tona. Portuguesa x Cru/aro
e Atiético-MG x Palmeiras

11 I Flamenga RJ
2|B 5ota*oga RJ
3l ICncaroMG
41 1 Paraná PR
SBiGrtimRS
6BBVK"fBA
71 I Intórnancnato ÍT
81 I Bra^aTluo SP
9 BI Guarw» SP

1DB9 Xv«tude. 3S
111 |PayvanduP»
12 ggSI Co^"*w.-a. SP
131 1 Paimewa SP

BP1IHW&VC .;,! j.^WraSw
^J?WW5«

indispensável
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SEGUNDA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 1995
ESPORTES

JORNAL DO BRASIL

Torcida deixa

Botafogo em

clima de festa
,

¦ Presidente Carlos Augusto Montenegro

espera 40 mil no jogo com Atlético-MG
.Da diretoria aos jogadores, pas- nas arquibancadas. "Depois da saí-

Roma — AP

sando pela comissão técnica, todos
foram unânimes em destacar a par-
ticipação da torcida do Botafogo,
sábado, na vitória de 2 a 0 sobre a
Portuguesa de Desportos. A pre-
sertça de mais de 25 mil pessoas no
Maracanã contagiou a equipe, que
agora já sonha com a partida con-
tra o Atlético Mineiro, dia 12 de
novembro, que deverá ser disputa-
dá também no Maracanã. "Vamos
levar mais de 40 mil pessoas ao
estádio", sonha o presidente Carlos
Augusto Montenegro.

O comportamento da torcida foi
elogiado pelo treinador Paulo Au-
tupri. Ele nunca havia dirigido uma
equipe no Maracanã e na sua es-
tréia ouviu seu nome ser gritado

da do Gonçalves (Leandro já tinha
sido substituído) o time se perdeu
um pouco. A torcida percebeu e
passou a incentivar. Logo recupe-
ramos o controle do jogo. A parti-
cipação da torcida foi exemplar".

Túlio, que já acertou a renova-
ção para o próximo ano, também
elogiou a torcida. Disse que jogar
no Maracanã é a melhor coisa que
existe. "A motivação é outra. Os
torcedores do Botafogo deram um
show". O primeiro gol de Túlio
contra a Portuguesa foi muito elo-
giado. Mas o artilheiro disse que
contou com a sorte. "Quando 

pre-
parei o chute a bola quicou um
pouco. Peguei meio de efeito, a bo-
ia descaiu e matou o goleiro". O meia holandês A arou Winterf C )foi o prineipal responsável pelas ações ofensivas ijue levaram o Lazio a golear o Juventns de Turim por 4 a 0

j oel irritado com Milan e Parma são
Atlético de Madri

o empate tricolor os líderes na Itália 
se<me Iia lideranríiJL MILÃO — Milan e Internaziona- seca, dois), Fiorcntina 3 (Robbiati, Ü.JS.d. JJLvl.vy-1. CULJLV/Cl.

O f*rr\r\'. ítr» Ac* c/ikorlr* 1 m 1 nnt-n /-» A r» \ ,4 11ltf» f*m n:i t fl r !l m Pm 1 •! 1 r\ntmn <» Rim rVlct«i #» RotictiitnA v 1; O empate de sábado por 1 a 1
com o Palmeiras deixou o técnico
do Fluminense, Joel Santana, mui-
to irritado. Ele criticou os jogado-
res pelo excesso de defensivismo,
achando que seu time foi pouco
ousado, e que empatou uma parti-
da em que teve condições de sair
vencedor. Os jogadores discorda-
ram do treinador e culparam a ar-
bitragem pelo resultado. Segundo
eles, no lance do gol palmeirense,
Müller recebeu a bola em impedi-
ménto, antes de passá-la a Edilson,
que empatou a partida.

O apoiador Ailton foi um dos
mais criticou o árbitro no lance,
enquanto o zagueiro Lima chamou

a atenção para o fato de Müller ter
passado boa parte do jogo a puxar-
lhe a camisa e a provocá-lo, sem
que o juiz fizesse qualquer coisa.
Para a partida com o Guarani, ain-
da sem local definido, o Fluminen-
se terá a volta do zagueiro Sorlei e
do apoiador Otacilio.

A diretoria, por sua vez, acertou
um convênio com o Real, de Angra
dos Reis. que vai disputar a Segun-
da Divisão do Estadual em 96. Os
uniformes serão similares c o time
de Angra terá o patrocínio da cons-
trutora AC Lobato, que também é
um dos financiadores do Fluminen-
se.

MILÃO — Milan e Internaziona
le empataram em 1 a 1 ontem
noite no Estádio Giuseppe Meazza,
no clássico de Milão, pela oitava
rodada do Campeonato Italiano.
Com o resultado, o Milan manteve
a liderança do torneio. Só que ago-
rn tem a companhia do Parma. que
venceu o Piacenza por 3 a 2 —
ambos têm 17 pontos ganhos.

No Olímpico de Roma, o Lazio
goleou o Juventus de Turim por 4 a
0. com atuação destacada do meia
holandês Winter, e levou ao delírio
os 70 mil torcedores que lotaram o
estádio.

A rodada — Atalanta 0 x 0
Udinese, Cagliari 0 x 2 Roma (Fon-

seca. dois), Fiorcntina 3 (Robbiati
Rui Costa e Butistuta) x 2 Bari
(Annoni e Meneghetti), Lazio 4
(Signori, Rambaudi e Casiraghi,
dois) x 0 Juventus. Napoli 0 \ 0
Cremonese. Padova I (Ciocci) \ 1
Sampdoria (Mancini), Parma 3
(Zola. dois. c Inzaghi) x 2 Piacenza
(Carbone e Caccia), Torino 1 (Lo-
pez. contra) x 0 Vicenza, Inter 1
(Paganin) x 1 Milan (Savicevic).

Classificação — Milan e Par-
ma, 17 pontos; Lazio, 16; Napoli e
Fiorcntina. 15: Juventus, 14; Udi-
nese. 12; Vicenza. II; Sampdoria,
Roma. Atalanta e lnter. 10; Torino,
9; Bari, 8; Cagliari e Piacenza, 7;
Cremonese. 3; Padova, 2.

MADRI — O Atlético de Ma-
dri empatou em 1 a 1 com o
Mérida ontem no Estádio Vicen-
te Calderón, mas não perdeu a
liderança do Campeonato Espa-
nhol, após a disputa da 10a ro-
dada.

O time tem 26 pontos ganhos,
três mais do que o Barcelona,
segundo colocado, que sábado
foi derrotado por 2 a 1 pelo
surpreendente Compostela.

A rodada — Albacete I x I
Real Madri, Compostela 2 x 1
Barcelona, Sevilla 0x0 La Co-
runa. Salamanca 2 x I Bétis,
Real Sociedad 2 x 1 Rayo Vallc-

cano, Racing Santander 0 x 0
Zaragoza. Atlético de Madri 1 x

1 Mérida. Sporting Gijón 4x2
Valladolid, Espanol 2x2 Celta,
Valencia 3 x 1 Atlético de Bil-
bao, Tenerife 3 x 3 Oviedo.

Classificação — Atlético
de Madri, 26 pontos; Barcelona,
23; Espanol, 21; Compostela, 19;
Valencia. 17; Sporting Gijón e
Bétis. 16; Real Madri, 15; La
Coruna e Zaragoza, 14; Atlético
de Bilbao. Real Sociedad e Te-
nerife. 13; Mérida e Albacete,
11; Valladolid, Salamanca, Cel-
ta, Racing Santander e Oviedo,
9; Sevilla e Rayo Vallecano, 7.
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Suzuka, Japào —-wp

O alemão Schumacher, que já ganhara o bicampeonato mwidial por antecipação, voltou a vencer, garantindo à Benettòn o título de construtores;n\<

Yaldenor dos Santos é o 1° 
1>adaj^tz ^

na Meia-Maratona do Rio nó"urf!"

^ 
JORNAL DO BRASIL
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Foi uma vitória no mínimo suada. >
0 catarinense Neco Padaratz (ir- (
mão de Teco), de 19 anos, garan- j
tiu o título da terceira etapa do |
Nescau Surf Energy, encerrada f
ontem em Florianópolis, nos últi- >
raos 15s da bateria. Com uma }
onda que lhe valeu 6,07 pontos, j
ele garantiu a vitória com 25,54 J
pontos, contra 24,37 do carioca jRenan Rocha. Jojó de Olivença e >
Wagner Pupo ficaram com o 3o e jo 4o lugares, respectivamente. Pe- ;
la conquista, Neco, que conseguiu ,
sua primeira vitória como profis- >
sional, embolsou USS 4 mil dola- ¦
res."Eu fiquei um pouco perdido, i
pois não sabia quanto tempo res- ¦
tava para o término. Quando es- ¦
colhi a onda e vi que ainda valia, •
senti que tinha que arriscar tudo )
e, felizmente, consegui fazer boas *
manobras. É importante estar ao j
lado dos grandes nomes. Agora i
vou estar presente na maioria dos jeventos, procurando subir no ran-
king e ganhar experiência", disse ,
Neco. A etapa catarinense do l
Nescau Surf Energy reuniu 153 •
atletas, número recorde-

Scliumacher

iguala recorde

de Mansell

m Alemão vence GP do Japão e Benettòn

garante título mundial de construtores

SUZUKA, JAPÃO — O alemão
Michael Schumacher segue obten-
do conquistas nesta temporada.
Depois cie garantir o bicampeonato
da Fórmula 1, o piloto da Benettòn
conseguiu ontem no Grande Prè-
mio do Japão a sua nona vitória
neste campeonato e igualou o re-
corde do inglês Nigel Mansell, al-
cançado em 1992 com a Williams.
Com o resultado, a Benettòn ga-
rantiu seu primeiro titulo mundial
de construtores.

Agora Schumacher luta por uma
nova vitória no GP da Austrália,
dia 12 de novembro, para inscrever
seu nome como recordista de vitó-
rias numa mesma temporada. Os
brasileiros Rubens Barrichello, Pe-
dro Paulo Diniz e Roberto Moreno
não terminaram a prova."E como uma temporada de so-
nho para mim", definiu Schuma-
cher. "Sinto como se tivesse cum-
prido todas as minhas promessas,
vencedo tanto Mundial de pilotos
como o de construtores", comemo-
rou o alemão, cuja equipe, a Benet-
ton, completou ontem 217 grandes
prêmios — obteve 26 vitórias, a
primeira delas no México, em 1986.
Para a Williams, que lutava pelo
quarto titulo consecutivo de cons-
trutores, restou uma profunda de-
cepção.

O segundo lugar ficou com o
finlandês Mika Hakkinen, que ga-
rante ter feito a melhor corrida de
toda a sua carreira na Fórmula I —
em terceiro chegou Johnny Her-
bert, companheiro de Schumacher
na Benettòn.

Hill — A felicidade de Michael
Schumacher contrastou com a visí-
vel tristeza do inglês Damon Hill,
que rodou na 41° volta na Curva da
Colher, chegou a estar na liderança
na 32a volta, quando ultrapassou o
alemão. Além de não marcar pon-
tos para sua equipe, Damon Hill
ainda terá que pagar uma multa de
USS 10 mil por ler ultrapassado o
limite de velocidade nos boxes."Não foi uma temporada de
glórias. Os ingredientes estava to-
dos lá, mas mesmo assim não con-
seguimos nada", lamentou o único
adversário de Schumacher nesta
temporada. David Coulthard, seu
companheiro de equipe, também
rodou na mesma curva.

Azar — Outros dois pilotos
que não tiveram sorte no Grande
Prêmio do Japão foram Jean Alesi
e Gerhard Berger, ambos da Ferra-
ri. Alesi estava atrás de Schuma-
cher, mesmo tendo que cumprir
uma penalidade de 1 Os por ter quei-
mado a largada. Só que, a partir da
20J volta, Schumacher aumentou o
ritmo. Alesi tentou acompanhar e
acabou tendo que deixar a corrida
depois que seu motor pifou — mes-
mo destino teve seu companheiro
Berger.

O fraco desempenho das Ferrari
deixou Schumacher um pouco
preocupado — o alemão vai defen-
der a escuderia italiana na próxima
temporada, tendo Eddie Irvine co-
mo seu parceiro. Mas o bicampeão
mundial preferiu ser otimista. "Eu
espero somente repetir minhas
atuações e ter o mesmo sucesso",
disse Schumacher.

Jiu-Jitsu faz festa

para 
Rickson Gracie

Ele não lutou e não disputou
uma medalha. Nem precisava. Sem
adversários no mundo inteiro, o
brasileiro Rickson Gracie, invicto
há 430 lutas, fez, de sua presença, o
ponto alto do último dia do Cam-
peonato Brasileiro de Jiu-Jitsu,
promovido pelo JORNAL DO
BRASIL e disputado no ginásio da
Universidade Gama Filho, na Pie-
dade, Zona Norte do Rio.

Ovacionado por um público de
cerca de três mil torcedores, Rick-
son recebeu das mãos do seu primo
Carlos Gracie. presidente da Con-
federação Brasileira de Jiu-Jitsu.
uma placa de bronze pela contri-
buição e divulgação do esporte.
Rickson tirou fotos, deu autógrafos
e, num discurso improvisado, disse
que tem quebrado obstáculos para
expandir o esporte em outros pai-
ses.

De malas prontas para a Euro-
pa, onde dará um seminário sobre
jiu-jitsu a professores de diversas
lutas marciais, Rickson vai embora
sem dar o esperado show no Mara-
canãánho. na finalissima do vale-
tudo internacional, que foi cancela-
da. "Não 

posso mais esperar. Eu
treinei para o desafio em setembro
e ele foi adiado, treinei para outu-
bro e foi cancelado. É uma pena
que essa desorganização aconteça
logo aqui no Brasil."

Mas quem quiser ver Rickson e
sua técnica perfeita não vai precisar
ir muito longe. No fim de novem-
bro. Rickson terá um documenta-
rio de sua carreira lançado nos
EUA, que logo depois será distri-
buido no Brasil.

Resultado no Placar JB

ANDRÉBALOCCO

Há males que vem para o bem.
Enquanto a maioria dos cariocas
amaldiçoava a forte chuva que de-
sabou ontem sobre o Rio. um gru-
po comemorava a forcinha dada
por São Pedro. Afinal, não é todo
dia que a cidade amanhece sob bai-
xa temperatura (16"C), facilitando
a vida dos quase 500 corredores
que participaram da quarta — e
última — prova do Circuito íele-
brás de Meia-Maratona. Com
Ih01m54s, Valdenor Pereira dos
Santos venceu os 21kms entre a

Urca e o Museu de Arte Moderna,
no Aterro do Flamengo, e também
conquistou o titulo brasileiro. No
feminino, a vitória foi de Roseli
Machado (Ihl3m37s). que con-
quistou o titulo. Rizoneide Wan-
derlei (Ihl4m04s) ficou com a se-
gunda colocação e Nadir Siqueira
(I h 15m25s) acabou em terceiro.

Corredor da Sesi/Funilense,
Valdenor ganhou três das quatro
etapas da prova — só não correu
em Manaus por causa de uma con-
tusao no tendão de aquiles — e
embolsou RS 6 mil (RS 2 mil pela
vitória de ontem mais RS 4 mil pelo

título). Antes de vencer no Rio, já
havia ganho as etapas de São Paulo
e Porto Alegre. Fim segundo lugar
ficou Adalberto Garcia (Ih02m07s)
e a terceira colocação foi de André
Luis Ramos (Ih02m20s). Luís An-
tónio dos Santos, medalha de bron-
ze no Mundial de Atletismo de Go-
temburgo (Suécia), ficou em quar-
to. Na colocação geral, acabou em
quinto lugar. "Estou cansado e esta
prosa foi uma espécie de prepara-
ção para a Maratona do Japão, em
dezembro", disse o corredor.

Resultado no Placar JB

Paulo Gomes

é 1° na Omega, ;
Com o titulo brasileiro de:0-

mega-Stock Car já garantido nes-
ta temporada, Paulo Gomes brv
lhou na penúltima etapa da coni-'
petição, disputada ontem ém
Goiânia. Gomes largou na segtin-
da volta e conquistou a ponta já-
na quarta volta. Numa corrida de
poucas alternativas, os abando
nos de Adalberto Jardim e Carlos
Alves deixaram a disputa pelo vi-'
ce-campeonato praticamente res-.
trita aos pilotos Wilson Fíttipaldi
e Xandy Negrão — Fittipaldi tem
90 pontos, contra 89 de Negrãõíi
Na Classe B. o paranaense Ariél
Barranco confirmou seu favotti'-J
tismo e garantiu o titulo dejja.'
temporada. Agora vai buscar mn,"
patrocinador para correr na Cl^s,-)
se A no próximo ano.

> «'*;

Bareellos é . >

tri estadual

no triatlo ti:

A chuva forte que caiu na ma-
nhã de ontem em todo o Estado,
transformou em diuitlo a terceira,
e decisiva etapa do Circuito Diet
Coke de triatlo, disputada nas-
praias de São Francisco e Chari-
tas, em Niterói. Impedidos de eo~
trar no mar por causa do mau -
tempo, os atletas correram 2km
antes dos 16km de ciclismo e eu-
cerraram a prova com mais 4km,
de corrida. Nada, entretanto, foi:
obstáculo para o niteroiense Ar-;
mando Bareellos, que venceu a j
prova, garantindo o tricampeona-)
to estadual. Fernando Keller, que ¦
já conquistara o titulo feminino'
por antecipação, preferiu não,
competir. Bareellos completou a J
prova em 42m37s. Sandra Soldan, j
que venceu no feminino, estabele-
ceu 48m55s. 1

Vitória não 
garante o sonho olímpico

Ele veio. viu e venceu — mas
não levou. Apesar de já ter alcança-
do o indice para a Olimpíada de
Atlanta, Vaklenor Pereira dos San-
tos ficou revoltado com a decisão
da Confederação Brasileira de Atle-
tismo (CBAt), que resolveu fazer
uma seletiva no próximo ano —
provavelmente no Rio — para defi-
nir quem ficará com a segunda vaga

brasileira para a Olimpíada. Com a
decisão, Valdenor teve de abrir
mão de sua marca. "Já havia conse-
guido o indice na Maratona do Ja-
pão, no final do ano passado, e
agora a CBAt me vem com essa. É
brincadeira", reclamou. No Japão,
o corredor fez 2hlOml5s. O indice
exigido pela CBAt é de 2hlòm em
42kms.

Valdenor lembrou que o desgas-
te causado pela maratona deve ser
evitado por quem pretende con-
quistar uma medalha nos Jogos
Olímpicos. "A maratona é uma
prova para ser disputada duas ve-
zes por ano. Com a seletiva, estarei
correndo a minha segunda prova
do ano. já que em fevereiro vou
estar na Maratona de Akiden, no
Japão. F n.i Olimpíada?". < I./?)

PRÓXIMA PROVA
GP da Austrália
Circuito de Adelaide
12 do novenbro

Mundial de Fórmula 1

DO JAPÃO
1° Michael Schumacher.. Alemanha Benetton-Renault  1h36m52s930
2° Mika Hakkinen Finlândia  McLaren-Mercedes 1h37m12s267
3° Johnny Herberl Inglaterra Benetlon-Renault 1m38m16s734
4o Eddie Irvine Irlanda Jordan-Peugeot 1h38m35s066
5o Olivter Panis França ligier-Mugen a uma volta
6° Mika Saio Finlândia Tyrrell-Yamaha a uma volta
7° Mark Blundell Inglaterra McLaren-Mercedes a uma volta
8' H. H. FrenUen Alemanha Sauber-Ford a uma volta
9o luca Badoer Itália Minardi-Ford a duas voltas

10» Karl Wendlmger Áustria Sauber-Ford a duas voltas11° Pedro Lamy Portugal Minardi-Ford a duas voltas12° Takachiho Inoue Japáo Footwork-Hart a duas voltas
Náo completaram

13* Damon Hill Inglaterra Williams-Renaultt a 13 voltas14° David Coulthard Inglaterra...
14° Pedro Paulo Diniz.... Brasil
15° Jean Alesi Franca
16° Andréa Montermini Itália
17° Gerhard Berger Áustria
10° Rubens Barrichello Brasil
19° Ukyo Katayama -Japão
20° Benrand Gachot Bélgica ,

Williams-Renault..
Forti-Ford
Ferrari

Pacilic-Ford
Ferrari
Jordan-Peugeot.
Tyrrell-Yamaha

a 14 voltas
a 21 voltas
a 29 voltas
a 30 voltas
a 37 voltas
a 38 voltas
a 41 voltas

a 47 voltas Pacitic-Ford
21- Roberto Moreno Brasil '.. Fort-Ford a 52 voltasNáo largou
Gianni Morbidelli (Itália, Footwork-Hart)
? Volta mais rápida: a 33' de Michael Schumacher (irt>42s976) a 205.003km/h

1* Benettwvfleoautt* _1372* Wilhams-flenauit
4' &,V:tafi?o-Werced«* 275* JordarvPeugecK 216" lkgier-Wu<jen 18Sauber-Ford. 108a Tyrre^Yamaba. 39* Footwork-Hart 1* car^poè

Rickson Gracie (D), homenageado, recebeu uma placa de seu primo, Carlos, presidente da Confederação

PILOTOS
1* Mtchael Schumacher2° Domon Hill3" Dovid Coulthard4* Johnny Harbertij: 5" Jean Alesií: 8° Gerhard Bergerí: 7" Mika HaAkinen 

ji; 8C H. H Fren<zen©*¦ Rubons &a«TÍch*flo.10° Edd»e IrvineOfrvior PanisMark BiundeM
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O goleiro Paulo César sai para evitar a cabeçada de Leonardo, que não teve boa atuação

Maracanã volta

e empolga 
pelo

belo espetáculo

OLDEMÁRIO TOUGUINHÓ
A reabertura do Maracanã trouxe de volta o

prazer de assistir ao vivo a uma partida de futebol,
hábito do qual o carioca estava quase esquecido. E
trouxe também de volta ilustres torcedores, que es-
quecem por horas as atribuladas atividades para se
deliciar com o espetáculo de um clássico, como o
Vasco x Flamengo de ontem. É o. caso do senador
Paulo Alberto Monteiro de Barros, o Artur da Távo-
la, presidente nacional do PSDB. Ele confessa que ao
entrar no estádio sentiu a mesma emoção de quando,
aos 14 anos, assistiu a sua inauguração. Torcedot
apaixonado pelo Fluminense e amante do futebol,
não perde um grande espetáculo. "Acho a televisão
sensacional mas futebol de verdade é no campo. Já
estava com saudades. Felizmente, cheguei cedo e deu
para ver o desafio entre as torcidas de Vasco e
Flamengo. Duvido que outro estádio faça uma festa
tão bonita quanto o Maracanã."

Um dos mais entusiasmados com a reabertura do
estádio era o presidente da Sudeij (Superintendência
dos Estádios do Rio de Janeiro), Raul Raposo."Apesar da chuva, a torcida voltou com muita força.
Estou mais feliz ainda porque os 57 mil pagantes de
Flamengo e Vasco comprovam que acabou a evasão
de renda."

Sebastião Lazaroni, ex-técnico da seleção brasilei-
ra, é outro que também não perde um jogo no
Maracanã. "Conheço muitos estádios pelo mundo,
mas o Maracanã continua sendo o melhor de todos.
As torcidas fazem uma festa espetacular. Quando a
gente está lá em baixo dirigindo uma equipe, sente
muito mais essa emoção que vem das arquibancadas.
Principalmente quando jogam Vasco e Flamengo."

Desconforto é

maior 
problema

para 
a torcida

Finalmente o carioca pode curtir um fim de semana
com Maracanã. As torcidas de Botafogo (sábado),
Flamengo e Vasco prestigiaram os dois jogos realiza-
dos no estádio, mas não foram prestigiadas pela
Sudeij e pela Federação de Futebol do Rjo. Sem falar
no imperdoável problema da falta de bilheteiros no
jogo do Botafogo, o que ocasionou um grande tu-
multo e levou milhares de pessoas a desistirem de
assistir à partida, o torcedor encontrou um Maracanã
em péssimo estado. Bonito mesmo, só gramado, elo-
giado por todos os jogadores.

Os banheiros das arquibancadas estão em péssimo
estado. Muitos estão fechados e os que funcionam
não oferecem o mínimo de conforto. Faltam tornei-
ras e alguns nem luz tinham.

Se o fim de semana servir de exemplo, o torcedor
que pretender ir ao Maracanã nos próximos jogos-
deve se prerarar para assistir ao jogo de boca seca. Os
ambulantes foram banidos do estádio e comprar uma
cerveja se tornou uma verdadeira aventura. Os pou-
cos bares disponíveis trabalham sem a mínima condi-
ção. Não há caixa e apenas três ou quatro funciona-
rios atendem os fregueses. Eles têm que abrir a;
garrafa, receber o dinheiro e dar troco. (M.F.) :
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comemora

^Treinador confessa qüe ficou muito

n&rvoso e que teve medo de um enfarte

Maurício fonseca
ij Ò clássico de ontem contra o
Vasco teve um sabor especial
pítW o técnico do Flamengo,
Washington Rodrigues. Nova-
to tia profissão — foi seu 13°
jogo como treinador — pela
primeira vez dirigiu a equipe no
Maracanã. Não conseguiu a vi-
tória como queria, mas mesmo
assim gostou da experiência.
Como todos no vestiário rubro-
negro, ele também considerou o
empate um bom resultado, ape-
sar de agora o Flamengo estar
com seis pontos, a quatro de
distância dos líderes do Grupo
A, Botafogo e Corinthinas."Foi uma loucura. Estava uma
pilha e em alguns __
momentos achei
q^g ia sofrer um
enfarte. Mas o ali-
viup que senti com
o-gol de empate no
fj.m valeu tudo",
afirmou Washing-
ti.Ml.

0 pior momen-
to, segundo o Apo-
Unho. foi no mo-
rtYento cm que o
Vaie o fez seu gol,
aos; 17 minutos do
primeiro tempo.".Depois 

que a bola
cnijou demorei um
pouco para olhar
p"!iía tras. Antes
pciVsei: a massa de-
veí-stur furiosa co-
migo. Mas quando
me virei, fiq uei
triste em ver torcida muda e
cabisbaixa".

O treinador rubro-negro não
se mostrava preocupado com a
colocação do time. que ocupa a
sexta posição. 

"Nesse campeo-
nato quatro pontos não é nada.
Sábado o Guarani se salvou nos
descontos. Nada está perdi-
d-tf"". Washington concordou
qiíò o empate foi melhor para
sòü time do que para o Vasco."Perdemos muitas chances na
segunda etapa, mas uma vitória
do Flamengo seria injustiça",
disse. Washington elogiou a
gurra da equipe e em particular

'Carlos 
Germano

não tinha como

impedir o gol.
Bati forte e tinha

muita gente na

frente dele'
DJair

a atuáção de Marquinhos, que
não atuava há muito tempo e
entrou no fim do segundo tem-
po. 

"Ele empurrou o time para
frente. Jogou muito bem", dis-
se, completamente exausto.

Djair, que fez seu primeiro
gol com a camisa do Flamengo
no Campeonato Brasileiro —
foi o primeiro jogador que não
joga no badalado ataque dos
sonhos a marcar um gol do Fia-
mengo no Brasileiro — estava
satisfeito com o empate. "O

Vasco tentou explorar os con-
tra-ataques e era natural que
criasse algumas chances. Mas
pelo que fizemos no segundo
tempo merecemos o empate.
_Ainda estamos na

briga".
Sereno, Djair

lembrou que já po-
deria ter marcado
antes. "Tinha bati-
do duas faltas mui-
to bem. que só não
resultaram em gols
porque o Carlos
Germano fez gran-
des defesas. No gol
não tinha jeito. Ba-
ti forte e tinha
muita gente na
frente dele".

Como geral-
mente acontece
quando o Flamen-
go não vence. Ro-
mário foi um dos
primeiros a ir em-

_ bora. Saiu sem fa-
lar com ninguém.

Supcrcopa — Quarta-feira
time enfrenta o Nacional no

Maracanã, na segunda partida
pelas quartas-de-final da Su-
percopa. O Flamengo tem a
vantagem do empate, pois ven-
ceu o jogo em Montevidéu por

a 0. Edmundo e Romário es-
tão suspensos enquanto Válber,
Luis Carlos Winck e Alexandre
não estão inscritos. "Pelo me-
nos vamos pode escalar o Ron-
naldão, que não jogou no Uru-
guai. Amanhã vamos ver com
quem poderemos contar", afir-
mou o treinador.
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Em 25 a??os, 20 mil gols

Ironia do destino ou não, o histórico gol 20 mil do Campeonato
Brasileiro foi marcado por um zagueiro. O autor da façanha foi

¦''' Daniel, que defende o União São João de Araras — time de pior
^¦''campanha no torneio deste ano — que marcou aos 41 minutos do

-primeiro tempo, empatando ò jogo contra o Paysandu, no Está-' dio Mangueirão, em Belém. Fste foi o primeiro gol de Daniel no"'•Campeonato Brasileiro. A briga pelo gol 20 mil começou no
'-sábado. Mas era quase impossível a marca ser alcançada neste

dia. uma vez que faltavam 22 gols. Só ontem, de fato, que o gol
acabou saindo. O zagueiro Daniel aproveitou um escanteio co-
brado aos 41 minutos do primeiro tempo para marcá-lo. O
goleiro Alex do Paysandu entra de coadjuvante ao tomar o gol 20
mil. Já o apoiador do Flamengo, Djair, chegou atrasado, pois fez
o gol 20.001 apenas um minuto depois.

Ano Jogos Gols Media
1971  229 419 1,83

CIV 1972  352 731 2,08
"": 1973  656 1.202 1,63

u" 1974 447 951 2 13-»y  ——  ¦
11 1975 430 972 2.26f\, 11
_;^ 1976 41j 915 2,22
fuT 1977 483 1.194 2.47

'¦ 1978 792 1771 2,23
'f 1979 581 1358 2,33
f". 1980 307 826 2.69
., ~j 1981 306 754 2.46

1982 291 799 2.74
w 1983 322 868 2,69

*' 1984 310 737 2.37
1985 464 1 126 2.42
198 538 1 125 2.09
1987 126 223 1,77
198 290 545 1.B8

^ 1989 331 1,90
'" 1990 204 385 1.88' 

1991 196 435 2.22
r 1992 216 495 2,29
:*>¦ 1993 254 644 2.53
•"• 1994 310 744 2.40
^ 1995 182 455 2.50
f, TOTAIS 8.862 20 005 2.25

SÉRGIO NORONHA

Feitiço fracassado

O feitiço acabou virando contra o feiticeiro. Durante
toda a semana, o massagista Santana anunciou que
faria macumba para que Marcelo fizesse dois gols.
Como Marcelo fez um logo aos 17m, foi o escolhido

para bater um pênalti no segundo tempo, para que o
feitiço se cumprisse. Marcelo perdeu o pênalti e o Vasco
deixou de ganhar o jogo que lhe daria a liderança
isolada do grupo.

Feitiços à parte, o Vasco esteve sempre mais organi-
zado e determinado. O Flamengo teve mais a bola, mas
esteve longe de convencer como um time organizado.
Longe disso, seus jogadores jamais mostraram coorde-
nação e capacidade de concatenar as jogadas.

A bola raramente chega em condições ao ataque dos
sonhos. Os homens de meio de campo erram muitos
passes e os da frente não se movimentam o bastante

para se desmarcar e criar condições para o chute.
Ontem, enfrentaram um Vasco determinado, com um

estilo definido de jogar. Foi o bastante para que o
Flamengo mostrasse o quanto falta para se tornar
realmente competitivo.

?
Vai chegar o dia em que o time do Vasco vai ter que

jogar de igual para igual com um time grande, e ai

poderemos ver se Zanata sabe variar o estilo de sua
equipe.

Contra um Flamengo que anunciou que jogaria na
frente, Zanata foi logo dizendo que seu time se fecharia
e jogaria nos contra -ataques, o que foi bem executado.

Mas o que acontecerá se a vitória for fundamental e o

adversário tiver um bom time? Ou, ainda, se o adversa-
rio não tiver apenas três homens no meio de campo?

É o teste que falta para Zanata e seu time com três
cabeças-de- área.

?
O que dizer dos gestos com que Edmundo brindou a

torcida do Vasco?
Ele está levando muito a sério essa história de ser

animal.
?

Quem também anda abusando do estilo defensivo de

jogar é Joel Santana.
Ainda no sábado, contra o Palmeiras, o Fluminense

jogou o tempo todo encolhido, deixando claro que
entrara em campo para empatar.

Todos sabemos que Renato é fundamental, princi-
palmente nas jogadas ofensivas, más sua ausência não é
justificativa para o time jogar tão encolhido.

No sábado o Fluminense praticamente obrigou o
Palmeiras a ir â frente e conseguir o empate. E a derrota
esteve por um fio.

?
Não deu para entender o critério usado para abrir as

bilheteria do Maracanã no jogo de sábado. Grande

parte dos torcedores entrou com o jogo já em andamen-
to e cerca de dez mil voltaram sem conseguir entrar no
estádio.

A federação não acreditou que o torcedor estivesse
com saudades do Maracanã.

?
Alguém precisa manter o delegado Hélio Luz de boca

fechada.

B
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Evandro Teixeira

No primeiro jogo entre dois times cariocas 110 Maracanã, a torcida do Vasco fez a festa e aproveitou para ironizar Romário, Edmundo e Sávio, entoando paródias sobre o fraco desempenho dos três atacantes

0 Maraca doming©

Paulo Nicolella ,
Carioca mata saudades de

clássico no Maracanã com

mistura de humor e paixão
MAR( T.tí V II IRA

Olhado de fora. fechado como estava há dois
meses, o Maracanã parece uma grande bola de con-
creio amassada. Vazio, o único barulho que se ouve
dentro dele, além de zumbido de vento, é o de avião
passando no céu. Vira um gigante de cimento sem
Ixila. sem barulho e serventia. Ontem, reaberto para
o I a I de Flamengo e Vasco, nem a chuva miúda
conseguiu desanimar os torcedores que emprestaram
suas vo/es para produzir, duas vezes, uma de cada
lado do anel, o .0111 rascante que resulta da mistura
de gritos nas arquibancadas quando sai um gol. 

"Já
estava passando da hora de reabrir o Maracanã" — e
quem diz não e o torcedor comum. O mea culpa, feito
no intervalo do jogo, foi do vice-governador Luiz
Paulo Correia da Rocha, rubro-negro apaixonado,
curtido na geração de Dequinha, Dida e Evaristo.

Maracanã fechado, como estava, refém de uma
briga da ninoladti com a burocracia estadual pelo
faturamento das placas de publicidade do estádio, era
roubar do torcedor a capacidade de fazer rir até
adversários com suas cantigas improvisadas. Para
molestar um Flamengo morrinha, por exemplo, a
torcida do Vasco tomou emprestada, ontem, a melo-
dia do comercial que anuncia as virtudes dos vôos
sem escala de uma companhia aérea. "Pior ataque do
mundo/pior ataque do mundo pára um pouquinho,
descansa um pouquinho/Romário. Sávio. Edmun-
do", parodiram. Até rubro-negros riram.

Barulho de torcida no Maracanã é tão especial que
afeta o animo dos jogadores. Foi depois de um
comprido "iiuuuuuuu" seguido de comemoração no
pênalti perdido pelo atacante vascaino Marcelo, na
metade do segundo tempo, que o time rubro-negro
saiu com mais vontade em busca do empate. Foi
também em resposta ao barulho das arquibancadas,
ainda do lado do Vasco, que Edmundo saiu do sério,
encenando uma grosseria. No intervalo do jogo, com
o Flamengo já em campo à espera do adversário, os
vascainos trocaram o verbo e o adjetivo da cantiga"Au, au. au, Edmundo é Animai', numa referência
desairosa ao camisa 7 do Flamengo. Resultado: Ed-
mundo retribuiu apertando e balançando o que seu
calção esconde em direção á torcida inimiga.

O destempero de Edmundo fez parte de uma festa
que esteve mais fora das quatro linhas do que dentro.
Em campo, bolão de verdade bateu a empresa Green-
leal, responsável pela drenagem perfeita e pela grama
bem aparada. "Está chovendo desde a madrugada e
não há uma poça", comemorava o botafoguense
Ernesto Sequeira Henriqués, encarregado técnico da
empresa, depois de um passeio pelo gramado.

Não foi um jogão, daqueles de tirar fôlego. Mas
foi bonito ver a torcida do Flamengo — maioria no
Maracanã, como sempre — empurrar seu time para o
empate e fazer festa para o futebol de seu zagueiro
Válber. o melhor do time ontem. "Sou Fluminense,
mas gosto mesmo é do futebol", dizia o senador
Arthur da Távola. presidente nacional do PSDB."Estava triste com o Maracanã fechado." Se Távola,
que é do partido dos administradores do estádio,
estava triste, que ilira o torcedor comum. "Como se
nao bastassem as derrotas do time, eu ainda tinha de
aturar os domingos sem Maracanã", desabalafou o
rubro-negro Rivelino Siiva de Abreu. 17 anos, roupa
encb.iu.ul i e alma lavada, militante siderado da Tor-
cida Jovem d.> I iamengo. pelotão vermelho e pano
que não parou de pular um minuto sequer
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Marcelo viveu a alegria de marcar o gol do l asco e depois a tristeza de perder o pênalti, que poderia garantir a vitória

A 
glória 

e a dor de Marcelo

¦ Arbitro quase
atrapalhou o

brilho do clássico
A confusa arbitragem de Jorge

Travassos poderia ter estragado
uma partida que nem mesmo a chu-
va conseguiu atrapalhar. Não se
pode falar, em momento algum,
que ele tenha entrado em campo
determinado a prejudicar ou cola-
borar com um dos dois times —
mas que ele andou se atrapalhando
e, normalmente, marcando contra
o Vasco, lá isso aconteceu.

A farta distribuição de cartões
amarelos è um exemplo claro da
confusão. Faltas iguais, reclama-
çôes idênticas, quando feitas por
jogadores do Flamengo não eram
punidas com o mesmo rigor do que
as dos vascainos. Se Válber foi ad-
vertido ainda no primeiro tempo,
merecia ser expulso no segundo.

No lance do pênalti (muito bem
marcado, registre-se), ele vacilou na
seqüência da jogada: houve um ou-
tro pênalti que Travassos simples-
mente ignorou. Para completar, um
registro: Edmundo deveria ser peto
menos advertido pela atitude ia-
conveniente ainda no intervalo.
Chamar a atenção, verbalmente,
não conta. (l .D.)

ANDRÉ BALOCCO
O atacante Marcelo viveu ontem os

dois lados da moeda chamada futebol.
Endeusado pelo gol que deixou o Vasco
em vantagem ainda no primeiro tempo
do clássico contra o Flamengo — per-
cebeu Paulo César adiantado e enco-
briu o goleiro rubro-negro em bela co-
brança de falta — Marcelo não conse-
guia esconder seu abatimento por ter
perdido o pênalti, aos 23m do segundo
tempo, que poderia ter definido o pia-
car a favor do Vasco, que naquele mo-
mento vencia por 1 a 0. "Percebi o
Paulo César caindo para o canto es-
querdo, mudei de lado e a bola bateu na
trave", lamentava.

Confortado pelos companheiros, o
atacante, emprestado até o final do ano
pelo empresário Léo Rabelo, jurava ter
sido agarrado por Válber, dentro da
área, na seqüência do pênalti. 

"Ele me
puxou pela camisa, mas o árbitro não ia
ter peito de marcar outro pênalti", re-
clamou. Sobre o lance de seu gol. Mar-
ceio lembrou de um amistoso entre o
Rio Branco — onde jogava — e a Por-
tuguesa, clube de onde veio o goleiro do
Flamengo. A partida aconteceu antes
do inicio do Campeonato Paulista. "Ele
sempre deixa o lado dele aberto. Já
sabia que poderia marear se acertasse o
ângulo e foi o que fiz".

O técnico Zanata foi o primeiro a

apoiar Marcelo — que durante a sema-
na pediu ao massagista Pui Santana que
fizesse um trabalho para marcar seu
primeiro gol com a camisa do Vasco.
Tranqüilo, Zanata lembrou o pênalti
perdido por Zico na Copa de 86. "Já vi
Roberto e Pelé perdendo pênalti. Ate o
Zico perdeu. Por que o Marcelo não
poderia perder?", questionava. Apesar
de não criticar o atacante, Zanata la-
mentou a oportunidade desperdiçada.

Zanata gostou muito da atuação do
Vasco e encheu seus jogadores de elo-
gios. 

"Não 
poderíamos nos abrir diante

do Flamengo. Falam que o ataque dos
sonhos está mal. mas Edmundo. Romá-
rio e Sávio são jogadores extremamente

'Já 
vi o Roberto

Dinamite e o Pelé

perdendo pênalti.
Até o Zico já

perdeu. Por que o

Marcelo não pode

perder?'

Zanata

perigosos. Por isso optamos por esperar
para nos aproveitar dos contra-ata-
ques".

Destaque do time— fez pelo menos
quatro intervenções sensacionais em
chutes de Djair. Sávio e Romário — o
goleiro Carlos Germano disse que a
defesa mais difícil aconteceu num chute
de Romário, logo depois de o Vasco
perder o pênalti. 

"Tive de tirar com o
pé. Merecíamos melhor sorte porque
perdemos muitas oportunidades".
Charles Guerreiro, por sua vez, revelou
que sua boa atuação teve sabor de vin-
gança. 

"Provei 
que tenho valor".

Arbitragem — Irritado, o vice-
presidente de futebol do Vasco. Eurico
Miranda, não resistiu. Assim que o jogo
terminou, foi até o vestiário do juiz
Jorge Travassos para cobrar uma arbi-
tragera que considerou ruim. O presi-
dente Antônio Soares Calçada também
reclamava, mas preferia ressaltar a boa
partida do Vasco. "Hoje ele errou con-
tra nós. Mas amanhã pode errar a nos-
so favor", dizia.

Sem Ricardo Rocha — recebeu o
terceiro cartão amarelo — Zanata deve
escalar Tinho na zaga para o iogo de
quarta-feira, em São Januário, contra o
Bragantino. Valdir, que cumpriu su^-
pensão, volta á equipe, provavelmente
no lugar de Leonardo, que não teve Hoa
atiuiçao f->
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Danuza Leão ensina os

códigos 
para 

se 
passar

por 
rica em uma viagem
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jornalísticos 
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sofrem mudanças e 
'Aqui 

agora'

vai 
para 

novo horário à tarde

(Página 5)

'Cortina 
de 

fumaça 
e 

'As 

pontes 
de Madisori atiçam a diferença entre os sexos

NAYSE LOPHZ

HÁ 

coisas nitidamente masculinas. Outras, nitidamente femininas.
Mesmo que o cinema independente — em especial o canadense —
venha tentando provar que o heterossexualismo é obsoleto nos
anos 90, ainda há quem reconheça os valores contidos na boa e

velha diferença básica. Como nos dois filmes que despertam a atenção
das platéias cariocas e vêm sendo identificados como filme de homem e
filme de mulher. O primeiro é Cortina de fumaça, roteiro espetacular do
escritor Paul Auster dirigido por Wayne Wang. O segundo, . I.v pontes
de Madison, adaptação do bestseller de Robert James Waller para a
direção de Clint Eastwood. Cortina de fumaça vai para sua sétima
semana em cartaz no Rio. As pontes de Madison, um estouro de
bilheteria nos Estados Unidos, já emplaca um mês em grande circuito.
Mesmo correndo em circuitos paralelos, com nítida vantagem em
qualidade para Cortina de fumaça, os dois filmes vêm protagonizando
debates acalorados.

O filme de Eastwood, estrelado por ele e Maryl Streep, é o favorito
entre as mulheres, que se desmancham em lágrimas diante da história
de uma dona-de-casa que vive uma tórrida e inesquecível história de
amor e, ao morrer, deixa como legado aos filhos os diários cm que
detalha sua aventura. Uma herança que povoa a fantasia de qualquer
mulher. A leitura muda o sentimento dos filhos, já maduros. Feminista
de longa data, a escritora Rose Marie Muraro acha o filme um perigo."Como ele é lindo, a gente chora e se emociona com uma história

esterotipada. que reflete uma visão típica-
mente masculina, que repete muitos pre-
conceitos. Um pântano", brada.

Já Cortina de fumaça, segundo o psi-
cologo Sócrates Nolasco, autor, entre ou-
tros, do livro .-1 desconstrução do masculi-
no, é um filme fundamental para os tem-
pos de hoje. "Ele mostra que é possível
viver a modernidade sem uma crise se-
xual. E discute um sentimento perdido
pela modernidade e que é o mais impor-
tante e exclusivo do homem: a relação pai
e filho", explica. Em torno do escritor
vivido por William Hurt, o balconista de
uma tabacaria (Harvey Keitel). um garo-

to em busca do pai (Harrold Perrineau Jr.) e seu pai redescoberto
(Forest Whitaker), Auster constrói um intrincado jogo de relações de
amizade, confiança, afirmação e amor paterno.

Nas livrarias, a edição brasileira de As pontes de Madison (Relume-Du-
mará) chega aos 20 mil exemplares de tiragem, somando-se aos já quase 10
milhões em todo o mundo. Uma carreira mais brilhante que a do roteiro
original de Cortina de fumaça — premiado com o Urso de Prata no
Festival de Cinema de Berlim em março passado — lançado numa edição
conjunta (Best Seller) como o segundo roteiro do diptico de Auster e
Wang, Sem fôlego, que tem estréia marcada para dezembro"Nos últimos tempos, o cinema independente, até porque era o
único espaço aberto, deixou-se tomar demais pelos filmes em que a
questão central era sexual, na maioria homossexual. Mas. cada \ez
mais, as questões da sociedade são menos encabeçadas pelo sexo, uma
vez que hoje pode tudo, bi. homo. drag etc.", diz Nolasco. A explosão
de Quentin Tarantino com Cães de aluguel trouxe de volta os homens
heterossexuais as telas euh do mundo. "O 

que há de i\iais inovador
sobre o filme e que. ao mesmo tempo em que é uma história de homens,
mostra uma sensibilidade feminina nos detalhes, em sentimentos silen-
ciosos e generosos dos personagens", diz a cineasta Sandra Werneck."O 

que prova que é possível falar de gênero sem cair nos estereótipos
usados pelo cinemào americano", acrescenta."Que o público perceba a diferença entre um filme masculino e outro
feminino já diz muito sobre a confusão psicológica das relações moder-
nas", diz Nolasco. "Só temos que tomar cuidado para não cair nos
extremos. Não se pode esquecer que As pontes de Madison toca as mulheres
e isso, dado seu estereótipo, é preocupante", conclui Rose Marie.

" Perceber a
diferença
entre um

filme e outro

já diz muito
sobre a

confusão das
relações

modernas"
Sócrates Nolasco

BAFORADAS
O protagonista de

Cortina de fumaça é um
homem, o escritor Paul
Benjamin, vivido por
William Hurt

Os mais importantes
diálogos acontecem
numa charutaria, num
bar e numa oficina
mecânica

A narrativa é
construída de
conversas entre amigos

Os homens trazem
para seu universo
socialmente específico
as companhias
femininas

A relação paterna
permeia os personagens
de Keitel e Hurt e é
explicita entre
Perrineau e Whitaker
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MEU DIÁRIO
Em . l.v pontes de

Madison. a
protagonista c uma
mulher. Francesca
Johnson, vivida por
Maryl Streep

Os diálogos
fundamentais
acontecem sempre na
cozinha

A narrativa é em
forma de diário

Maryl Strep \ i ve o
romance com
Eastwood no seu
próprio ambiente, sua
casa. seu jardim e sua
cidade

A relação materna é
objetiva na trama
básica e subjetiva nos
efeitos que a leitura dos
diários provoca em
cada um dos filhos

^ 
GARANVDOPtLO UHIBANCO S.A.~ I
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muita

gente

poder

comer.

99,7

MÚSICA
CIVILIZADA

& INFORMAÇÃO
RELEVANTE

A primeira vista, a Feira da
Providência e um lugar cheio de
novidades, com atrações culturais
e lazer para toda a família. Mas,
mais do que isso, a Feira é a união
entre o Banco da Providência e a
Arquidiocese do Rio de Janeiro para ajudar aos necessitados. Por isso, sua presença na Feira
da Providência é tão importante. Todo dinheiro arrecadado em 4 dias de Feira será aplicado em
programas de assistência para as famílias carentes da nossa cidade. A gente pode contar com
você, não pode? Compre a rifa com direito ao ingresso para a Feira - RS 4,00 (à venda nas bi-
lheterias do Riocentro, na sede do Banco da Providência na Rua dos Arcos, n° 54 - subsolo da
Catedral). Você concorre a: 1 Paraty CL 1.8 - 95 gasolina e a 1 Corsa GL 1.4 EFI95/96 gasolina.
Extração da Loteria Federal de 2/12/95. RIOCENTRO

9 *10 #tl *12/NOV/95

Vá à Feira da Providência. Voc_ê deixa~muita genteTeliz, começanckrpor você mésrho.
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Moraes Moreira
canta histórias
em show mo IRio

! Depois de lançar um
álbum de estúdio — O

i Brasil leni conserto — e
| reciclar as próprias
j criações com um disco
•'despi ugado — Acústico —

jo baiano Moraes Moreira

| aterrissa hoje e amanhã,
¦às 21h30, no Canecão.
' Além de cantar com novo
j arranjo músicas inéditas
'como Pernambuco c
, Brasil, dedicada a Alceu
' Valença, e os seus
.sucessos de sempre —
i Festa tio interior. 1'reta
ipretinha, Meninas Jo
i Brasil e Acabou chorare —
' Moraes vai brindar a
. platéia com histórias e
: encontros vividos nos seus
21 anos de estrada.

ia mm Peça estréia hoje para assinantes do JB

'Penélope' 

no

Glaucio Gill

Ulisses parte para a guerra de Tróia e sua mulher,
Penélope, é obrigada a escolher um novo companhei-
ro. Acreditando que seu marido ainda esteja vivo, a
moça usa um argumento imbatível: aceitará o casa-
mento, mas só depois de tecer uma mortalha para o
sogro. Inspirados nesta figura mitológica, Fátima Saa-
di e Antônio Guedes escreveram Penélope, que estréia
hoje, às 21 h, só para assinantes do JORNAL DO
BRASIL, no Teatro Glaucio Gill, em Copacabana. A
atriz Helena Varvaki (à direita) interpreta esta mulher
apaixonada, que à noite desfaz o pano tecido durante
o dia. A peça revela o momento em que i personagem
é desmascarada. Na saída do teatro o público recebe
um envelope com o final da história, podendo assim
questionar o mito da saudade e da espera.
Os assinantes do JB poderão reservar seus ingressos
pelo telefone 589-5000, a partir das lOh.

Baseado em BSues lança CD no Mistura
O bines carioca tem
encontro marcado,
amanhã, no Mistura Fina.
Comemorando a chegada
ás lojas do CD de estréia,
b Baseado em Blues fará
uma apresentação única,
'as 22h30. Após três anos
de estrada, o primeiro
álbum responde a uma

exigência do público
compartilhada por seus
próprios integrantes.
"Acho que tudo correu no
momento certo. Nem
cedo demais para nos
desgastar, nem tarde
demais para cairmos no
esquecimento", raciocina
o gaitista Jeffcrson

Gonçalves. Das 13
canções, nove são da
banda. O Baseado em
Blues ainda conta com
André Casquilho (voz),
Sérgio Rocha (guitarra),
Fábio Mesquita (baixo),
Alexandre Mattos
(bateria) e Pedro Augusto
(teclados). ;
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Dança de uma 
'Espécie 

em extinção'

Segundo uma critica do jornal inglês The Times, "a violência de uma
hilariante dança apache é transformada em cena lírica e apaixonada, na qualele canta uma triste canção de amor. cuja letra é inteiramente formada portítulos de outras canções, enquanto ela dança com uma intensidade
incrivelmente disparatada". O comentário refere-se ao espetáculo Espécie cm
extinção — um fragmentado quebra-cabeças de paixão c histeria. \ isto atrau">
das vidas turbulentas de um casal de artistas, que acontece hoje e amanhã, ás
21 h. no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea.
A dupla de artistas Sian Williams c Mark Hopkins (acima), da companhia
The Kosh — as estrelas da peça —, foi trazida ao Rio pela Cultura Inglesa. A
direção é de Johnny Hutche Michael Mertwitzer.ea música de Peter Breuis
e Howard J. Davidson. O espetáculo tem preço simbólico de RS 10. e RS 5
para alunos da Cultura Inglesa.

I HORÓSCOPO

Aries © 21/3 a 20/4
Inicie sua semana de
forma um pouco mais
cuidadosa em relação

M;ix Kllm

a compromissos financeiros e despesas. São
positivas as influências sobre a rotina de tra-
balho e os assuntos amorosos. Bom entendi-
rnento.

TOURO • 21/4 a 20/5
Sâo positivas as in-
fluôncias que se farão,
sentir sobre o seu
comportamento. Vantagens e realização inte-
rior geradas pela atitude de amigos e paren-
tes mais próximos. Não agrave problemas no
amor. Contenha-se.

GÊMEOS *21/5 a 20/6
Quadro estável nos
negócios e finanças.
O dia. no entanto, se-
rá dominado por uma sensação de inseguran-
ça gerada por dificuldades de relacionamen-
to intimo. Não se deixe abater e seja mais
esperançoso.

CÂNCER • 21/6 a 20/7
Hoje. canceriano. es-
tarão mais próximos
da solução alguns
problemas materiais que o inquietam Boa
disposição no relacionamento com colegas,
colaboradores e amigos, dos quais você rece-
berà importante apoio.

r~m§W/. .. W

LEÃO • 21/7 a 20/8
A semana começa de
forma instável, pois
você agirá de forma
intolerante diante de pessoas cujo comporta-
mento não lhe agrade. Procure se controlar e
use seu melhor dote de caráter neste inicio do
poriodo

VIRGEM • 21/8 a 20/9
Você, virginiano, terá
hoje um comporta-
mento muito ligado a
sonhos e esperanças quanto ao futuro Oti-
mismo crescente fundado em fatos que muito
têm a ver com sua rotina afetiva e sentimen-
tal. Surpresas agradáveis.

dT

LIBRA • 21/9 a 20/10
As previsões da se-
gunda-feira mostram
um quadro de vanta-
gens, sorte e compensação material, convi-
vendo com indicações de instabilidade em
seus sentimentos. Tendência á solidão e ao
isolamento. Mude.

ESCORPIÃO «21/10 a 20/11
Segunda-feira muito
favorável em relaçào
aos negócios. Você
poderá compensar essa indicação agindo de
forma comedida e conciliadora. Busque mos-
trar-se interessado e dedicado aos que lhe
são mais próximos

W^-y]

SAGITÁRIO «21/11 a 20/12
Semana que inicia de
forma favorável, com
indicações de vanta-
gons financeiras, sorte e ganhos inesperados.
Vivência afetiva que será recompensada em
atitude de compreensão Romantismo e orno-
tividade.

CAPRICÓRNIO • 21/12 a 20/1
Capacidade de adap- [S-X—tação a situações no- L—-"1/

vas. Período que se V u
inicia de forma mufto benéfica. Excelente mo-
mento para novas amizades e o trato com
estranhos. Dia neutro no amor e nos seus
interesses de família. Motive-se.

T
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PARKER t HART
, MANDARAM S\R POO*
, NEY PARA OS AUPE5
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GARFIELD
NO FUNDO, O 6 ATO DOMHSTt-^CO CONTIMoA SENOO SELVAGÇW.'

JIM DAVIS
SE PRECISAR cê MIWl, ESTOU")brincando com meu f"^RSlNUO DEPEUJCJA .)

/tome cuidadoS

jt«A c*vt> 5 /6

FRANK E ERNEST

r»iQUAMPO 1\AEL> CORRETOR DlS&E
ÇüE O CERCADO \A

SE A.QÜECER, 5 ;
COLO9UEI I

TODAS AS y-l
hA.lNrtAS AQÕES ' ?
NO FREEZER.' «

O

AQUÁRIO «21/1 a 20/2
Com a Lua em se
signo, se Iniciam de
forma mais positiva
novos rumos para a rotina. Disposição para
mudanças. Procure se comportar de forma
mais afável e carinhosa em relação as pes-
soas de sua vivência Intima.

•EES.
PEIXES • 21/2 a 20/3
Bom inicio de semana
para você, que se
obriga, profissional-
mente, ao trato com o público. Presença signi-
licativa de pessoas idosas em suas decisões
relacionadas à família e a interesses domésti-
cos Alegrias contidas

QUADRINHOS

AS COBRAS
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HORIZONTAIS — 1 — arte de colecionar imagens,'
principalmente estampas, 11 — pele que envolvo cada
um dos dedos dos mamíferos; dispositivo que mantém
os dedos em extensão. 12 — braço longo de no. 13 —
flui o transparente, inodoro, insipido, pesado, -otjmr
pressivel. elástico, que constitui a atmosfera terre^irg.
(puro. è uma mistura de 79% de nitrogênio e 21 de
oxigênio), 14 — de outro modo; por outra forma, 15 —
bagaço de que se Ia; a aguapé borras de vinho. 16 —
o aproveitar-se alguém, temporariamente a titulo
oneroso ou gratuito, das utilidades duma coisa alheia,
na medida das necessidades próprias e das de sua
familia: 17 — relativos a liceu. 20 — peça quadrangu-lar. em forma do moldura, com que se guarnecerno#vãos das janelas (pl.). 21 — designação comum* as
espécies de primatas. da familia dos calitriquideos,
com cinco gêneros e várias espécies em território,
brasileiro; tipo amacacado. feio. esquisito; 23 — pe-
quena bigorna de aço. sem h.iste. usada 11a cunhageni
de moedas e em ferraria; 25 — uma das primeirasmanifestações teatrais do Japào. representados du-
rante funções religiosas nos festivais xintoistas, o quil'se caracteriza pelo simbolismo. pelo lirismo, pelosmovimentos altamente estilizados dos atores, que'obedecem a convenções cênicas permanentes e t!U-
dicionais. pela forma solene e ritualistica, pela pre-sença de personagens míticas ou humanas, mortas oir
vivas, concretas ou abstratas, e pela atuação exclusi-'
va de homens, inclusive na representação de papéis<femininos. 26 — que troveja. que faz muito estrepito;
30 — onde ninguém habita: desabitada, 31 — insJtyp
mento de sopro, de metal, com tubo cônico. provido de
um sistema de chaves semelhante ao do oboe, e de
embocadura de palheta simples como o clarinete, .32.— proceder, provir, dimanar • >V)VERTICAIS — 1 — adoração de si mesmo. 2 — azar»,
no |ogo; medo, 3 — especie de pedra dos peps dos
candomblés, lavada em água corrente em cerimônias,
especial, interjeiçào exprime incitamento. alegria4afj-n
miração ou espanto. 4 — peças cilíndricas com roscas
externas nas duas extremidades, ou apenas em umá.*'
com as quais se efetua a conexão entre dois tubos, ou.
entre um tubo e uma válvula ou outro acessôrio;'S —"
arvore da família das leguminosas. de origem aslâtl-*
ca, que tem folhas arredondadas e cordadas. flores
purpúreaj em fascículos. sendo por isso bastanfij'
ornamental; 6 — lugar onde outrora se administrava" '
justiça, e que era. de ordinário, junto das igrejas (pl.);.carta de lei que regulava a administração de uma
localidade, ou que concedia privilégios a individuo&y
ou corporações (pl.); 7 — palavra tupi-guarani qupentra na composição de muitos termos brasileiros, e
que significa pedra, metal 8 — nos candomblés, d.
atabaque menor, 9 — saudação das pessoas que tém
santos masculinos, realizada de bruços no chão di/'
terreiro (pl.); trombeta com ressoador, dos indiaa"
bororós, a qual produz um som cavernoso e grave,
que serva para acompanhar os ritos religiosos e as •
cerimônias fúnebres (pl.); 10 — montanhés; relativo-,;
ou pertencente ao irmão primogênito de Moisés e
primeiro sumo-sacerdote do povo de Israel; 18 —
pequeno utensílio de pau com que o sapateiro brune.^^
sola do calçado (pl ); parte posterior do corpo do .homem e dos animais blpedes e superior dos outros
vertebrados, desde as espâduas ate aos rins; 19 —
mulheres virtuosas, bondosas, inocentes; mulher que'se distingue pela extrema bondade e pela prâtidahabitual das mais altas virtudes (pi), 22 — diz-se do
dia em que a Igreja não ordena abstinência de carrre--
diz-se da mulher grávida 24 — variedade de ágata x
semitransparente. que apresenta camadas paralelasde diferentes cores; variedade de ágata entre cujas
camadas se observa sensível destaque de cor. 27 —
cada uma das seis divisões de cada tribo ateniense Jantiga, grande vaso de barro, que se usava à mesa
para a mistura de vinhos; 28 — magnetismo pessojl; ]encanto 29 — interjeiçào que exprime surpresa, es-
panto ou terror Colaboração do LOURIVAL SAL-
LES FILHO — Numaitá — Rio.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS - - corticoide. ogâ-ilu; foz. ro. pule"CO *
simomas. inositol; co; cenmide; mauser. tau liga. ,enfiar; ce; sua. sobole.
VERTICAIS — corticites ogo. rà. tipisca. iluminuras"'culotes if. doca xosfera. enomel so; ilmco; rvo. mufa. '
anu gel ro {

Correspondência para Rua da* Palmeiras, 57
aoto. 4 - Botafogo - CEP 22.270.070
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SALTO ALTOPalmas para ele
Ângelo Neroni, dono do

restaurante Grottammare, pas-' sou cinco anos fora do Brasil.
Chegou e, quando viu os

preços de seu próprio restau-
rante, achou tudo caro — ca-
ríssimo; foi às compras, fez os
cálculos de cada prato, colo-

¦ cou sua margem de lucro, e
concluiu que podia baixar seus
preços em cerca de 40%. E,
quarenta porcento.

O filé de peixe cru ao li-
mão, que custava RS 12,50.
passou para RS 8.00; o spag-
hetti ao vongole, de RS 17.00
para RS 10.00; os peixes em
geral, de RS 19.00 para RS
14.00 — e por aí vai.

Ângelo reassumiu a direção
da casa e a partir de agora pre-
tende realizar festivais de pei-
xes e frutos do mar. O do mo-
mento é o da eavaquinha: cou-
vert completo, spaghetti com
cavaca, cavaca na brasa com
arroz primavera e salada, e I 2
garrafa de vinho — tudo por
RS 24.00.

O Grottammare merece as
palmas da coluna, com o
maior louvor.

Obstáculo
Além de desviar de ciclis-

tas, cachorros e carrinhos de
bebê, quem foi correr na orla
da Lagoa no sábado teve
uma preocupação a mais:
evitar os fiéis da Igreja Uni-
versai do Reino de Deus, que
insistiam em parar quem se
exercitava para uma conver-
sinha rápida sobre religião.

Quem não conseguiu se
desvencilhar ainda ganhou de
brinde um exemplar do jor-
nal da igreja para ler em ca-
sa.

Socorro, Nossa Senhora
Aparecida.

Samba erudito
O retumbante Wally Saio-

mão vai provar que escola de
samba e Mozart têm tudo a
ver.

É dele a idéia da apresen-
tação de integrantes da Man-
gueira junto com o Quinteto
Mozart, hoje à noite, em
frente à livraria Argumento,
na Rua Dias Ferreira, para
festejar o lançamento do li-
vro Ponto de Juga. de Jorge
Sá Earp.

A prefeitura, que adora
uma festa, aderiu e até auto-
rizou o fechamento do quar-
tei rã o.

Arquivo
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Ás surdas de Georgina Brandolini chegaram, mais
uma vez, para embelezar a cidade

m
AH, BRASÍLIA, ?

A inauguração do Gallery de Bra-
sília movimentou as massas do eivo
Rio-São Paulo.

O vôo deveria sair às sete da
noite, mas mi decolou as nove e
meia. No aeroporto, a média era de
três celulares por pessoa e o chani-
pasme, leli/inente. rolou sem parar.

l om o atraso, as mulheres come-
çaram a se maquiar no avião, e Kar-
mita Medeiros chorava, desespera-
da "I squeci meu batom vermelho,
esqueci meu batom vermelho."
Quem resolveu o problema de Kar-
mita? Narcisa .lohannpeter. e claro.

i orno loi impossível passar os
vestidos, a maioria das convidadas
chegou na lesta completamente
amarrotada — e tudo bem

A namorada de ( híquinho Sear-

pa quase teve uma coisa quando viu
seu galã sendo fotografado com Te-
resa Collor. A tal ponto, que o casal
deixou a festa e voltou para São
Paulo de jatinho, no ato, que coisa.

Preocupadissima, Nareisa — ela-
ro — ofereceu um Lexotan a Chi-
quinlio, que recusou, pois não que-
na dormir na viagem de volta. Mas
Nareisa insistiu, dizendo "só uma
dentadiiiha, Chiquinlio. só uma deu-
tadinha".

A bela feresa. olímpica, nem per-
cebeu o infausto acontecimento; e
suas malas Chanel foram um su-ces-
nO.

Míriam üagliardi levou uma ba-
gasiem tão grande que parecia que
estava se mudando para Brasília,
"No consigo resolver que roupa vou

botar na hora", explicou. Mas
quando chegou, vestida de Escada
com um broche e-nor-me — um sa-
po. de Valentino —, quase foi
aplaudida.

Lu Lacerda de preto, longo, era
a imagem da desolação — ou da
saudade, talvez.

Paulo Fernando Marcondes Fer-
ra/, que eslava em Brasília para visi-
tar sua filha Maria Pia e seu neti-
nho. nem sabia da festa do Gallerv,
mas como não viaja, jamais, sem
levar seu smoking, aproveitou e deu
uma passadinha

No meio da festa, alguém ímpio-
rava: "Preciso de um automóvel pa-
ra saii daqui: pago qualquer dinhei-
ro para sair daqui " Não conseguiu,
coitadinho

Havia muito mais fotógrafos do
que convidados, e às três da manhã
não existiam mais copos; mas por
uma módica quantia os garçons,
genlilíssimos, traziam qualquer
clrink. Mas na mesa de cabeceira de
cada conv idado, uma caixa de cho-
colates Godiva — aquele caríssimo.

Comentário; foi uma festa black-
tic num canteiro de obras, e o que
salvou a honra dos organizadores
foram a gentileza e a atenção de
Sidney Pereira — impecável, como
sempre.

E para coroar a excursão, no
almoço de Afrãnio Nabuco. helicóp-
teros fazendo rasantes perturbaram,
atrapalharam, incomodaram, irrita-
ram e revoltaram os convidados —
uma coisa.

O pintor argentino Carlos
Anesi — bonito e solteiro —
escolheu a noite de sábado pa-
ra a festa de comemoração de
seus 20 anos de Brasil.

Primeiro, a casa: construída
por Zanini para Florinda Boi-
kan, tinha uma piscina, claro.
Mas o segundo proprietário
preferia que ela fosse do outro
lado, onde havia uma pirambei-
ra. Para dar sustentação ao ter-
reno, foi preciso utilizar pedra
de grande porte, e a firma en-
carregada da obra disse que só
seria possível fazer o transporte
de helicóptero — o que foi feito.
Nem Fellini, no auge de sua
criatividade, faria melhor.

Agora, a festa: Soledad, a
bela chilena namorada de Eric
Waechter, ajudou seu amigo
Carlos a receber Júlio Rego,
Marisa Urban, Rodolfo Gar-
cia, Dorita e Zózimo Barrozo
do Amaral, Eza Figueira de
Melo, Chiquinho Brandão,
Jack Bell — um sucesso na
pista de dança. E os dois meio-
irmãos, Luiz Eduardo e Octa-
vio Eduardo — Guinle.

Georgina Brandolini estava
linda, e mais sóbria impossível:
tailleur marinho, blusa mari-
nho, e com os cabelos — divinos
— que devem ser tratados pelo
cabeleireiro do próprio Jesus
Cristo.

E por falarem cabelos, os da
bela Luiza Brunet, quando
dançava, faziam tcha — para
um lado — e tcha — para o
outro —, sabe como é?

Havia unia convidada vestida
com um pijama chinês de cetim
branco, todo bordado — outra
coisa; e um sósia de Orlando
Silva, que ficou sentado sozinho

a noite inteira, e nem cantou,
que pena.

lide Lacerda Soares não saiu
da pista de dança um só minu-
to; em qualquer lugar da casa o
vento açoitava sem piedade,
mas a música aqueceu os espí-
ritos. Quando o discotecário
atacou de Love is in lhe air,
ninguém, mas ninguém mes-
mo, conseguiu ficar parado.

Cláudia Souza Campos —
ex-Monteiro de Carvalho —,
glamourosíssima, não desgru-
dou um segundo do namorado.
Mônica Silveira e Sheila Vilela
chegaram juntas; bem tarde
adentraram o recinto, animadís-
simas, Ciça Guimarães e Vivia-
ne Soares Sampaio, de pijama
de seda rosa fúcsia.

Carlos Anesi pinta bichos,
muitos bichos, e durante a fes-
ta, slides de seus quadros eram
projetados na parede — um
verdadeiro zoológico artístico;
tinha até um macaco com gola
de organdi plissado, um deli-
rio.

Quando esteve no Brasil, a
princesa Marie Christine de
Kent levou com ela uma linda
galinha carijó, presente de Ane-
si; a princesa ficou tão, mas tão
feliz que, quando chegou a Lon-
dres, mandou para o pintor uma
foto dela própria com uma gali-
nha carijó — de verdade — por
quem nutre sentimentos de pro-
fundo afeto, e com quem deve
tomar chá todos os dias.

Quem tinha que trabalhar
no domingo — tem gente que
trabalha, sabiam? — saiu cedo;
mas continuava chegando gen-
te, e o Morro da Joatinga, que
nos anos 70 era chamado de
Sodoma e Gomorra. estava,
apenas, intransitável.

Nada pelo social
Hoje não tem — a semana está fraquis-sima. Mas não se

esqueçam: quarta-feira é o aniversário de Gilberto Braga
e domingo o de Helô Guinle, que será co-me-mo-ra-dís-si-
mo. Aguardem!

Diintiza Leão c Sônia Biondo

CRÍTICA MiUSECA Recital Gershwin-Bernstein

Vitória do melodismo

inspirado e inteligente

Bon Jovi sacode públicoJL. Ismar Inqbor

VÍTOR lilUDICI:
Uni espetáculo brilhante l'c/

a festa de quem foi a Sala Ceei-
lia Meireles no sábado ou à re-
petição de ontem de manhã. O
concerto, dedicado a dois com-
p.ositores americanos. Georgo
Gershvvin e Leonard Bernstein.
loiio de saida mostrou uma Gr-
questra Sinfônica Brasileira
afiadíssima. O primeiro mime-
ro. a abertura da opereta Candi-
de, de Bernstein, foi executado
de maneira a não deixar dividas
com nenhuma orquestra sinto-
nica. O trabalho do regente Ro-
berto Tibiriçá e da OSB atingiu
a glória na suíte das Danças sin-
[oniais. extraídas da trilha sono-
ra de IIV.v/ Side siorv, também
de Bernstein. A aprovação unà-
nirtle da platéia foi uma prova
de que virtuosismo é um fenô-
meno palpável e de que o melo-
dismo inteligente ainda ocupa
lugar nas preferências do públi-
co. Como diria um radialista do
passado, não adianta discutir
com os ouvintes. Quando Leo-
na/d Bernstein compôs Maria
ou There's a plaee for us, os
ternas foram ditados pela imor-
talidade. E nesse nível impalpá-
vel que se dissolvem as diferen-
ças entre o erudito e o popular.
Canções como essas provêm do

mesmo nicho da A ir Maria, de
Schubert, ou da Adelaide, de
Beethovcn.

Na segunda parte, a gloria
coube a Gershvvin. outro aben-
çoado pelos mistérios sagrados
da melodia. Os números foram
selecionados da ópera Porgy
and Bess. Os solistas foram o
soprano Marvis Martin e o ex-
c e 1 e n t e b a r í t o n o A r t h u r
Thompson, detentores, ele prin-
cipalmente. de outro mistério
insolúvel: a excelência dos can-
tores negros americanos. No en-
tanto, apesar do belo timbre e
da segurança técnica, faltou al-
gum tempero à interpretação de
Marvis Martin. Principalmente
no celebérrimo Summertime.
Logo a seguir, a entrada em ce-
na de Arthur Thompson mere-
ceu do público uma verdadeira
consagração. Dois números
adiante, quando ele se superou
no O/i, l gol plenty onutiin e até
mesmo em Itaint necessarily so,
área de Sporting Life. murmú-
rios do público atestatavam sua
superioridade vocal e interpre-
tativa. Mas no dueto Bess, vou
is my woman now Arthur e Mar-
vis se mostraram insuperáveis.

¦ Cotações: • ruim * regular
? * bom ? * ? ótimo ? ? ? ?
excelente

A Praça da Apoteose transfor-
mou-se na ultima sexta-feira num
ponto de encontro para sexo im-
púbere. drogas leves & roekVroll
de buttque. Cerca de 40 mil ado-
lescentes lotaram pista e arqui-
bancada do templo do samba para
ver a banda americana Bon Jovi.
que fez um shovv competente. A
horda juvenil cantou de cor várias
das ll> músicas do grupo, que já
vendeu mais de 50 milhões de dis-
cos no mundo.

A banda brasileira Biquíni Ca-
vadão negou-se a fazer a abertura
do shovv, devido á impossibilida-
de de passar o som. Talvez por
isso, quando a guitarra de Richie
Sambora, a bateria de Tico Torres
e o baixo de Uugh McDonald
detonaram os primeiros decibéis
no local, ás 201Í45, e não confor-
me havia sido divulgado, às 21 h,
as filas do lado de fora do local
ainda eram enormes. O se.x sym-
boi e vocalista Jon Bon Jovi foi o
último a entrar em cena para ini-
ciar o shovv com Freeworld.

Nas laterais do palco, estam-
pas mostravam fachadas de pré-
dio em ruínas e, atrás dos músi-
cos, três telas desenhadas traziam
imagens dos ícones Jimi Hendrix,
Elvis Presley e Chuck Berry."Apertem os cintos, e deixem que
eu pilote", convidou o vocalista
Jon. Surpreendentemente, o Bon
Jovi fez um espetáculo que valori-
zou seus rocks radifônicos, dei-
xando em segundo plano as babas
glicosadas. Petardos como Livin'
on a prover e Vou give love a bad
nome, Siperry when wei fizeram a
alegria de um público histérico.

Bon Jovi reuniu pleiteia vibrante na Apoteose

O som esteve irregular, mal
mixado, atrapalhando, por exem-
pio, a audição ideal dos teclados
e sanfona, na música Somelhing
for lhe pain. de David Bryan.
Mas as atenções estavam sempre
voltadas para Jon Bon Jovi, que
tocou violão, guitarras e maraca.
Bon Jovi traz para o palco os
arranjos de seus discos, reafir-
mando a certeza da fórmula de
um hardroek setentista acrescido
de um groove dançável. Canções
como Keep lhe faitli, Some day
/'// be saturday nighl, mais bala-
das pesadas como Blaze ofglory.

Ingber
levaram as meni-
nas ás lágrimas,
principalmente,
quando o cantor
trocava canto
por requebros.
Em Bad mediei-
ne, com Sambora
pilotando uma
guitarra de dois
braços, com seis
e doze cordas,
cantam uma par-
te da stoneana
Jumpin' jack
flasli. Neste mo-
mento, foram in-
fiadas de cada la-
do do palco dois
enormes bone-
cos: um roqueiro
com chifres de
diabo e uma re-
bolativa figura
feminina de fio
dental e seios à
mostra. Saem do

palco e voltam para o bis com
Always, IVanted dead or ative e a
versão de Joe Cocker, imortaliza-
da em Woodstock, para IVitli a
little help from myfriendàn dupla
Lennon & McCartney.

O Bon Jovi sacode o público,
sua a camisa ao vivo — aliás, Jon
veste no bis o manto canarinho,
com número II, onde se lia a
inscrição The se brazilian davs,
mas não perde o ranço assépti-
co.A banda volta para o segundo
bis e dá boa noite com a música
de trabalho Tliis aint a love song.
após duas horas e quinze minutos
de shovv. (Braulio Neto)

JB
FÓRUM
DE CIÊNCIA
E CULTURA

O NOVO PONTO DE
ENCONTRO DO SABER

30 DE OUTUBRO A
07 DE NOVEMBRO

L I V RO
Lançamento do livro

Caos, Acaso e Determinismo
Dia 31 -3a feira - 19 h

Salão Vermelho

JORNADA
Abertura da

XVII Jornada de
Iniciação Científica e

VII Jornada de Iniciação
Artística Cultural

Dia 06-2'feira - 10 h
Salão Pedro Calmon

PALESTRA
Sistema Educacional

em Israel
Prof. Maurício Grinberg

Dia 07 - 3* feira 17 h
Salão Moniz de Aragão

ENTRADA FRANCA

Projeto JB/UFRJ
Av. Pasteur 250, Urca

Tel.:295-1595

CORREÇÕES
Ao contrário do publicado sábado, na reportagem .•( musa punk

daglasnosl. o espetáculo Lago dos cisnes não reúne apenas bailarinas
com mais de cem quilos. Dos 14 bailarinos, apenas três são gordos.

Houve troca nas legendas das fotos de Beatriz Milhazes e
Rosângela Rennó, confundidas nas suas identificações, em E.xposi-
ções de conflitos, na edição de domingo.

Classificados

JB

Disque

(021) 589-9922

Jazzmania
Dias 3, 4 e 5

THE MAMAS AND THE PAPAS'

Afro Caribbean Beat

?RIO-SUL

.JORNAL DO BRASIL

Ritmos afro-caribenhos
com os DJs

Magaye Jean Pierre & Carlos Blgan|ó

k fainho EfooMi, 769 • Ipcnero • re$mtr(021) 287*5100
m
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CINEMA
COTAÇÕES: © ruim ? regular
bom ótimo >??? excelente

Q Os horários dos filmes c os endereços dos
cinemas estão no PERTO DE VOCÊ.

ESTREIA
0 CÉU DE LISBOA - Lisbon story — de WimWenders. Com Rúdiger Vogler. Patrick Bau-chau e Teresa Salgueiro.

Drama. Lisboa é o cenário de uni filmesobre os percalços de um outro filme, abandonado pelo diretor. Para solucionar o problems e gravar os sons que faltavam, umengenheiro de som é chamado Alemanha/1995 Censura: livre. ??
Circuito: Estação Cinema 7

NOVE MESES - Nine months de Chris Columbus. Com Hugh Grant. Julianno Moore, TomArnold e Joan Cusack.
Comédia. Samuel e Rebecca forman umcasal quase perfeito, mas um dia eles rece-bem uma pequena surpresa que vai transfor

mar suas vidas num terrível caos. EUA/1995
Censura livre. ?
Circuito: Roxy 2. Sao Luiz 1, Rio Off-Price2. Leblon 2. Palácio I. Via Parque 4. NorteShopping 1, Carioca, Madureira Shopping 2.Icaiai. Madureira 1

MORTE SÚBITA - Sudden death de PeterHyams Com Jean Claude Van Damme. Powers Boothe ftoss Mallinger o WhittniWright
Aventura No jogo das finais da CopaStanley, um grupo de terroristas está prestesa fazer deste jogo um acontecimento ines-

quecivel, é quando Darren McCord correcontra o tempo para salvar a vida de 1 7 mil
pessoas, inclusive de seus filhos EUA/1995.Censura 1 2 anos *
Circuito: Condor Copacabana. Largo doMachado 7. Leblon 1 /Som digital DTS emCD. R/o Off-Price I Som digital DTS orn CD.Barra 3. Largo do Machado 2, Metro Boavis-ta. Odeon. Via Parque 6. Madureira Shopping4. America Norte Shopping 2. Ilha P/aza 2.Madureira 2. O lana. Niterói. St ar CampoGrande 1

CINEMA DE LÁGRIMAS de Nulsun dos Santos Com Raul Corte? André Barros.Christiane Torloni e Patrick TannusMelodrama Rodrigo é um bem sucedidoatoi e diretor que. após o fracasso de suaultima produção, resolve investigai um sonho
que o atormenta a memória da mãe Brasil1995 Censuia livre ?
Circuito: Estação /

MANOBRA SUPER RADICAL • Alrborne i|.Rob Bowman Com Shane McDermott. SethGreen. Brittney Powellp e Chris Conrad.Aventura Mitchell é um adolescente calilorniano. amante do surf dos patins, mas umdia seus país vão pura a Autrália e decidemmanda-lo para Cinoinnati (Ohio) para passaro inverno com seus tio EUA '1994 Censuralivr. O
Circuito: Copacabana. Via Parque 3. RioSul 3 Barra 4. Palácio 2. hjuca 2. Ilha P/azaI. Madureira 3. Central. Madureira Shopp/mj3. Stai Camno Grande 2

CONTINUAÇÃO
0 QUATRILHO de Fábio Barreto Com Patn
cia Pillar Gloria Pires. Bruno Campos Ale
xandre Paternorst

Druma Dur.mle «i coloni/açáo italiana no
Sul do Brasil, dois casais encontram o amor
por caminhos que contrariam a moral da epo
ca Brasil '1995 Censura livre ? ? ?
Circuito Row 1 Sao Luiz 2. Rio Sul 2.Baua!) Cum Gávea Típica 1 Center. Madurena Shopping 1

SÁBADO d*- Ugo Giorgetti Com GiuhaGani Otávio Augusto e Mana Padilha
Comédia Vários incidentes perturbam osábado num prédio do Centro de Sao Paulo

0 filme tem paiticipacões de Tom /é e de J<>Sii.imis í; I . i . I 1!!''.; CrliMU.I ll)? ? ?
Circuito tstacao 3

0 BALCONISTA - Clcrks ,t,. K.-v... Sn

"¦ ")- 
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ESTREIA
PENELOPE Di1 I aluna Saadi e Antônio Guedes Direção de Antônio Guedes Com Helena Varvaki e Julia Merquior. Tendo Glaucio('d Praça Cardeal Arcoverde. s/n , Copaca ' ' AlO.i I ¦ ,1 .1 21 |, H 1 liFstieia e \ clusiva paz a assinantes do Jornaldo Biasil Duiaçao 50 minutos

Diama Penélope refaz o peicuiso de sua

:V.v ... '

Sessão Exclusiva

para Assinantes

0 JORNAL DO BRASIL

convida você para
assistir à pré-estréia

da peça

PENELOPE

Dia 30 10 95 • Hot inn ?1 00 ••

Local' Teatru GI.in. u i; i
IPça Cíixltíi.l Aif. .< '• >, -i •

Os primeiros 150

assinantes que ligarem

hoje, a partir das 10 horas

para 589-5000, poderão

reservar dois convites

para1 esta sessão

Com Brian O Halloran. Jeff Anderson o Ma
rilyn Ghigliotti.

Drama. Era para ser folga de Dante, caixa
de uma loja de conveniência em Nova Jersey
Mas ele tem que trabalhar para substituir um
colega. Ê o começo de um longo e enten
diante dia, no qual tudo parece destinado a
dar errado EUA/1993. Censura: 12. anos? ??
Circuito: Novo Jóia.

CORTINA DE FUMAÇA - Smoke de Wayne
Wang. Com William Hurt. Harvey Keitel e
Stockard Channing

Drama. No Brooklyn, um rapaz negro salva a vida de um escritor Para retribuir, ele lhe
dá abrigo em sua casa. mas o jovem esconde
um saco com dinheiro roubado, o que provoca muita confusão. EUA/1994. Censura: 12
anos. ???
Circuito: Art Fashion MaII 1. Estação Museu da Republica

ALMAS GÊMEAS - Heavenly creatures de PeterJackson. Com Melanle Lynsky, Kate Wlnslet eDiana Kent.
Drama. Pauline o Juliet descobrem que temalmas gêmeas. Mas aos poucos a amizade se
torna doentia Austrália/1994 Censura1 18
anos ???
Circuito: Estação Museu da Republica.

O MENINO MALUQUINHO - O FILME de Hei
vècio Ratton. Com Samuel Costa, Patrícia
Pillar. Roberto Bomtempo e Vera Holtz.

Comédia infantil Maluquinho é o me
nino travesso da cidade, que sofre quandoseus pais se separam Ai aparece o vò Passa
rinho, que o leva para umas férias no sitio
Baseado no personagem de Ziraldo. Brasil/
1995 Censuraslivre ???
Circuito: Estação Museu da Republica.

ENQUANTO VOCÊ DORMIA - Whilc you werc slee-
piltg de Jon Turteltaub Corn Sandra Bullock, Bill Pullman e Peter GaHagher.

Comédia romântica. Jovem solitária quetrabalha no metrô de Chicago se apaixona
por um homem que vê todos os dias naestação. ÈUA/1995. Censura: 12 anos. ??
Circuito: Roxy 3. Rio Sul 4, Via Parque 2.Niterói Shopping 2.

AS PONTES DE MADISON - The bridgos ol Madi-son County - de Clint Eastwood. Com Clint
Eastwood, Meryl Streep e Jim Haynie.Romance. A rotina de Francesca Johnson
e interrompida por um forasteiro que faz umareportagem fotográfica. Conforme cresce aamizade, eles percebem a admiração que têmum pelo outro EUA/1995 Censura 14 anos? ?
Circuito: Rio Sul I. Via Parque 1

A BALADA DO PISTOLEIRO - Desporndo deRobert Rodriguez. Com Antonio Banderas.Salma Hayek, Joaquim de Almeida o QuentinT arantmo
Ação Com a ajuda de um amigo e de uma

proprietária de uma livraria, violeiro persegueo líder mexicano do tráfico de drogas EUA
1995 Censura: 1 4 anos
Circuito: Paratodos. Star São Gonçalo. Art
Barrashoppmg 3

CAMINHANDO NAS NUVENS ¦ A walk In lhe
clouds de Alfonso Arau Com Keanu Ree
ves. Anthony Quinn e Aitana Sanchez Gi|on

Drama romântico Paul Sutton. um ameri
cano típico, sofre uma decepção ao voltar de
viagem e não estar sendo esperando por suamulher No dia seguinte, ele toma um trem e
conhece uma bonita jovem. Vitoria, e apesarde não terem nada em comum guardam um
segredo. EUA/1 995 Censura: 1 2 anos ? *
Circuito: Cirwcluhv Lauta Alvim

KIDS - Kids de Larry Clark Com Leo Fit/pa
trick. Justin Pieroe e Chloe Sevigny

Drama Um dia na vida de um grupo de
adolescentes viciados em drogas Um deles
que adora conquistar mocinhas virgens nao
sabe que está com Aids EUA 1995 Censura10 anos ?
Circuito. Art Copacabana. Top Cme Catete.Ait Tijuca Art Mèier. A/t Madurtura I Art
Pliiza 1 Art Fashion Ma/1 4. Art Barrashop
/"«<; 2

ECLIPSE TOTAL - Dolorcs Claibornc de íaylorHackfort Com Kuthy Bates. Jannifer Leigh »•
Christophei Plummni

Drama Vinie anos depois da absolvição
do assassinado «Io mando, mulher e acusada
da morte ria palma EUA/1994 Censura 1 4
anos *
Circuito Star Copacabana Star Ipanema
Estação Paissam/u Art Casasbopping 3 Art

vida buscando compreendei o caminho que.i vida teceu paia ela

ÚLTIMOS DIAS
EXORBITÂNCIAS, UMA FARÃNDULA TEATRAL

Coletânea de textos Direção de Antônio
Abuiamia Com Beth Goulart Antônio Grassi
e outros tspaco Cultural Sérgio Porto. Rua
Humana 1(i3. Humana (266-0896). 2" e 3".as 21 h Rs 10 Duiacao 3630 Até 31 de
outubro

GRÁTIS
AMOR POR ANEXINS De Artur Azevedo Direcáo de Gedivan de Albuquerque. Com Ronaldo Nunes o Enka Mayhara Beco da Bo-hrm/a. Rua General Góes Monteiro. 34.

conp/wnm
TEATRO 50 PCQV1CNO QEMO

APRESENTA

Et
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Barrashopping 1. Niterói Shopping 1. BruniTijuca.
TUDO POR UM SONHO • The Perez family deMira Nair. Com Célia Cruz, Anjelica Houston,Alfred Molina, Chazz Palmintieri e Marisa
Tomei.

Comédia Juan Perez sai de Cuba paraMiami na esperança de reencontrar sua espo
sa e sua filha. EUA/1994. Censura livre. ?
Circuito: Estação Icarai, Art Casasbopping
2.

DESEJOS SECRETOS - Une femme française
de Régis Wargnier. Com Daniel Auteil, Em-
manuelle Béart. Jean-Claude Briarly e Ga
bnel Barylli

Drama. Em 1939. Jeanne. a mais jovensde três irmãs criadas por mãe viúva, se casa
com um jovem oficial da infantaria. Até quecomeça a guerra e o marido é convocado
França/1995. Censura: 14 anos. ?
Circuito: Estação Museu da República.

JOHNNY MNEMONIC: 0 CYBORG DO FUTURO -
Johnny Mnemonic — de Roberto Longo. Com
Keanu Reeves, Dina Meyer, Ice-T e Takeshi.

Ficção cientifica. No século 21, num
mundo em que o espaço sideral correspondea uma realidade onde proliferam os bandidos,a mais valiosa informação deve ser transpor-tada por profissionais como Johnny. queoferece o que há de melhor em segurança.EUA/1995. Censura: 12 anos. ?
Circuito: Art Fashion Mall2. Cisne 1. Cisne2. Windsor

A EXPERIÊNCIA • Specles — de Roger Donaldson. Com Ben Kingsley. Michael Madsen,Alfred Molina e Forest Whitaker.Ficção cientifica Um grupo de cientistasinjeta o DNA de um alienígena em óvuloshumanos. Em alguma semanas, a forma devida se desenvolve numa menina, que todosacreditavam, ser normal. EUA/1995 Censura: 14ános. ?
Circuito: Art Fashion Mall 3. Art Barrashop
ping 5

WATERW0RLD ¦ 0 SEGREDO DAS ÁGUAS - Wa-terworld — de Kevin Reynolds. Com KevinCostner. Dennis Hopper e Jeanne Tripplehorn.
Aventura A ação se passa daqui a 600anos. quando a Terra teria se transformadonum planeta aquático. Marine. um navega-

dor, se envolve com Holen e Enola, garotaque tem tatuado nas costas o mapa da so-nhada Terraseca. EUA/1994. Censura: livre.?
Circuito: Via Parque 6

LANCELOT • O PRIMEIRO CAVALEIRO • Firstknight de Jerry Zucker Com Sean Con-
nery, Richard Gere. Julia Ormond e Ben
Cross

Épico Enquanto se prepara para entrar na
cidade de Camelot como sua nova rainha,
Lady Guinevere. prometida do Rei Aithui
encontra inesperadamente com Lanceloi. o
que reacendendo conflitos e emoções fortes
EUA/1 995. Censura: 12 anos. ?
Circuito Art Casasbopping /

MORTAL KOMBAT ¦ Raydon de Paul Andei
son Com Christopher Lambert Robm Shou e
Linden Ashby

Ação Os melhores combatentes da Terra
são lançados contra inimigos sobrenaturais
no reino ameaçador de Outworld. misteriosa
ilha do mundo paralelo EUA/1995 Censura
livre •
Circuito: Pathe Art Barrashopping 4 Ait
Madureira 2. Art Plaza 2

REAPRESENTAÇÂO
DEUS E 0 DIABO NA TERRA DO SOL clK C.l.iubor Rocha Com Geraldo Del Rey Yona Ma
qaiháes e Üthon Bastos (relançamento emcópia nova)

Vaqueiro mata o patrão ?» pai.» hiqu a
perseguição dos jagunços, esconde-se emMonte Santo |onto com os beatos e mau.tarde erma pata o bando do cangaceiro Corisco Brasil/1963 Censura 16 anos* -ét ? ?
Circuito f Stacào .?

OS CORAÇÕES LOUCOS • Les valscuses deBertrand Blier Com Gerard Depardieu Hatnck Dewaere Miou Miou e Jeann»- Moreau
Do»s ariugos vagueiam pela França vivemde pequenos furtos •• divertem se . orn as

garotas que encontram pelo < ammlio Franca 1972 Censura 16 anos
Circuito Cme Arte UFP

Bolaiogo (5*11 /34y> J as 2Uh G«air, An*30 de oulubro

CONTINUAÇÃO
CASA DE PROSTITUIÇÃO DE ANAIS NIN l>,
Ftancisi:o Azevedo Direção de Ticiana Stu
dart Com Felipe Camargo. Dora Pelegrmo e
outros Teatro Cândido Mendes. Rua Joana
Angélica, 63 Ipanema (267 7295) 2- a 4
iis 21h Rs 12 (2 ") o Ms 1ü (3* 6 4') D..s
conto de 50% para estudantes e 20% parafuncionários da C E F com carteira

DANÇA
RAÍZES — Teatro Vi/Ia-Lobos. Avenida Princes.i tsabol. 4.10. (275 U695) 2» e 3'. ás 2ú!iRS 10 Ate 31 de outubro

De Antonio Guedes
r I ;ilim;i S;i;idi
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PERTO DE VOCE

SHOPPINGS
ART BARRASHOPPING — (Av. das Américas,6G6/Lj N 431-9009) Sala 1 (221lugares): Eclipsi; total 14h10, 16M40,19h10, 21 h40 Sala 2 (204 làgares): Kids:14h30. 1 6h20. 18h1 0. 20li. 21 h50 Snlo 3

(357 lugares): A balada do pistoleiro5h30. 1 7h30. 19M30. 21 h30 Sala 4 (252lugares). Mortal kombat 14h, 16h. 18h.20h, 22h Sala 5 (186 lugares): A experiência. 15h40. 17h50, 20h. 22h10.
ART CASASHOPPING - (Av. Ayrton Senna.150 - 325 0746) Sala 1 (222 lugares):Lance/ot - O primeiro cavaleiro 16h.18h30, 21 h Sala 2 (667 lugares): Tudo
por um sonho. 1 5h. 17h10, 19h20, 21 h30Sala 3 (470 lugares): Eclipse total 16h.18h30, 21 h.

ART FASHION MALL — (Estrada da Gávea.899 - 322-1258). Sala 1 (164.lugares):Cortina de fumaça 15h40. 17h50. 20h.22h10 Sala 2 (356 lugares): JohnnyMnemonic: o eyhorq do futuro 16h10.18h05. 20h. 21 h55 Sala 3 (325 luctaies)A experiência 1 5h20. 1 7h30. 1 9h4021 h50 Sala 4 (192 lugares): Kids 16h30.18h20, 20h10. 22h
BARRA (Av. das Américas, 4.666 3256487). Sala 3 (138 lugares): Morte súbita14h. 16h. 18h. 20h. 22h Sala 4 (130lugares): Manobra super radical 13h30.1 5h10. 1 6h50. 181)30. 20h10. 21 h50 Sala(152 lugares) O quatrilho: 14h45. 17h

9h15, 21 h30.
CINE GÁVEA — (Rua Marquês de Ção Vi
conte. 52 - 274-4532 - '450 lugares) O
quatrilho 16h. 18h. 20h, 22h. .

ILHA PLAZA — (Av Maestro Paulo e Silva,
400/1 58 462 3413) Sala 1 (255 lugares) Manobra super radical: 16h. 17h40.
19h20, 211\ Sala 2 (255 lugares)- Morte
súbita: 15h1 5, 1 7h1 5, 1 9h15. 21 hl 5

MADUREIRA SHOPPING (Estrada do Poi
tela. 222/Lj 301) Sala 1 (159 lugares) O
quatrilho 14h30. 16h45 19h, 21h15 Sala(161 lugares): Nove meses. 15h3Ü.1 7h30, 19h30. 21h30 Sala 3 (191 luga
res) Manobra super radical 16h20 18h.

9h40, 21 h20 Sala 4 (191 lugares) Mor
te súbita 1 5h30. 17h30. 19h30. 21h30

NORTE SHOPPING (Av Suburban.i 5 474592-9430) Sala 1 (240 lugares) Nove
meses 15h15. 17h15. 19h15 21h15 Sala(240 lugares) Morte súbita 15h30.
1 7h30. I 9h30, 21h30.

RIO 0FF-PRICE (Rua General Severiano.
97/L| 154 295-7990) Sala 1 (205 luga-res) Morte súbita 14h 16h 18h 20h22h Sala 2 (163 lugares) Nove meses1 3h30 1 5h30. 1 7h30. 19h30. 21h30

RIO SUL (Rua Lauro Muller 11 6/L| 401
542 1098) Sala 1 (160 lugares) As pon-tes de Madison 1 3h45, 16h15. 18h45.
21h15 Sala 2 (209 lugares) O quatrilho14h4b 1 7h Mh15 21 h3ü Sala 3 I >
lugares) Manobra super radical 13h301 5h10 16h50. 18h30, 20H10 21h50 Sala4 (156 lugares) Enquanto você dormia14h 16h 18h 20h. 22h

VIA PARQUE (Av Ayrton Senna 3 000
385 0261) Sala 1 (290 lugares) As pontes de Madrson 16h. 1 8h30. 21 h Sala 2
(340 lugares) Lnquanto você dormia1 5h30 17h30 19h30 21h30 Sala 3 (340lugares) Manobra super radical 16h3018h 10 1 9h50 21h30 Sala 4 <340 luga
ies) Nove meses 15M5 17h15 19h1t)
21 h1 5 Sala 5 (340 lugares) Morte súbita

1 bh30. 1 7h30 19h30 21h30 Sola 6 (340ugaies) Waterworld O segredo das
aguas 16h. 18h30 21 h

gares): Morte súbita. 14h. 16h, 18h, 20h,
22h.

COPACABANA (Av N.S Copacabana.
801 — 235-3336 — 712 lugares): Mano-
bra super radical 14h50, 16h30, 18h10,
19h50. 21 h30.

ESTAÇÃO CINEMA 1 — (Av Prado Júnior.
281 541 2189 — 403 lugares) O céu de
Lisboa: 15h30. 17h30. 19h30. 21h30

NOVO JÓIA — (Av. N.S. Copacabana. 680
95 lugares): O balconista. 15h30. 17h20,
1 9h10, 21 h.

ROXY — (Av N S Copacabana. 945 23Ü6245) Sola 1 (400 lugares): O quatrilho14h45. 1 7h, 19h1 5, 21h30 Sala 2 (400lugares): Nove meses: 14h, 16h, 18h. 20h.
22h Sala 3 (300 lugares): Enquanto você
dormia. 13h30. 15h30. 17h30, 19h30.
21 h30.

STAR-COPACABANA — (Rua Barata Ribeiro.
502/C — 256 4588 411 lugares): Eclip-se total. 15h. 17h20. 19h40. 22h

IPANEMA/LEBLON
CINECLUBE WURA ALVIM (Av. VieiraSouto 176 — 267 1647 77 lugares)Caminhando nas nuvens: 1 7h. 19h 21 h
LEBLON (Av Ataulfo de Paiva, 391239-5048) Sala 1 (714 lugares) Mortesúbita: 14h, 16h. 18h. 20h, 22h Sala 2(300 lugares): Nove meses: 1 3h30, 1 5h301 7h30, 19h30. 21 h30
STAR IPANEMA — (Rua Visconde de Pirajá.371 521 4690 412 lugares): Eclipsetotal: 15h. 17h20 19M40. 22h

K
4246 ¦— 956 lugares): Morte súbita: 15h301 7h30. 1 9h30, 21h30

ART TIJUCA (Rua Conde de Bonfim, 406254 9578 1 475 lugares) Kids 15h301 7h20. 19h10. 21 h
BRUNI TIJUCA (Rua Conde de Bonfim, 37C254-8975 — 459 lugares): Eclipse tutal14h 16h20. 18h40. 21 h
CARIOCA (Rua Conde do Bonfim, 338 2288178 — 1119 lugares): Nove meses1 5h30. 17h30. 19h30. 21h30
TIJUCA (Rua Conde de Bonfim, 422 2645246) Sala 1 (430 lugares) O quatrilho14h30. 16h45. 19fi. 21h1b Sala 2 (391lugares): Manobra super radical lüh1 7h40. 1 9h20, 21 h

ME1ER
ART MEIER (Rua Silva Rabelo, 20 249 4544845 lugares) Kids 15h30, 1 7)i2019h10 21h • vn ;PARATODOS (Rua Arquias Cordeiro, 350281 -3628 — 830 lugares): A balada dopistoleiro 1 5h. 17h. 19h. 21 h

OLARIA

BOTAFOGO
ESTAÇÃO (Rua Voluntários da Pátria. 88537-1112) Sala 1 (280 lugares) Cine-ma de lágrimas 16h20. 18h10. 20h.21h50. Sala 2 (40 lugares) Deus e odiabo na terra do sol 15h10. 1 7h20.19h30, 21h40 Sala 3 (60 lugares) Saba
do 15h20, 1 7h. 18h40. 20h20. 22h

CATETE FLAMENGO
ESTAÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA (Rua <luCatete. 153 245-5477 89 lugares) Omenino maluquinho. 15h. Desejos secretos 16h40 Almas gêmeas 18h30 Cortinade fumaça 20h30
ESTAÇÃO PAISSANDU (Ru.i Senador Ver
gueiro. 35 265 4653 450 lugares)
Eclipse total: 1 (ih30. 19h, 21h30

LARGO DO MACHADO - (Largo do Macho-do. 29 205 684:'i Saiu 1 (835 luga>•••> Morte suliit.1 14h. 16)v 18l> 20h.22h Sala 2 (419 lugares) Morte súbita1 3h. 1 5h, 1 7h. 1 9h, 21 h
SÃO LUIZ (Rua do C.itut,! 307 2852296) Sala 1 (455 lugares) Nove meses14h 16h. 18h 20h 22h Sola 2 |499lugares) O quatrilho 14h15. 17h. 19h15

21 h 30
TOP CINE CATETE (Rua do Catete 228205 7194 180 lugares) Kids 15h.16I>40. 18h20. 20h, 21 h40

OLARIA (Rua Uranos, 1.474 230 2666887 lugares): Morte súbita: 15h 1 /li 14t,21 h

MADUREIRA JACARFPA
GUA
ART MADUREIRA (Shopping Ccntor de Madu-reira 390-1827) Sala 1 (1 025 lugti-res): Kids: 1 5h30. 171,20. 19h10, 21h So -Ia 2 (288 lugares): Mortal koinli.it 15h10I 7)i 10 19h10. 21 li 1 0
CISNE 1 (Av. Geremário Dantas, 1.207392-2860 800 lugares): Johnny Mne~mome o cyborg do futuro 16h 1 7h301 9h30. 21 h
MADUREIRA (Rua Dagmar da Fonseca, 54.450 1338) Sola 1 (586 lugares) Novemeses 15h. 17h. 19h. 21 h Sala 2 (739lugares): Morte súbita 15h15 1 7h 1 519h 15. 21 h 15
MADUREIRA 3 (Rua Joào Vicente, 15 369-7732 - 480 lugares) Manobra super radhcal 16h, 1 7fi40. 1 9h20. 21 h

CAMPO GRANDE
CISNE 2 (Rua Campo Grande, 200 3941 758 ~ Dnve in) - Johnny Mnemoniei ocyborg do futuro 18h 20h. 22h
STAR CAMPO GRANDE (Rua Campo Grande,8B0 413-4452) Snln 1 <320 lugares)Morte súbita: 15h, 17h. 1 Qti 21h Salii 2(320 lugares): Manobra super tadical15H40 I 7h20 19h. 20h40

NITERÓI

CENTRO

COPACABANA
ART COPACABANA (Av NS Copacatja
na 759 235 4895 836 lugares) Kids
14M40. 16h30 18620. 20h10 226

CONDOR COPACABANA iRt.a Figueiredo
MagaUiáes 286 255 2610 1 043 lu

METRO B0AVISTA (Rua do Passeio, 62
240 1291 952 lugares) Morte súbita
13h30. 15h30 17h30 19h30. 21h30

ODEON (Praça Mahatma Gandhi, 2 220
3835 951 lugares): Morte súbita 1 3h30.
15h30. 1 7h30. 19h30. 21h30

PALÁCIO (Rua do Passeio, 40 240 6541 )
Sala 1 (1 001 lugares) Nove meses
13h30. 1 5h30. 1 7h30 1 9h30 21h30 Solo
2 \ 304 lugares); Manobra super radical
14h 1 5h40 1 7h20. 1 9h. 20h40

PATHÉ (Praça Floriano, 45 220 3135
(571 lugares) Mortal kombat 13h10 156
16h50. 18h40. 20h30

TU l CA
AMERICA (Rua Conde de Bonlim, 334 264

ART PLAZA (Rua XV de Novembro, 8 7186769) Sala 1 (260 lugares) Kids 1 5h3017h20 19111.1 211, Sala 2 'o Iuimi.».)Mortat komttat 151, I7h i'ih 2111
ARTE UFF (Rua Miguel de Frias, 9 717528 lugares) Os coi.içòcs loucT5s16650. 19h. 21 h10 *
CENTER (Rua Coronel Moreira César, 265711 6909 315 lugares) O .quatnftio14h30 1t>ti45, 1 íih 21 hl ,
CENTRAL (Rua Visconde do Rio Branco, 455^717 0367 807 lugares) Manobra superradical 161, 1 7h40, 19IC0 .'11,.
ESTAÇÃO ICARAÍ (Rua Coronel Moreira Ce^ar,211/153 610 3549 171 lugares) /,/do por um sonho 14h40. 1Gh50 19621 h 10
ICARAÍ (Praia de Icarai, 161 71 7 01 20?852 lugares) Nove meses 15h30 1 7h30,1 9h30, 21 h30
NITERÓI (Rua Visconde do Rio Branco, 375719 9322 I 398 lugares) Morte súbita15h 1 7h 1 9h, 21 h

ESTRÉIA
NANA CAYMMI Cate Concerto Teatio Ri

v.d Rua Álvaro Alvim 33 Centro (5324192) Capacidade 400 lugares 2 . .iv1 9h Rs 1 5 Sem consumaçãoA cantora st* apresenta no prujttto to
contros Notáveis No repertono. Todo sen
tirnento. Bilhete alem de composiçóe:
próprias

MORAES MOREIRA Canecao Av Venceslau Bra/, 21 5 (295 30441 2 ' e 3 * a*
21 h30 RS 20 (setor 1 ) Rs 25 (setor 2) Ri
30 (selor 3) RS 35 (setor 4) Rs 40 (setoi5)

FLÃVIA VENTURA Mont Club Huü f.iui.no Fernandes 13 Botafogo (286 3376)

as 21li Couveit a Rs 5 e consumaçao aRs 5
A cantora tf pianista se apresenta com o

con|unto Companhia do Som
LUIZ MELODIA Teatro da UFF Rua Miguel
de Frias 9 Icarai. Niterói (71 7 8080) 2- e

às 216 Rs 15
O • antor apresenta o show Relíquias e

mt.Mpreta sucesso?, como Pérola negra e
Memórias modestas

0ASEAD0 EM 01UES Mistur.i f,n., .\v
l!.itl|.e, .1. M- de „.s l.'l! • I igu.l i b.i •'
2844) Capacidade 180 lugares 2 v as22M30 Couvert a f>s 1 U e consumaç«io a Rs6

Snow de hlues
JORGE ARAGÀ0 teatro João Caetano

Praça Tuadentes s o (221 0305) Capa
cidade 1 22? lugaiMS 2 a 6 as 18630 Rs

O cantoi e compositor apresenta seusmaiores sucessos Ate 3 de novembro

CONTINUAÇÃO
PARADISO PIANO BAR Rua Mana Angéli

• Briliui Hot.i 1111:o >•,<.' 27,. ; ti.iur il. ,i ...ll, ,1 p.ni., UJ1,Couveit artístico a Rs 25
sei •  UM'11 :,i .'ó M..i ,i ,. os ll'.",'s!.is ,i  I ii, uni, riiiinii<• Roheito Ana

CLÁSSICO
QUARTETO GUANA0ARA laia Ce, ,;u V ,reles. L.iiçjo ií.i Lapa. 4/ Centro (2244291 ) 2 a;, 1 9h30 RS 5 (galeria) e R9 10

O Quarteto comemora 25 anos No programa obras do Faure e Cesai Franck
3RQUESTRAS NO CARLOS COMES Teat:,,Carlos Gomes Praça Tuadentes s, n(242 7091) Capacidade 600 lugares 2 .as 1 2h30 Rs 2 Pt.ssoas com mans de n/ianos. 1'studantos e profissionais de musicanao pagamApresentação da Orgueslr.i labajara

ÚLTIMOS DIAS
PASSATEMPOS/PAULA BR0WNE Galeiude ar(e do Centro Cultural Cand/do Mendes Rua Joana Angélica. 63. Ipanema
(267-7141 r 106) Pinturas 2-' a 6", das156 às 21b Sàb. das 16h ás 20h GrátisAté 30 de outubro

05 FERROVIÁRIOS/ARYDIO CUNHA EspaçoCultural RFFSA. Praça Procopio Ferreira
86/12° andar. Central do Brasil Pinturas
2' a 6". das 9h às 17b Grátis Até 30 deoutubro

CORTINAS DE PELE/CLAUDIA BAKKER
Centro de Artes Cafouste Gulbenkian. Rua
Benedito Hipohto. 125. Praça 11 (2716213) Objetos 2 ' a 6'. das 106 ás 186
Grátis Até 31 de outubro

GAlN PANAN E A ORIGEM DA PUPUNHEIRA
Escola de Comunicação da UFRJ. Av Vencestau Brás. 72, Praia Vermelho Diversos
2J a 6'. das 7h ás 22h Grátis. Até 31 deoutubio

A mostra reúne todas as fases da produção do curta de animação
FORÇA AÉREA BRASILEIRA/SEMANA DA ASA— Espaço Cultural Correios t: Artes. RuaVisconde de Caravelas. 28, Botafogo (2868161). Diversos 2' o 6J. das 11 h ás 19h
Grátis Até 31 de outubroA mostra reúne moquetes de aviões armamentos e coleções de selos

COMPASSOS DA COR/NOEMI FLORES Museu do Folclore. Rua do Catete. 1 79. Catete Diversos. 2J a 6v das 10h às 18hGrátis Ate 31 de outubro.A mostra reúne colchas e tapetes daartesã
SEGMENTOS PA Ob/etos de Ane RuaTeixeira de Melo, 53/ Lj D, Ipanema (5210426) Coletiva 2a a 6 das 10h ás 19h30
Sàb.. das 11h ás 15b Grátis Até 31 deoutubro
t> A mostra reúne trabalhos de nove consagrados artistas plásticos

NYDIA NEGR0M0NTE — Tl,ornas Cobri/Arte
Contemporânea. Rua Barão da Torre. 185
A, Ipanema (287-9993) Pinturas. 2 a 6
das 14h às 20h. Sáb . das 15h às 18b
Grátis Ató 31 de outubro

EL.IANE PROLIK — Galeria Joet Edetstein Ar
te Contemporânea. Rua Jangadeiros. 14
B Ipanema (267. 2549) Esculturas 2J a

', das 11 6 às 206 Sab . das ll h ás 16ti
Grátis Até 4 de novembro

DESIGN BRASIL Shoppmg da üavea òatão de vidro Rua Marquês de São Vicente
52. Gavea Coletiva de designers 2* a sa6
dai» 106 às 206 Grátis Até 4 de novembro

EXPOSIÇÃO
GLORIA PECEG0 Ut RJ Subsolo da Cape

Ia Ecumênica. Rua Sào Francisco Xavier,
524, Maracanã (284 5088) Fotografias
2' «i 6' das 106 ás 19h Grátis Ate 4
novembro.

BEATLEMANIA Ilha Plaza. Av Maestro
Paulo e Silva, 400, Ilha do Governador
(462 1 226) Diversos 2- a sab . das 10h os
22h Dom., das 126 às 226 Grátis Até 5 de
novembro

A mostra reúne fotos, pôsteres, discos
piratas e clips raros do grupo

ARGILA Museu do Folclore/Sala do ar t/s-
ta popular. Rua do Catete. 179, Catete
Coletiva 2' a 6". das 106 às 186 Sal)
dom e feriado das 156 às 186 Grátis Ate
5 de novembro

A mostra reúne trabalhos do aitistas do
Pantanal.

y í;-'

tna 88. Botafogo (537 11 12) Fotografias
Diariamente, das 14h às 226 Grátis Ati- 10
de novembro.

DARCY VARGAS • PIONEIRA EM AÇAO SOCIAL
Museu da Republica. Rua do Catote

153 Catete (245 5477) Fotografias D.a
riarnente das 1 2h ás 1 9h Grátis Ate 19 de
novembro

A mostra e uma homenagem a memória
de D Darcy Vargas
ESCULTURA

PINTURA

BRUNO GIORGI Galeria íntrearto Ru.iVn
conde de Piraja. 365/Sobreloja 209 Ipa
nema (267 2381) Esculturas 2' a sáb
das 13h ás 21 h Grátis Até 17 de novein
br o

GUARDIÃ DAS ÃCUAS JESPER NEERGAARD
Oficina de Artes Mana Teresa Vieira. Rui»

da Carioca. 85 Centro (262 0340) Escul
turas 2 a 6 '. das 10h ás 21 h Sab das 91
as 18h Grátis Alt? 1 7 de novembro

VOLTA A ORIGEM/YALE RENAN Marly Faro
Galeria de Arte. Rua Aníbal de Mendonça.
221 Ipanema (259 9417) Pinturas 2- a
6J, das 14h ás 20h Grátis Até 7 de novembro

PINTURA CHINESA/ANALICE MENDES Galena Ahançarte. Rua Andrade Neves. 315.Tijuca Pinturas. 2 a 5* das 15h às 19h
Sab das lOh às 12h Grátis Até 7 denovembro

III MILÉNIO/VALTER G0LDFARB Grande
galeria do Centro Cultural Cândido Men
des. Praça 15 101. Centro (531 2000)Pinturas 2J a 6J. das 111» às 19h GrátisAté 10 de novembro

NATUREZA/ALDO SÃ Makronbouks. Rua
Marquês de São Vicente, 246 Gávea
(274 8747) Pinturas 2' a 6', das 9h às18h Grátis Ate 10 de novembro

ÍVAN0 SOARES Galeria de Arte Ibeu. Av
Copacabana. 690 2U andar (255 8332)Pinturas 2-' a 6' das 11 h às 20h Grátis
Até 14 de novembro

SYLVIA MARTINS Pequena Galeria do
Centro Cultural Cândido Mendes. Rua da
Assembléia. 10 Subsolo, Centro (5312000) Pinturas 2' a 6'. das 11h ás 196
Grátis Ate 14 de novembro

DIANA SANTOS E ZANDRA MIRANDA Len-tro de Artes Diana Santos - CADS Av
Maracanã. 1277. Maracanã Pinturas Dianamente das 96 ás 196 Grátis Atè 21 de
novembro

OBJETO
UMA CADEIRA EM 25 VERSÕES Artelacto

Av Ataulfo de Paiva 270(259 9446) Oh* jeto. 2". das 1 26 as 226, 3 ' a 6 •. das 101» áb
22li Sáh , das lilh ,is 20h Grâlr- Ato 2ü
de novembro  _

. HDESENHO
IVAN0 SOARES Galeria de A/te Ibeu. t.»'
trada do Portela. 92 Madureira (488
1304) Desenhos 2 ' a 6 das 10h as 19h
Grátis Ate 1 de dezembro
XILOGRAVURA
ALICE CAVALCANTI Gale/ia Ouir/no Can,
pohorrto. Rua Lopes Trovão, s n1 Nite»o.
(714 7430) Xilogravuras 2 a 6 das 106
ás 226 Sáb e dom . das 10h as 16b Grátis
Até 12 de novembro

FOTOGRAFIA
100 ANOS DE CINEMA: 0 RIO COMO CENÁRIO

Galeria Estação Rua Voluntários da Pá

COLETIVA
ECOS DO INCONSCIENTE WILT0N BRANCO E

PAULO AMARAL Intensivo trâinrrrg Art
Store Av Graça Aranha 19 Sobreloia.
Centro Pinturas e esculturas 2 ' a 6 . das
7630 às 206 Grátis Até 6 de novembro

AS CORES DA GUATEMALA G ale na Pe de
Boi Rua Ipiranga. 55. Laranjeiras (2854395) ColetivH 2^ a 6-\ das 9H ás 196
Sab , das 96 as 136 Grátis Até 9 de no
vembro

EM PROCESSO íscolú de Artes \risuais oo
Parque Lage Rua Jardim Botânico. 414
Jardim Botânico (226 1870) Coletiva de
pinturas 2" a 6". das 106 ás 196 Sáb e
dom üas 106 ás 17b Gròtis Ate 12 de
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Miles 0 'Keeffe 
(à direita) é um homeni-macaco inexpressivo

Mudanças de horário no SBT

Alteração no jornalismo da emissora traz o Aqui e agora para a tarde

A partir do dia 4 de dezembro,
o SBT realizará mudanças em sua
grade de programação, devido a
alterações no horário do jornalis-
mo. O SBT notícias, telejornal
que será apresentado por Leila
Cordeiro e Eliakin Araújo, será
exibido no horário das 18h 15,
substituindo o Aqui agora, que
passa para o horário das 13h na
mesma data. O Aqui agora, que
celebrizou o ex-repórter e atual
deputado federal Celso Russoma-
no, além do repórter-í/e/e/nv Gil
Gomes, já havia sofrido altera-
ções por parte do SBT. O tom
policialesco foi amenizado e as
matérias, que antes tinham mais
de dez minutos de duração, estão
editadas em menos de três. levan-
do o programa a perder parte do
estilo popular que o consagrou.
Mesmo assim, o Aqui agora ainda
atrai o público, alcançando entre
H e 9 pontos de audiência. Quan-
do estava no auge, há dois anos.
alcançava 20 pontos. O diretor de
redação do programa. Paulo Pa-
tarra. havia dito. no último sába-
do. que o mesmo deveria sofrer
mudanças, pois "como o público
não é qualificado, não lia dinhei-
ro".

Segundo Luciano Callegari,
superintendente artistico-opera-
cional do SBT. a decisão pela mu-
dança de horário do Aqui agora se

Ivo Mórgánti e Cristina Rocha apresentarão o Aqui agora, a partir de dezembro, às ÍSh

deu pela necessidade da emissora,
que não tem nenhum telejornal no
horário da tarde. "O SBT só tinha
telejornais noturnos. Pqr isso. re-
solvemos colocar o Aqui agora ás
I3h. por ser o mais adequado pa-
ra o horário", disse o superinten-
dente, explicando que a medida
abre maior espaço paia a inlbr-

rnação e dinamiza o jornalismo
no SBT.

Com as alterações, o .lonuil do
SBT sairá do ar, e o novo SBT
noticias terá duas edições diárias.
Além do horário das 1 Sh 15. o
telejornal também será apresenta-
do as 23h3(l. O 77 Brasil, que tem
como âncora o jornalista Bons

Casoy. continuará sendo o princi-
pai telejornal da emissora, e não
terá seu formato e horário altera-
dos. As outras modificações da
nova grade da programação, que
entrarão em vigor no mês de de-
zenibro. ainda estão sendo defini-
das

FILMES

SL-GUNDA-I lilKA, 30 DE OUTUBRO DE 1995 ¦ JORNAL DO BRASIL

Renató Lemos

Um Tarzan coadjuvante

O Tarzan era ela. Em Tarzan. o
filho (Ia selva, que o SBT exibe
hoje á tarde, o homem-macaco
tem a mesma importância que a
macaca Chita no velho seriado de
TV. Ou seja: dá uma força. Aqui.
o filme é de Bo Derek. A moça
vinha do sucesso de Mulher nota
li) e queria um filme todinho para
ela. E coube ao inaridào. o ex-galã
John Derek. bancar a
coisa.

Esqueçam, por-
tanto, a história cria-
da por Edgar Rice
Burrough. Esqueçam
de John Weissmuller
e esqueçam até de
Chrrstopher Lani-
bert. \a trama sobre

o selvagem que corta o maior do-
brado para ajudar uma aventurei-
ra a encontrar o papai, Tarzan
tem pouco destaque. Depois de
lima enorme seleção — que in-
cluiti uma viagem ao Brasil, onde
Bo achou os homens baixinhos e
barrigudos demais —. a escolha
caiu sobre Miles 0'K.eeffe. lno-
fensiui, o rapaz è incapaz de tirnv

o (pouco) brilho da
estrela. O filme foi
lançado em vídeo,
com o nome de Tar-
:an nota 10. numa
clara referência ao
maior sucesso da
atriz. Só para leni-
brar quem é a mãe da
criança.

TARZAN, 0 FILHO DA SELVA

SBT O 13ti 30
(Tarzan, tlie :ipe num) tlc
John Derek Com Mo Do-
rck. Kicharü llurriv John
Philip ! (.¦ Milv.. i > K ee -
te 1:1 V I4)NI Duraeào:
MiM
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TV PORASS IN AT Ü RA

interpretação

com um feixe

de músculos

Kl NA IO I I MOS
Certa vez. durante um con-

curso para preenchimento de
vaga de estagiário em um grau-
de jornal, uma questão deixou
os candidatos de cabelo em pé:
escrever o nome do ator que
viveu o cvhorg em Extermina-
dor d" futuro. Pois é, carregar o
nome de Arnold Schwarzeneg-
ger é complicado. Mesmo para
quem ostenta mais de cem qui-
los de pura travessura. E o ex-
Mr.Universo teve que ralar um
bocado para impor seu estilo e
vencer na carreira de ator. Um

Di. i;lgaçâo

Sclnvarzenegger e Weathers (E):

pedaço desse esforço pode ser
conferido hoje, na Fox (NET e
TV A), com a exibição de O
predador, às 21 h. e Connan, o
bárbaro, ás 23h.

Connan foi sua primeira
aventura nas telas. Era a trans-

ador
posição do bárbaro guerreiro
criado por Robert E. Howard
para os quadrinhos. Não dava
para descobrir muito talento
sob aquele feixe de músculos,
mas a simpatia do grandalhão
prometia bem. E para quem

buscava um simples divertimen-
to. a história do abnegado guer-
rciro era um prato cheio. Mas
foi só com Exterminador do tu-
turo que ele conseguiu conven-
ccr que não tinha nada de mais
misturar halteres e cinema.

D pr\ dador já pega a rebai ¦
ba do sucesso. O lilme e dirigi-
do por John Mc I íernan. um
sujeito que entende da arte de
domar brutamontes. Foi ele o
responsável por, entre outros.
Duro dc matar, que translbr-
mou o mirrado Bruce Wi 11 is
num armário a na boi i/a do.
Sclnvarzenegger enfrenta um
soldado que se depara com um
terrível inimigo na selva, uma
espécie de camaleão espacial,
que toma as mais diversas for-
mas antes de aniquilar suas v iti-
mas. É: um monstro estranhissi-
mo. que mais parece um bife de
fígado, mas assusta bem.

CARAMBOLA

Ri!a>M.;-R'i! . Un-b
(( urumbola) dc I culmanJt'
Halhi ( ou» Paul Stimh c Mi
chacl l\»h\ Italia Durarão

I h4 I
f.iroeste. I u-:uu> li-ih.i
com aimi.i Jc vioi-» trambi-
quciro> paia vlcshar.iiai
cjiiatinüia vic coniraKm-
dlsl.lS *

CLUBE DOS PILANTRAS

Glouo .
|( uddxshacv) dc llarokl Ra-
ini> Com Michacl (Vklcclr
( hc\ v ( h.isc. Hili Murrav o
K. .Iik. l).ui(!crliiUI 11 \
h»su Datação: 1 h>>

Comedia. \uin sofisticado
clilix* lie líollc. os iiuiiíics
l.i.iticl.i i.ip.i/i.ul.i Ivir ilis-
posta, que earreua os tacos
dos bacanas) se divertem
com o estilo dc vida dos
veios Raints uk-

limpo) iunl.1 lana un
ma dc velhos amigos -
fhasc. Murrav etc o lal •
num filme que abusa du
humor anárquico O pro-

hlcma c que não ha roteiro
para sustentar a seqüência
dc uaiuics da galera. O fil-
me substituiu, na ultima
hora. o chaimho Os ir si-

C omcniuimos já c
lúcio *

LUZ DA MINHA VIDA

P,1 2 In
l \ ou liiihi up m> liícl ilc 11»
seph Uruokv C otn Duii l »muj.
I«>c Siivcr c Michacl /aslow
i t \ ll)?7 Duração Ih.M)
Drama. Mu/, vive a du\ ida
de pennanecer no tcairo ou
arriscar-se na carreira dc
cant*.»ra Radu^gralia dos
bastidores do sho\s busi-
ness. tocado com talento c
iliscricào por Brooks Didi
C onn sustenta bem difícil
papel ? ?

RAJADA DE FOGO

Globo O 2?h
(Kapitl Uri-) de Dvsiuhi H lal-
tlc. Com Brandoti l cc. Po-
wers Hoothc c Niek Mancuso
I t:,\. I4W2. Duração: 2h
Ação. Jovem dcpòc contra

membros da Malla oricn-
ta! c passa a ser persegui
do. \ saida é utili/ar seus
conhecimentos vic artes
marciais l) filho de Bruce
l cc. morto recentemente
durante as filmagens de O
»uni', estrela pancadariasem l^i tlho <) filme parece
demonstrar o retorno via
emissora ao estilo itih tu-
iio. vlepiMs de brindai «i
cspectadoi com t» diverti-
do Meu primo l inny, e\r
bido semana passada. *

FAMÍLIA DO BARULHO

Globo Mi3Ü
(l irst t-amil\)dc lUick Hcury
C om Hob Ncwhart, Ciild
Kadnci c Madclinc kliai
1 t \ PÍSU I )uracài» h
Comedia. Polilieo trapalhão e
incsivradamcnte eleito pre-
sidente dos l.stados l indos
e transforma a Casa Branca
numa enurnie hai!iiin;a
Comêvlia devagar, que tem
Mailehnc Klian (de Junm
Ihinkcnsicm). no pa|xrl de
|inmeini-dama. sua maior
atração. *

PROGRAMA

MANHÃ/TARDE
"7 Igreja da ut.isJ (5h)

3 ! alando de \ ida 1M1)
4 1 decurso 2WX) — Curso
profi^Moruilizantc (6hl5l11 Palavra viva (6h2iy)4 I decurso 2000 — 2^
i:iau K'h3Ü)
7 Diário rural ((>h?0)
11 SesSílo doenho comvovn Mafalda (6h30)4 1'elecurso 200Ü — I'
mau I(»h45l

¦4
7
9
13
2"liü-i

lk>m dia HrasiitTn)
C idade e educação (7h)
lk>m dia vida (7h)

Odtepcflarilj le(?h)
llinon.iaon.il brasileiro

2
2"hl5>

Palavra viva (7hl0),i urso profissionalizante
6
2
4
6
11

llome>hoppinj!|7hl5)
l'rocurj .iclu (7h.<0)liom dia Rk>{?h3Q)

1 elem.inhã (7h30)
Casa dj Anccliej

l-,l.iniil (7hJ0>

"2 Tclecurso 2000 2 crau
(8hl4 IA' CokM»o (Sh)

Patrine(8h)
l)iaadui.Jümali>ücv"

(Sh)
11 Bom dia & C ia
Infantil (Mi)
2 I decurso 2(101 ¦' ura u
(Mil5i
2 1 dc manhi (ShJOl6 l^vla bibiku da fe
IshXU

EUS., leio da Mípcr<ua
6 l ivinlu do l aikciiotti
9 (füK*v!ollueo Infantil
l%l
13 NettcjfUfc
\antvladesi'íhl
4 1U,ím
ContimiasúiMVhlO»
6 l)ixLiiCi;n.i Inlanni
í^h!5»
2 Planlào üj luiçaj
2 Í^,^:,hvw..

SEU

2 — Castelo Ra-um-biun
(I0h|
11 — Prourama Sérgio
Mallandro. (ICh)2 — Silio do pica-pauamarelo. (I0h30)

— Os cavaleiros do
zodíaco. (I0h3fl)— Cozinha maravilhosa da
Ofclia (I0h30)2 — Rede Brasil boletim
(I0h5?)
7 — Vamos lalar com Deus
(I0h56l
2—O professor. Educativo
(Uh)

— MonKnlo mulher (l Ihl
— A iiiiJe da loba. (l Ihl

2 — Plantão da lingua
portuguesa Illh25)
2 — Show de ciência (I lh30)
9—Hugo game (IlhJO)

^2 — Rede Brasil — Tarde
Noticiário (12b)

— Manchete esportiva
(i;hi—Esporte lolaliüh)
9 — CNT opinião.
Lnlre\istas(l2h)
11 — Carrossel. Repn*
(I2h)
13 — Fomo ficão e Cia
Culinária (líhlM
2 — Rio noticias (12h30)4 — Globo espixte (bhXi)

— Edieào da tarde 11 !h30)
11— Chapolin. Infantil
(i:h<0)
13 — Repórter Raord
(i:h30)2- Nasães Unidas (12M5)4 RJ TV(l2h45t

— Esporte total Rio
Ii:h45)
13 — Record cm noticus
Debates |i;h4S|2 — Plantão da lineua
i

rrm'2— Vcstibulandoí !.'hi
— IX* Kin com a vnia

(IJh)— AconUw Jornaü^tKo
i!'h.
9 Bem forte (!11 — Chaves Infantil (I5h)4 —Jihtu! hvHet!5hl5i
9 — Camisa Mil5hJ5»

-\icni do horuonteN nc.j 11 ,'hXII
~ O eoaio e o maero

E33

filme: T»tr:iin d tlllh> >Li svlni
(l-!:.Uii13 — Ra\>id nos c>jvrtes
(I3HJ0)4 — \'ideo show. Hoje: Cm
perfil com Paire fíL:l[ 13h40)
9 — Super onda. Musical
(I.'h4s|
13 — Cine aventura, l ilme
Cuno)Ma[ I3h45)
2 - Reile noticias (13h55)

EB

2 — In dês como na América
(I4h)7 Boa tarde vida (14h)9 —Culinária & Cia (14h)
4 —Renascer(14hl0l
2 — Plantão da lineua
(14h25)
2 — Prtvura acha (14h30)

— Os médicos. Debate
(14h30)

— Cidade e evlucacuo
(I4h30)
9 —Mulheres Variedades
(I4h30)2 Rio Noticias (I4h55i
2 — Sitio do pica-pauamarelo lnfantil(l5h)
2 — Castelo Rá-tim-bum
(I5k30)
7 — Anos incriveis. Séne
(15h30)11 — l'ma galera do
barulho. Série (15h30)13 — Tarde criàóá (15h30)4 — Sessão da tarde. Filme
(7ubc ths pikmtnu (15M0)
6 — Home shopping (15h4(t)2 — Plantão da língua
portuguesa 115h58)

2 — Sem evnsura. IX-bate.
(Ibh)

—P.ipMséro(lbh)
- Melhor dc todos Gameshow(IWi)

11 — Passa ou repassa.
Game sho» (lbh)7 — Supcrmarket Game
show | !6h.»t>)
11 - IVgranu livre

eu] A t urma do arrepio.
Infantil (I "h)

¦ Proçrama Silvia
PoppovK(lTh)
9 ClulvdoHuço Infantil
tn -
2 Giobo cktvu l! "h30)
4 Maihacàotrh.V))
6 Survr htTOistl"*hX>)
11 n ani-.i-

NOITE
ü

Educativa (2)
Tel. (021)292-0012

18h

19h

20 h

21 h

22 h

23 h

O mundo de Bcuk-
man (I8h)
Seis e nteia. Noli-
çiário (I8h30)
Plantão da língua
portu^u^a (IblpSl

l m salto paru o fu-
turo (ISJh)

Jornal tisual (20h >
Ecologia c preserva-
ção ambiental. Ho-
je: Trilhas do nmr
(20h05)

Rede Brasil — noite
(2lh)
Jornal do Congresso
(2lh30)
Caderno 2 (2lh35)

Jornal de amanhã
(22h)
Roda viva (22h30)

11

Cologne jazz-Hou-
se Hoje: Quinteto
di FreJdv llubbard
(üh)
Encerramento
(0h3ü)

s*' í s ^ ' % %

Globo (4) i Manchete (6)
Tel. (021) 529-2857 i Tel. (021) 285-0033

: Clube do seu Boneco
História de amor I (I8h)
(I8htí5) j Os cavaleiros do /o-

• díaco (lSlil 5i

RJ TV. (19h)
Cara & coroa
(19h 15)

Além do horizonie
(1%)
Rio em Manchete
(19h55)

Jornal nacional
(20H10)
Programa políticoPFL (20h30)
Programa político

PFL (20h30)

Manchete esportiva
(20h 15)
Programa Político
— PFL (20h30)

: Jornal da Manchete
A próxima »itima | (21h)
(21h) : Tocaia grande

! (21H45)

Tela quente Filme:
Rujiula de fogo
(22h)

24 horas. Varicda-
des (22h45)

Boletim olímpico
(23H40)
Momento econômi-
co (23H45)

Jornal da Globo
(Oh)
Concertos inlerna-
cionais Hoje: lv
bodas de figuro
<0h30)

Home shopping.
in»:)
Segunda edição
(Uh!5>
Clip (iospel iüh45)

Sessão comedia
Filme: Família do
barulho (lh30)

Fspaço Renascer
(Ih45)

Band (7)
Tel (021)542-2132

j CNT (9)
: Tel. (021)589-0909

SBT (11) j Record (13)
Tel. (021)580-0313 í Tel (021) 502-0793

A idade da loba ; Hugo game (18li30) ! Aqui agora (18h 15) i :^8ent0 G. Reprise ¦
(I8H55) : (18h05) ;

Rede cidade j
119h45) CNT estado (I9h)
Jornal Bandeirantes Brasil já (19h 15)
(I9h55) !

TJ Brasil (19h 15) | Informe Rio (I9h)
i Juriial da Record
j (19h 15)

; Sangue do meu san- O Agente G. Inlan- j
Programa político ; Programa político ¦ gue(20h) til(20h 15)
— PFL (20h30) í —PFL(20h3Ü) ; Programa político Programa político j

í — PFl.(20h30) — PFL (20h30) |

; Carrossel (21 h)
: Sessão das oito. Fil- - Jornal do SBT i: \gente CÍ Conlí-

Pagode Brasil (21 h) • me: Lu: du minha : (2lh30)
: vida (2lh) ; Sangue do meu san-

í gue(21h5(J)

I nuaçào(2lhi •
! Maré alta Serie •
! (2lh30) j

Fntre»ista colctha • Marilia Gabi Ca-
(22h) i briela (22h45) I Hebe (22h40) • Chefe B u r ki

I (221)30)

Jornal da noite i
(23hl5) I
Flash Entrevistas :
(23h45) j

Jornal do SB I
(23h40)
Jô Soares onze e
meia (23h55)

Record dinheiro »i»o
(23h30)
25" hora. Debates
(23h45)

Circulando. Mum- ;
cal li'hi ;
Tele store Tele- ¦
\end.is (tih30) j

F.ncontro de pai .;
(Ihi : Perfil(IhlO)
(lube "(H) Rcliuio-
sotlhl5) Telesisan. Tele
Jesus verdade compras (2h 10}
i -;m f

Palavra de \ida •
(Ii 51 ;
Jesus >erdade (31:1 ;

rrrn
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A 
gente

acaba

aprendendo

Sc você vai fazer uma viagem e quer passar por rica
— aliás, rica, sofisticada e chiquérrima —, é bom
conhecer certos códigos.

Em primeiro lugar, não viaje, jamais, em primeira
classe. Quem se dispõe a pagar uma fortuna para ter
direito a 25 centímetros a mais para espichar as pernas
e a um dedal de caviar, passa ou por novo rico, ou por
alguém que não tem um pingo de consciência social.
Mas como consciência social também tem limite, ir de
turista também não dá; compre então um bilhete de
executiva, a classe dos politicamente corretos de hoje.

Importantíssimo é saber com que roupa viajar. Para

começar, um jeans modelo 501. bem surrado, um ou
dois números acima do seu. e com botões, claro; ziper,
jamais. Como já se foi o tempo do tênis, o ideal é um
bom par de botas curtas, modelo cowboy. O mínimo

que vai parecer é que foram compradas numa viagem

que você fez ao Texas — e tem algo mais chique do que

ter passado uma temporada em Dallas? Uma camiseta
branca — sem uma só estampa, por favor —, um blazer
de excelente qualidade mas bastante maltratado, uma
bolsa idem, e sacola de mão, nem pensar.

Capítulo malas. O maravilhoso mesmo é que sejam
em couro de vaca, cor natural, e tão simples que dêem a
impressão de terem sido compradas na feira de Carua-
ru. Mas só você vai saber que foram feitas por enco-
menda em Paris e que o preço que pagou por elas daria

perfeitamente para comprar um dois quartos-e-sala
numa transversal de Ipanema. Nem é preciso dizer que
devem ser velhíssimas, castigadas pelo uso, para que
fique claro que você nasceu praticamente num avião e
não se importa com esses

pequenos detalhes de ma-
Ias na moda, etc. Só Deus
vai saber que você pensa
em outra coisa, mas consta

que ele é bastante discreto.
Atitudes durante o vôo:

não aceite, jamais, o chani-

pague que oferecem logo na

partida. Que fique claro que
cliampagne, em sua vida, é
como Coca-Cola, e que sa-
ber dizer não às coisas que
são consideradas de luxo é
um privilégio de quem sem-
pre teve tudo — chiquérri-
mo, não? E também evite
comer; no máximo aquela
saladinha mínima e um co-
po de água. Leve um livro
bem banal, tipo um policial,
comprado na livraria do ae-
roporto. mergulhe na leitu-
ra, recuse aquele aparelhi-
nho detestável para ver o

uma só pergunta sobre quanto tempo ainda falta para
chegar, etc. Afinal, quem não faz outra coisa na vida a
não ser viajar — como você — já está exausta de saber
tudo sobre o assunto. E não olhe pela janela, nem
mesmo quando estiver chegando a Hong Kong. Você
já esteve lá tantas vezes, e sua intimidade com a cidade
é tão grande — ah, que tédio a vida de quem conhece o
mundo todo. Chiquérrimo, não?

Agora, o detalhe definitivo para que fique claro que
você é o máximo que pode haver em todo este mundo:
não entre, jamais, num free-shop. Mesmo que a garrafa
de uísque custe dois dólares, e aquele chocolate que
você tanto adora esteja sendo dado como brinde; mes-

filme ou ouvir música. E detalhe importantíssimo: não
aceite, jamais, aquele estojinho com escova de dentes,
colônia, etc. Quem viaja com 38 cartões de crédito de ouro
não está nem aí para brindes, e um avião é apenas um
meio de transporte que serve para levar ao paraíso pessoas
privilegiadas como você — o. importante é dar essa im-
pressão, se é ou não verdade não vem ao caso.

Procure não pedir nada ao comissário, nem fazer

mo que você esteja deixando um país onde provável-
mente não voltará jamais, e tenha sobrado na carteira
umas notas e algumas moedas, agüente firme e não
compre nem um pacote de cigarros.

Entrar ou não entrar num free-shop — e ai que se
estabelece, definitivamente, a diferença de classes.

Ser chique é mesmo muito complicado; mas com
perseverança a gente acaba aprendendo.

ALGUÉM LA

EM CIMA ? LHA

PD R VD CÊ.

¦> . - \ _ ..
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O Repórter Aéreo JB vê, lá de eima>

as condições do trânsito em todo o Rio
fiara que você não perca o seu tempo

parado nas ruas da cidade.
Diariamente, nas rádios JB FM e Cidade.

uma rafelai
Patrocínio
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MERCADO FINANCEIRO

Informações sobre as cotações das bolsas de valores
do Rio e São Paulo, movimento do mercado de ações,

cotações do dólar e do ouro.

De 2" a 6'f às 12h, 15h. 18h.

mm

MÚSICA CIVILIZADA
E INFORMAÇÃO RELEVANTE

Chame o

decorador*

Ele é capaz

de fazer tudo

ficar bonito.

Até esta

segunda-feira.

Deca
Homenagem da Deca ao Dia do Decorador. Uma escolha feliz.


