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Peres, primeiro-rninistro em exercicio, conforta D. Leahy viuva de Rabin, que sera sepultado hoje em Jerusalem
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| TEMPO
No Rki c em Niterói, ceu
claro a nublado, com nc-
voa ao amanhecer. Tem-
peratura cm ligeira ele-
vuçâo. Ornem, máxima
de 33.2" cm Bangu c mi-
nima de 17" no Alio da
Boa Vista. Mar calmo e
visibilidade boa. Folos
do satòtilc e mapas do
lempo. página 18

COTAÇÕES
Salòrto mínimo (novembro) RS 100,00
PÒLAR
Comercial (compra)Comercial (venda).Paralelo (compra)..Paralok) (vonda)....Turismo (compra).,turismo (venda)....
TB
do dia 06 10 a 06 11  1.3448%
TBF
do dia 01.11 a01 12 «... 2.7574%
UNIF (novembro)
Para IPTU residencial RS 20.04'
Para IPTU residencial, comercial e territo-
nal. ISS e Alvará RS 20.04'Obs Verificar oKceções junto à prefeitura
UFERJ
Novembro R$ 35.20

RS 0,9624
RS 0.9626
RS 0 945
RS 0,960

RS 0 9611
RS 0,9613

O sofrimento de
José Saramago
O escritor português José
Saramago — com problemas de
visão — conta como foi difícil
escrever Ensaio sobre a cegueira,
lançado agora no Brasil. (Pág. 1)

ESPORTES

Fluminense salva os cariocas

Atendimento de V classe

Ano CV —N°212
Assinatura JB (novas) <2? Rio 589-5000
Outros estados/cidades (DOG). *2? (021) 800-4613
Atendimento ao assinante.... Q£ (021) 589-5000
Classificados <5? R,° 589-9922
Outras praças (DDG) 3? (021)800-4613

Você pensa no

seu futuro?

¦ Flamengo empata

pela 4a vez e Vasco

perde mas é líder

/^v Fluminense foi o único clu-
V/ be carioca a vencer no
Campeonato Brasileiro de Fute-
boi neste final de semana, ao der-
rotar o Guarani por 2 a l no
Maracanã — gols de Rogerinho e
Valdeir. contra um de Djalminha.
Em Porto Alegre, o Vasco foi
derrotado pelo Grêmio por 2 a l e
o Flamengo ficou no empate de 0
a 0 com o Internacional. Agora
Fluminense, Vasco e Atlético Mi-
neiro lideram o Grupo B.

Na piscina montada na Praia
de Copacabana, o grande desta-
que no Torneio Internacional
Cidade Maravilhosa foi Fernan-
do Scherer. O nadador catari-
nense venceu o duelo com Gus-
tavo Borges nos 50m livre e ain-
da foi peça fundamental na vitó-
ria brasileira no revezamento
4xl00m medley.

Na madrugada de sábado pa-
ra domingo, em Las Vegas, o
peso pesado Ridick Bowe derro-
tou Evander Hollyfield por no-
caute, no oitavo assalto. Holly-
field chegou a derrubar seu ad-
versário antes, mas não resistiu
à pegada mais forte de Bowe. O
campeão George Foreman. que
comentava o combate para a te-
levisão, disse que Hollyfield não
tinha condições físicas para lutar.

Boston Futuro 1'rogramado pensa
por você. Um produto inédito que
reúne a segurança da poupança
cotn a rentabilidade de fundos.
Você define prazos, valores, com-
posição do investimento e progra-ma resgates automáticos. E ainda
tem a opção de seguros de sida.
educação e contra perda de renda.
Informará^ (021) 224-6152

BANCO DE BOSTON

Corrupção

atinge 80%

da 
polícia

A banda podre da Policia Civil, que na avaliação da
cúpula da instituição chega a 80% do contingente de
12 mil policiais, é o maior obstáculo à solução dos
casos de seqüestro e outras formas de crime no Rio. O

governo estadual estuda a depuração dos quadros da

polida e a mudança total de sua estrutura, no prazo de
um ano. Ontem, duas manifestações pela paz, de pa-
rentes e amigos de vitimas de seqüestro, com o apoio
de entidades da sociedade civil, pediram a libertação
das nove pessoas ainda em cativeiro. O novo delegado
da Divisão Anti-Seqüestro, Paulo Roberto Maiato
Pereira, que assume hoje. diz que esse tipo de crime
levará ainda um bom tempo para ser resolvido. O
Ministério da Justiça vai controlar as empresas priva-
das de segurança, hoje não fiscalizadas. (Páginas 14 a 16)
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semestre de 1996
Página 2

EDITORIAL

"Só os estadistas como Rabin sabem

que o acordo entre Israel e a OLP é
apenas o início, não o fim, da paz
maior, etn toda a região, entre Israel e

países vizinhos. O terrorismo, dissera
Rabin, num de seus últimos discursos, é
o câncer da vida moderna. Talvez
tivesse a premonição de que em breve
seria uma de suas vítimas. Rabin entra
na História como um dos grandes
estadistas do século 20."

(Página 10)

Per es, primeiro-ministro em exercício, conforta D. Leah, viúva de tiabin, que sera sepuitcuio noje em jerusuieiu
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Israel 
promete 

seguir caminho

Rabin

Ainda chocadas com o assassi-
nato do primeiro-ministro Yitz-
hak Rabin por um fanático ju-
deu, na noite de sábado, as auto-
ridades de Israel asseguraram on-
tem que o crime não vai
interromper as negociações de

paz com os palestinos e demais vizinhos árabes.
"Serei fiel ao testamento de Rabin", afirmou o
ex-ministro do Exterior Shimon Peres, chefe

provisório do governo. 
"O assassino não vai

determinar o futuro de Israel", prometeu o
embaixador israelense em Brasília, Yacoov Kei-
nan. O crime, primeiro a atingir um chefe de

governo desde a criação de Israel, em 1948,
chocou o mundo. Ontem, mais de 500 mil

pessoas — um décimo da população israelense
— fizeram fila para ver o corpo de Rabin no
Parlamento, em Jerusalém. Interrogado pela
polícia, Ygal Amir, o assassino, disse que tam-
bém pretendia matar Shimon Peres. Há quatro
meses, em entrevista ao jornal The Washington
Post, ele disse que o governo de Rabin não
sobreviveria para completar seu programa de

pacificação. O enterro do primeiro-ministro será
hoje no Cemitério Militar de Monte Herzl, em
Jerusalém. Mais de 44 chefes de Estado e de

governo irão ao enterro, entre eles o atual presi-
dente Bill Clinton e os ex-presidentes Jimmy
Carter e George Bush, dos EUA. É a primeira
vez que o atual presidente egípcio, Hosni Mu-
barak, vai a Israel. O vice-presidente Marco
Maciel representará o Brasil nas cerimônias fú-

, nebres. (Págs. 3,4, 5,6,7, 8,9 e Opinião, pág. 11)
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TEMPO
No Rio o (.Tn Niterói, céu
claro a nublado, com no-
voa ao amanhecer. Tem-
pcraiura cm ligeira ele-
vação. Ontem, máxima
de .13,?' em Bangu e mí-
nima de 17" 110 Alto da
Roa Visia. Mar calmo e
visibilidade boa. Fotos
do satélite e mapas do
lempo. página IS.

COTAÇÕES
Salário minímo (novombro) RS 100.00
DÓLAR
Comercial (compra) RS 0.9624
Comercial (venda) RS 0.9626
Paralelo (compra) RS 0.945
Paralelo (venda) R$ 0.960
Turismo (compra) R$ 0.9611
Turismo (venda) RS 0.9613
TR
do dia 06.10 a 06.11  1.3446%
TBF
do dia 01.11 a 01.12  2.7574%
UNIF (novembro)
Para IPTU residencial RS 20,04*
Para IPTU residencial, comercial e territo-
rial. ISS e Alvara RS 20,04*Obs Voriticar exceções junto à prefeitura
UFERJ
Novembro RS 35,20

Ano CV —N°2l2
Assinatura JB (novas) <2? R»o 589-5000
Outros estados/cidades (DDG).^ (021) 600-4613
Atendimento ao assinante.... íj? (021) 589-5000
Classificados R»o 589-9922
Outras praças (ODG) 2? (021)800-4613

Você pensa no

seu futuro?
Boston Futuro Programado pensa
por você. Um produto inédito que
reàne a segurança da poupança
com a rentabilidade de fundos.
Você define prazos, valores, com-
posição do investimento e progra-ma resgates automáticos. K ainda
tem a opção de seguros de \i<la,
educação C contra perda de tenda.

Informações: (021) 224-6152
BANCO DE BOSTON
Atendimento de V chissc

Corrupção

atinge 80%

da 
polícia

A banda podre da Policia Civil, que na avaliação da
cúpula da instituição chega a 80% do contingente de
12 mil policiais, é o maior obstáculo à solução dos
casos de seqüestro e outras formas de crime no Rio. O
governo estadual estuda a depuração dos quadros da
policia e a mudança total de sua estrutura, no prazo de
um ano. Ontem, duas manifestações pela paz, de pa-
rentes e amigos de vitimas de seqüestro, com o apoio
de entidades da sociedade civil, pediram a libertação
das nove pessoas ainda em cativeiro. O novo delegado
da Divisão Anti-Seqüestro, Paulo Roberto Maiato
Pereira, que assume hoje. diz que esse tipo de crime
levará ainda um bom tempo para ser resolvido. 0
Ministério da Justiça vai controlar as empresas priva-
das de segurança, hoje não fiscalizadas. (Páginas 14 a 16)
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O sofrimento de
José Saramago
O escritor português Josc
Saramago — com problemas de
visão — conta como foi difícil
escrever Ensaio sobre a cegueira,
lançado agora no Brasil. (Pág. 1)

EDITORIAL

"Só os estadistas como Rabin sabem

que o acordo entre Israel e a OLP é
apenas o início, não o fim, da paz
maior, em toda a região, entre Israel e

países vizinhos. O terrorismo, dissera
Rabin, num de seus últimos discursos, é
o câncer da vida moderna. Talvez
tivesse a premonição de que em breve
seria uma de suas vítimas. Rabin entra
na História como um dos grandes
estadistas do século 20."

(Página 10)
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Feres, primeiro-ministro em exercício, conforta D. Leah, viuva de Rabin, que sera sepultado hoje em Jerusaiem
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Fluminense salva os cariocas

Israel 

promete 

seguir caminho

¦ Flamengo empata

pela 4a vez e Vasco

perde mas é líder
Fluminense foi o único clu-
be carioca a vencer no

Campeonato Brasileiro dc Fute-
boi neste final de semana, ao der-
rotar o Guarani por 2 a 1 no
Maracanã — gols de Rogerinho e
Valdeir, contra um de Djalmi-
nha. Em Porto Alegre, o Vasco
foi derrotado pelo Grêmio por 2
a 1 e o Flamengo ficou no empa-
te de 0 a 0 com o Internacional.
Edmundo sofreu uma fissura no
peito do pé e fica parado por
cinco semanas, portanto fora do
Brasileiro e da Supercopa. No
grupo B. agora lideram Flumi-
nense, Vasco e Atlético Mineiro.

Na piscina montada na Praia
de Copacabana, o grande desta-
que no Torneio Internacional Ci-
dade Maravilhosa foi Fernando
Scherer. O nadador catarinense
venceu o duelo com Gustavo Bor-
ges nos 50m livre e ainda foi peça
fundamental na vitória brasileira
no revezamento 4x1 OOm medjey.

Na madrugada de ontem, em
Las Vegas, o peso pesado Ri-
dick Bowe derrotou Evander
Hollyfield por nocaute, no oita-
vo assalto. Hollyfield chegou a
derrubar seu adversário antes,
mas não tinha condições físicas
para lutar, segundo comentário
do campeão George Foreman.

por 

Rabin

¦influam _ ap Ainda chocadas com o assassi-^^^^^^HAinda chocadas com o assassi-
nato do primeiro-ministro Yitz-
hak Rabin por um fanático ju-
deu. na noite de sábado, as auto-
ridades de Israel asseguraram on-
tem que o crime não vai 191^0095
interromper as negociações de

paz com os palestinos e demais vizinhos árabes.
"Serei fiel ao testamento de Rabin", afirmou o
ex-ministro do Exterior Shimon Peres. chefe

provisório do governo. 
''O assassino não vai

determinar o futuro de Israel", prometeu o
embaixador israelense em Brasília, Yacoov Kei-
nan. O crime, primeiro a atingir um chefe de

governo desde a criação de Israel, em 1948,
chocou o mundo. Ontem, mais de 500 mil

pessoas — um décimo da população israelense
— fizeram fila para ver o cotpo de Rabin no
Parlamento, em Jerusalém. Interrogado pela
polícia, Ygal Amir, o assassino, disse que iam-
bém pretendia matar Shimon Peres. Há quatro
meses, em entrevista ao jornal Tlie Washington
Post, ele disse que o governo de Rabin não
sobreviveria para completar seu programa de

pacificação. O enterro do primeiro-ministro será
hoje no Cemitério Militar de Monte Herzl, em
Jerusalém. Mais de 44 chefes de Estado e de

governo irão ao enterro, entre eles o atual presi-
dente Bill Clinton e os ex-presidentes Jimmy
Carter e George Bush. dos EUA. É a primeira
vez que o atual presidente egípcio. Hosni Mu-
barak, vai a Jerusalém. O vice-presidente Marco
Maciel representará o Brasil nas cerimônias fú-
nebres. (Págs. 3,4, 5.6. 7, 8,9 e Opinião, pag. 11)
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ccs*5 pa PouncA FH 
da sinal verde a reelei^ao

s\ ir ¦ Presidente escala Luis Eduardo para apressar emenda e votacao deve ser em marco
€1116 IMMIct j[Ili£l6IlClO IUMAR FRANCO ^^_____^^^g^^lbertoAlves

BRASILIA — 0 presidente Fer-
IN 1 ifh ITfl 11T1 rl 4~fc nando Henrique Cardoso deu sinal
J. JL.iL |Jd.VF IIItLilltlVP verde ontem para da

/~\ assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, com suas Eduardo Magalhaes (PFL-BA), to-
\_/ consequencias nao so sobre a nova ordem que se desenha- tramitagao da emenda da ree-
va para o Oriente Medio como para o papel dos paises lideres do leigao. A proposta, de autoria do
mundo, tem forte impacto tambem sobre uma questao que deputado Mendon?a Filho (PFL-

fra 
mobilizando Rate ricos e pobres: a delinipio do modelo £|SS®J® Scomandodas Nam* Umdas. A revisao da g»grafla pohtrca „ 0 objeUvo votar a emenda nae seu resultado concreto teformulagao do Conselho de Segu- Camara e no Senado no primeiroran?a da ONU avangaram pouco agora. Em urn ano de semestre de 1996. Na Camara, ela

decidiu tornar ao
representative) mente em logo a vota-

reforma se concretizasse dentro de urn prazo ?5o reforma administrativa, fi-
previsto para terminar em setembro do ano que vem, esperava-se apreciada

de no periodo, eleigoes
for^a do o retrocesso almo^o no

Fernando Henri-
de e Luis Eduardo concluiram que ^^

So uma aultida°
para mtegrar, membro permanente. o Conselho de Segu- de do coverno
ran?a. 0 presidente Fernando Henrique Cardoso deu

Sergio Motta, reassuTu^Slmpnmindo ao assunto. Num pnmciro momento, o pais mente ontem suas fun^oes e defen-
dou por um corpo-a-corpo mundo afora. numa viagem tao facil deu a reelei?ao. "A epoca ideal ">
quanto pouco criterios£i e sem resultados. agora, que o Fernando Henriaue

Nao fez muito tempo, decidiu o presidente que nao vale esta no comedo do mandate. Adiar * 
Fernando Henrique concluiram Sue o momento 

||!§|pSSH^P
pena^entrar no Conselho de Seguianpa se, com isso, prejudicar s?dcnte 6 de que ningu6m do.Execu" emenda. Hoje, Motta tratara do mara e no Senado. Na quarta-feira,relates dehcadas que sao caras ao pais Mais claramente, queTeve 

ontem com o wesidente 
Uv° part,c,pe da coordenatfo para assunto com Luis Eduardo, que in- sera a vez de Motta encontrar-se

preocupa-se com a Argentina. Fernando Henrique mudou 4 ¦ ™ presioenie. aprovar a emenda', confirmou terinamente ocupa a Presidencia da com o autor da emenda.
discurso, a linguagem e a estrategia. Nao deixou de desejar Apesar dessas evidencias, Fer- Motta. "0 comando do processo Republica durante a viagem de * Perguntado, ao sair de uma sole-
conquista. principalmente se ela puder acontecer no seu governo, nando 

Henrique tem afirmado a sera de Luis Eduardo. na primeira Fernando Henrique a Argentina, e nidade no Teatro National. se ti-
mas a maneira de chegar la passou a ser outra. ?°',??j qUe na°. 

iu®r ^ 80V!e™0 fase. e dspois do senador Jose Sar- amanha conversara com o presi- nha discutido a reeleicao com Ser-
Por tras da ideia de ampliapao do Conselho esta a constata^ao do priide^oUunto'dTS 

"" 
O miSs'gio Motta, entre- (PMOB-AP^elom Slkto!^ taS^^e'fbi Sde que mudancas surgidas nos ultimos 50 anos exigem uma comandado pelo Congresso Nacio- tanto. continua articulando com as dos partidos governistas (PSDB, nieo: "So vejo esse assunto nosvirada. Hoje, ele ainda representa, como ha meio seculo, os nal- A onentagao expressa do pre- liderangas politicas a aprovacao da PFL, PTB. PMDB e PPB) na Ca- jornais".vitoriosos da Segunda Guerra. 0 Terceiro Mundo emergiu. .

rianças vestidas de anjo participaram da coroação de N.S. Aparecida

Luís Eduardo e Fernando Henrique concluíram que o momento è favoravê^^iscussa^õb^^êèlèiçm

Acusado de
fraude vai a
julgamento
O desembargador Antônio
Carlos Amorim, presidente
do Tribunal Regional
Eleitoral do Rio. decide hoje
a data de julgamento do
deputado federal Itamar
Serpa, acusado de fraude nas
eleições de 1994. "O

julgamento será o mais
rápido possível. No máximo
em 10 dias", disse. Eleito pelo
PDT e atualmente sem
partido, Itamar abre a lista
dos 14 acusados de fraudes.
Amorim pretende julgar
todos até o fim do ano.

Argentinos pedem

por desaparecidos

Parentes de argentinos desaparecidos no Brasil enviaram
carta ao presidente Fernando Henrique Cardoso pedin-
do a inclusão de mais três argentinos na lista oficial de
136 desaparecidos políticos. Os novos nomes são: Do-
mingo Horácio Campiglia, Monica Susana Pinus de
Binstock, ambos desaparecidos em 12 de março de 1980.
c Lorenzo Ismael Vinas. que sumiu em 26 de junho de
1980. Lorenzo Vinas sumiu no mesmo dia que o padre
Jorge Adur, que já consta da lista oficial brasileira. O*
desaparecidos viajavam para o Rio e nunca mais foram
vistos. Na prática, tanto o pedido oficial (que de\erá ser
encaminhado esta semana pelas autoridades argentinas)
quanto a carta dos parentes constituem um teste á
ampliação do prazo da Lei dos Desaparecidos Políticos,
que só abrange casos ocorridos até 1979. ano da anistia,
já que os três novos casos ocorreram em 1980.

Juiz sofre
atentado no
Amazonas
Uma bomba explodiu na
garagem da casa do juiz
Carlos Zamith Júnior, na
madrugada de sábado, em
São Gabriel da Cachoeira
(AM). O juiz foi ferido por
dois estilhaços. Zamith. de 23
anos. é o responsável pelos
processos de legalização de
estrangeiros, principalmente
colombianos, que
representam 3% da
população de São Gabriel.
Ele vem exigindo vistos, o
que fez com que muitos
voltassem a seus países de
origem.

MST faz protesto
contra as prisões
Políticos, sindicalistas e militantes do
Movimento dos Trabalhadores
Sem-Terra (MST) protestaram contra a
prisão de Deolinda Alves é Márcio
Barreto ontem de manhã, em frente á
Penitenciária do Carandiru. em São
Paulo. Foram distribuídas três toneladas
de alimentos, colhidos em áreas dc
assentamentos. O MST decidiu
promover vigília diária em frente ao
presidio até que os dois lideres sejam
soltos. O bispo auxiliar de São Paulo,
Dom Angélico Sândalo Bernardino. querezou missa no local, criticou na homilia
a prisão dos sem-terra. "Tirem as mãos
de Deolinda". disse o bispo.
Participaram do protesto a ex-prefeita de
São Paulo Lui/a Erundina. e o
presidente do PT. José Dirceu.
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Presidente defende incentivo à cultura
BRASÍLIA — Numa solenidade

de celebração do Dia Nacional da
Cultura, realizada no Teatro Na-
cional, o presidente Fernando Hen-
rique Cardoso fez um longo discur-
so em que enalteceu a diversidade
cultural, insistiu na reforma do Es-
tado e defendeu o uso de critérios
técnicos na distribuição de verbas
para a área social.

Aplaudido pela platéia que lo-
tou a Sala Villa-Lobos do Teatro
Nacional, Fernando Henrique co-
brou maior valorização das iniciati-
vas inovadoras. "O 

pais cansou de
ser o gigante adormecido. Cansou
dos desmandos, da incapacidade e
da descrença", disse.

No discurso, Fernando Henri-
que disse que seu governo está pro-
movendo uma "refundação da Re-
pública". "Estamos revendo os
conceitos difíceis de serem revis-

tos", afirmou. Como exemplo das
mudanças, citou uma pesquisa que
constatou aumento de 36% no sa-
lários dos mais pobres.

Fernando Henrique falou sobre
o programa Comunidade Solidária
que, segundo ele, tem objetivo de
mudar os critérios da distribuição
dos recursos para a área social."Sessenta e cinco por cento dos
recursos do governo vão para a
área social. Será que o povo sente?
Tenho minhas dúvidas", disse, ar-
gumentando que a liberação de ver-
bas não deve seguir critérios politi-
cos ou burocráticos.

O presidente falou também so-
bre o papel do Estado no incentivo
à cultura. Ele lembrou que seu go-
verno aumentou de RS 12 milhões
para RS 100 milhões o orçamento
para o setor e está investindo na
recuperação do patrimônio cultu-

ral. Fernando Henrique informou
que 82 monumentos em todo o pais
estão sendo reformados em parce-
ria com a iniciativa privada. O pre-
sidente citou como exemplo a ferro-
via Madeira-Mamoré, no Acre. "A
estrada está sendo reconstruída co-
mo um monumento em homena-
gem aos que se aventuraram na
Amazônia", afirmou.

Elogiado como professor e inte-
lectual pelo ministro da Cultura,
Francisco Weffort, Fernando Hen-
rique afirmou que, quando investe
em cultura, o Estado não pode es-
perar a submissão do artista. "Nes-
sa área o Estado não espera contra-
partida senão a do amor ao Brasil",
disse.

Acompanhado de WelTort e do
governador do Distrito Federal.
CriStóvam Buarque, o presidente
concedeu a Ordem do Mérito Cul-

tural a 12 personalidades. Recebe-
ram o prêmio das mãos de Fernan-
do Henrique o presidente do Con-
selho Editorial do JORNAL DO
BRASIL, M.F. do Nascimento Bri-
to, o diretor do Banco Real, Ricar-
do Gribel, o senador Antônio Car-
los Magalhães (PFL-BA), a atriz
Fernanda Montenegro, o carnava-
lesco Joàozinho Trinta.

O escritor Jorge Amado, o escri-
tor e critico de arte Pietro Maria
Bardi, o empresário José Mindlin,
o arquiteto Oscar Niemeyer, o pre-
sidente do Senado, José Sarney
(PMDB-AP) e a psiquiatra Nise da
Silveira também foram premiados,
mas mandaram representantes. O
empresário Roberto Marinho e o
economista Celso Furtado, tam-
bém agraciados, não puderam
comparecer e hão indicaram repre-
sentantes para receber o prêmio.

Desagravo à santa reúne 50 mil na Penha
Cerca de 50 mil fiéis subiram

ontem á tarde em procissão ao san-
tuário de Nossa Senhora da Penha,
na Penha, subúrbio do Rio, para
participar do ato de desagravo a
Nossa Senhora Aparecida, cuja
imagem foi agredida a pontapés
por um bispo da Igreja Universal do
Reino de Deus, no dia 2 de outu-
bro, 110 programa Despertar da Fé,
da TV Record. O ato foi convocado
pela Arquidiocese do Rio e a missa
presidida pelo cardeal-arcebispo
Dom Eugênio Sales.

No sermão, Dom Eugênio reba-
teu as criticas dos evangélicos á
adoração aos santos: "Não se trata
de adoração às imagens, mas de
uma manifestação de amor que fa-

André Arruda
zemos em nossa casa, em nossa
Igreja, em nossa pátria".

Dom Eugênio destacou também
que a reação da Igreja á agressão á
santa não tinha o objetivo de ofen-
der seguidores de outras religiões."Este não é só um desagravo, mas
uma promessa á nossa Mãe do Céu
que iremos renovar nossa devo-
çào", afirmou.

Após a missa — concelcbrada
por quatro bispos auxiliares e 70
padres de diversas paróquias —. a
imagem de Nossa Senhora Apareci-
da foi coroada por 15 crianças ves-
tidas de anjo. Para assistir à ceri-
mônia, os fiéis levavam mais de
uma hora para subir uma ladeira de
cerca de um quilômetro, sob sol
forte, que dá acesso ao pátio do
santuário.

¦ ROSÂNGELA BITTAR
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assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, com suas
W conseqüências não só sobre a nova ordem que se desenha-
va para o Oriente Médio como para o papel dos países líderes do
mundo, tem forte impacto também sobre uma questão que
estava mobilizando países ricos e pobres: a definição do modelo
de comando das Nações Unidas. A revisão da geografia política
e seu resultado concreto na reformulação do Conselho de Segu-
rança da ONU avançaram pouco até agora. Em um ano de
debates, não se decidiu mais do que aumentar e tornar mais
representativo esse Conselho.

Para que essa reforma se concretizasse dentro de um prazo
previsto para terminar em setembro do ano que vem, esperava-se
que o único obstáculo de monta, no período, fossem as eleições
americanas. Agora, a força do terrorismo e o retrocesso que é
capaz de provocar aumentaram as expectativa! e jogaram ainda
mais para a frente a hipótese de construção da nova organização.

O Brasil permanecerá fiel a uma campanha, agora subliminar,
para integrar, como membro permanente, o Conselho de Segu-
rança. O presidente Fernando Henrique Cardoso deu uma
guinada radical na direção que a diplomacia brasileira vinha
imprimindo ao assunto. Num primeiro momento, o país envere-
dou por um corpo-a-corpo mundo afora, numa viagem tão fácil
quanto pouco criteriosa e sem resultados.

Não faz muito tempo, decidiu o presidente que não vale a
pena entrar no Conselho de Segurança se, com isso, prejudicar
relações delicadas que são caras ao país. Mais claramente,
preocupa-se com a Argentina! Fernando Henrique mudou o
discurso, a linguagem e a estratégia. Não deixou de desejar a
conquista, principalmente se ela puder acontecer no seu governo,
mas a maneira dc chegar lá passou a ser outra.

Por trás da idéia de ampliação do Conselho está a constatação
de que mudanças surgidas nos últimos 50 anos exigem uma
virada. Hoje, cie ainda representa, como há meio século, os
vitoriosos da Segunda Guerra. O Terceiro Mundo emergiu,
países como Japão e Alemanha se transfiguraram em potências,
outros passaram a existir a partir de uma independência que não
tinham antes.

Todos concordam, é preciso
ampliar.Dar lugar aos chamados
candidatos naturais. Segundo o
critério regional, que conduz a
maioria das decisões internado-
nais. há hoje em cada região do
mundo um candidato a ser con-
siderado mais importante que
outro, por alguma razão objeti-
va. Na América Latina, apesar
das posições da Argentina e do
México, o Brasil se colocou como o país de melhores creden-
ciais.

Isso é o que fica demonstrado nos relatórios que o pais
apresenta com dados sobre território, peso econômico, popula-
ção, relações com os países vizinhos, participação nos assuntos
da ONU. enfim, uma autoproclamada consistência para ser o
candidato natural da sua região.

E até óbvio que Japão e Alemanha, no caso de ampliação,
teriam que ter seus lugares assegurados. A índia, pela superpo-
pulação, passou a concorrer na região que já está representada
pela China e tem o Japão como novo candidato imbatível. A
África se constitui em grande problema, segundo consenso dos
que conduzem a discussão. A Nigéria seria um candidato natural
mas não tem presença diplomática, e a África do Sul, país novo,
transforma-se facilmente em uma incógnita quando a discussão
transita por graus tão elevados de dificuldade.

Uma vez decidido que a ampliação do Conselho tem o
objetivo de lhe dar maior legitimidade e se colocam as aspirações,
desejos e candidaturas, um outro problema se transforma em
forte obstáculo: a definição sobre quem tem poder real para
promover a mudança.

Há um entendimento de que só entrará no Conselho quem os
Estados Unidos, a França, a China, a Rússia, por exemplo,
quiserem. Nesse ponto, já fica mais ou menos claro que os paísesnão se candidatam á condição de membros permanentes, mas
têm ou não o perfil para isso. e, se tiverem, serão escolhidos.

Assim, faz sentido a mudança de estratégia promovida peloBrasil. A busca aleatória de votos se revelou inútil. Convencidas
de que o pais tem as condições necessárias para atender a
qualquer critério, as autoridades, a começar do presidente da
República, se impuseram alguns princípios. Primeiro, manter as
conversas que têm sido realizadas com os grandes, os países queescolhem. Ao mesmo tempo, não perder o esforço de aproxima-
ção com o Terceiro Mundo. E, em terreiro lugar, conversar com
Carlos Menem.

Fernando Henrique já deixou claro ao presidente da Ar-
gentina, em encontro pessoal, que deve se repetir hoje, em
Buenos Aires, que esse projeto não se manterá na agenda se
houver risco para as relações dos dois países. Integrar o
Conselho dc Segurança da ONU, como membro permanente,
é um sinal de prestígio considerado importante, uma consa-
gração como país responsável. Afinal, é bom não ter mais que
explicar uma inflação de 40% ao mês nem as queimadas da
Amazônia. Além disso, a expectativa é de que esses organis-
mos internacionais ganhem força, consigam mobilizar recur-
sos, tenham condições de influenciar cada vez mais os fatos
realmente significativos.

Mas com tantas dúvidas e indefinições a sufocar essa
questão, é possível até se prever que nem dez anos serão
suficientes para resolver o impasse. Em que base se constrói a
nova legitimidade? Quais são os candidatos naturais? Quetamanho terá o Conselho? A Europa deve ter presença majo-
ritária? Quem representará a África? Uma equação tão com-
plexa quanto convencer a Argentina de que não há no Tercei-
ro Mundo pais como o Brasil.

Integrar o
Conselho de

Segurança da
ONU como

membro
permanente é

um sinal de
prestígio

FH dá sinal verde à reeleição

Presidente escala Luís Eduardo para apressar emenda e votação deve ser em março
ILIMAR FRANCO

BRASÍLIA — O presidente Fer-
nando Henrique Cardoso deu sinal
verde ontem para o presidente da
Câmara dos Deputados, Luís
Eduardo Magalhães (PFL-BÀ), to-
car a tramitação da emenda da ree-
leição. A proposta, de autoria do
deputado Mendonça Filho (PFL-
PE), já foi aprovada pela Comissão
de Constituição e Justiça da Câma-
ra. O objetivo é votar a emenda na
Câmara e no Senado no primeiro
semestre de 1996. Na Câmara, ela
seria levada ao plenário provável-
mente em março, logo após a vota-
ção da reforma administrativa, fi-
cando pronta para ser apreciada
pelo Senado.

Ontem, durante almoço no Palá-
cio da Alvorada, Fernando Henri-
que e Luís Eduardo concluíram que
o "clima é favorável" á discussão
do assunto, segundo uma autorida-
de do governo.

O ministro das Comunicações,
Sérgio Motta, reassumiu oficial-
mente ontem suas funções e defen-
deu a reeleição. "A época ideal é
agora, que o Fernando Henrique
está no começo do mandato. Adiar
muito poderia parecer casuísmo",
afirmou, depois de um encontro
que teve ontem com o presidente.

Apesar dessas evidências, Fer-
nando Henrique tem afirmado a
políticos que não quer seu governo
envolvido nesse debate. Na opinião
do presidente, o assunto deve ser
comandado pelo Congresso Nacio-
nal. "A orientação expressa do pre-

jlberto Alves

sidente é de que ninguém do Execu-
tivo participe da coordenação para
aprovar a emenda", confirmou
Motta. "O comando do processo
será de Luis Eduardo, na primeira
fase. e depois do senador José Sar-
ney", acrescentou.

O ministro Sérgio Motta, entre-
tanto, continua articulando com as
lideranças políticas a aprovação da

emenda. Hoje, Motta tratará do
assunto com Luis Eduardo, que in-
terinamente ocupa a Presidência da
República durante a viagem de
Fernando Henrique â Argentina, e
amanhã conversará com o presi-
dente do Senado, José Sarney
(PMDB-AP), e com as lideranças
dos partidos governistas (PSDB,
PFL, PTB, PMDB e PPB) na Cá-

mara e no Senado. Na quarta-feira,
será a vez de Motta encontrar-se

#com o autor da emenda.
Perguntado, ao sair de uma sole-

nidade no Teatro Nacional, se ti-
ilha discutido a reeleição com Sér-
gio Motta e Luis Eduardo, o presi-
dente Fernando Henrique foi lacô-
nico: "Só vejo esse assunto nos
jornais".

< /

1<M



ni^tuii u^jufu' 7fwo^

Arm raja ''{0%$$ 
j^. j 1^1^" r-- o 

'too 
goom

[ manitea^p'm:'^ ^Zll^/ Prefertura "

(Sj\i^ j *'° | 2 
: °^R^i,Am<S0 /f;\

MJT (•]"¦> I Pe,a IE cokxase atras da  ¦

ifL^sy 
: 

j;[ii If ^ifjfa i 
1

I jj ^feirtn

^/ 

- • - - ;/;> 5 ^/j UJJ > 
costasnao »

^ 
'¦ • ¦ v"'." I"" ¦¦¦-—¦-;"l' 

'J 

C^ftla-ccstas^^^ O

/ _ „ , _ , J Amir dispara tres vezes/ Ca'fe /On Gvrof /y> ¦..—nmW:.^y«s^ contra Rabin Os poiiciais
rCl / ¦¦¦¦¦-- ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ • • ;.v.v..m ocapluram

Armado com uma pstola 9mm, Amir passa petos controtes (700 7
poiiciais) e se instala em re os 100 mil manifestantes „1„lltol. /.  .11 - nun i  . 

AFP inlogralia - Fred Garer

Hg 
In tern ac i on a 1 ¦

"Serei 

fiel a Rabin"

o novo premier de Israel, promete prosseguir as negotiates de paz inauguradas pelo lider assassinado n
M&g&x*'  t||— I, M '-i-Tir^-iiiiii- Jerusalem — AP"

Eshkol e Golda Meir, e quase todas as JBT\ |I|gMFHi ]s0^MtL '¦ «¦ H ' 
| || 

*^®yp
demais personalidades de destaque do ¦HHb ,t'lgR J| 

"^*w| <

pais. f|l H I '' 1
Delegates dos paises mais proximos J dTUSftlJ

partem esta manha para Israel, mas ou-
tros dignitariosja estao viajando, como ^
secretario-geral das Napoes Unidas, Bu- '.SB S'f

dentes Carter (que . -*

Egito, em 1973) e George

ren do Tesouro, Robert Ru-

cx-secretarios de Estado Cyrus Vance, ,/vY;:
James Baker e George *> V

Israel da cerimonia. 0 presi-
dente do Hosni Mubarak,
acompanhado seu do Exte-
rior, Amr Mussa, e do ex-primeiro-minis-
tro Mustafa Khalil. Sera a primeira vez fmM
que Mubarak Hus-

vez Jerusalem, para, como disse, despe- § > Mr j
Rabin. Em m f | M.
Yeltsin B ^ B ,
os convalesce de um ataque p|||| fi
cardiaco. reprcsentsdo pelo I ®
meiro-ministro Viktor Chernomyrdin.

Gra-Bretanha, John o

presidente Italia, Oscar Luigi Scalfaro;

ministro Oleksdy; '" ,pj

primeiro-ministro da Bclgica, ^I k'fP

* 
.  ¦ 

¦!

Prefeitura
s.iUido

21h50locnis
(17h50 no

Brasil
AtnniKio

c&itr.i fttív'

Tel Aviv
oontroIÍSRAEL]

imr.fl {
JE»USALEM //> ^h 1322-19x1IL fâzSi*2 ''

5£»tan Hotel Hltonl

manrtesaçáo pe^ Rasin é levado

Depois do dtscurso
de Rabin, Amir

coloca-se atrás da
Prefeitura

TEL AVIV

Os guarda-costas não
dispararam

Amir dispara três vezes
contra Rabin Os policiais

o capturam
Calle Ibn Gvtrol

Jerusalém — AP
•í ^-í'«• •.%¦ jS Wík? «*'í'!:;:.! "v V*

"Serei 

fiel a Rabin" »

Shimon Peres, o novo premier de Israel, promete prosseguir as negociações de paz inauguradas pelo líder assassinado no sábado!

:$. JERUSALÉM — O clima de consterna-

to 
que tomou conta de todo o mundo

mocrático assim que se soube do assas-
$iíàto do primeiro-ministro israelense
Vitzhak Rabin, na noite de sábado, foi
árnda mais intenso em Jerusalém, onde
5<J0 mil pessoas aguardaram ontem em
fila, sob o sol, o momento de passar junto
;<seu caixão, exposto no Parlamento. Es-
tò. mesma consternação, no entanto, re-
$etia a Orientação do governo israelense
-£-agora chefiado provisoriamente por
Shimon Peres — de prosseguir no proces-
sp de paz com seus vizinhos árabes. Tal
F&sição, que tem o apoio da maioria
parlamentar e da opinião pública, é con-
siderada a maior homenagem que o país
pode prestar ao grande artífice da paz, e
por essa idéia assassinado.

Shimon Peres, que como ministro do
Exterior dirigiu as negociações para a
autonomia palestina na Cisjordânia,
comprometeu-se no parlamento "a ser
fiel ao testamento de Rabin." No mesmo
sentido pronunciou-se o ministro da In-
dústria e Comércio, Misha Harish: "O
governo é unânime em sua determinação
de continuar com o processo de paz". E o
ministro da Saúde, Efraim Sneh, insistiu:"Estou absolutamente convencido de que
continuaremos no caminho traçado por
Rabin".

O governo israelense decretou sete
dias de luto por Rabin, que será sepulta-
do hoje, no cemitério de Monte Herzl. em
Jerusalém, numa cerimônia que contará
com a presença já confirmada de 44 che-
íbs de Estado e de Governo. Os funerais
terão início às I Ih, quando o caixão será
retirado do Parlamento e levado para o
cemitério, onde chegará às I4h. Nesse
momento, as sirenes de todo país soarão
durante dois minutos, convidando o povo
ao silêncio e ao recolhimento. O corpo de
Rabin repousará na mesma colina cober-
ta de pinheiros em que estão sepultados o
pai do moderno sionismo, Theodor
Herzl, os ex-primeiros-ministros Levi

Leah censura

os 
que 

antes

silenciaram

TEL AVIV — Com um sentido agrade-
cimento, que continha ao mesmo tempo
uma ponta de censura, a viúva de Yitz-
hak Rabin, Leah Rabin, dirigiu-se ontem
a centenas de israelenses reunidos espon-
taneamente e em silêncio, em frente á sua
casa de Ramat Haviv, bairro das imedia-
ções de Tel Aviv. "Fico confortada em
ver que vocês estão aqui, mas lamento
que não tenham feito isso antes, quando
dezenas de extremistas se manifestavam

Eshkol e Golda Meir, e quase todas as
demais personalidades de destaque do
país.

Delegações dos países mais próximos
partem esta manhã para Israel, mas ou-
tros dignitários já estão viajando, como o
secretário-geral das Nações Unidas, Bu-
tros Ghali. O presidente Bill Clinton se-
guiu à noite, acompanhado dos ex-presi-
dentes Jimmy Carter (que intermediou o
primeiro acordo de paz entre Israel e
Egito, em 1973) e George Bush. A delega-
ção inclui os secretários de Estado, War-
ren Christopher, do Tesouro, Robert Ru-
bin, e de Defesa, William Perry, além dos
ex-secretários de Estado Cyrus Vance,
James Baker e George Shultz.

Também países árabes em paz com
Israel participarão da cerimônia. O presi-
dente do Egito, Hosni Mubarak, estará
acompanhado de seu ministro do Exte-
rior, Amr Mussa, e do ex-primeiro-minis-
tro Mustafá Khalil. Será a primeira vez
que Mubarak visita Israel. E o rei Hus-
sein, da Jordânia irá hoje pela primeira
vez a Jerusalém, para, como disse, despe-
dir-se com imensa tristeza de seu amigo
Rabin. Em Moscou, o presidente Boris
Yeltsin lamentou não poder acompanhar
os funerais, pois convalesce de um ataque
cardíaco. Ele será representado pelo pri-
meiro-ministro Viktor Chernomyrdin.

Já partiram para Israel, ou estão em
vias de fazê-lo, o primeiro-ministro da
Grã-Bretanha, John Major; o primeiro-
ministro da Espanha, Felipe González; o
presidente da Itália, Oscar Luigi Scalfaro;
o presidente da França, Jacques Chirac; o
presidente de Portugal. Mário Soares; o
chanceler da Alemanha, Helmut Kohl; a
rainha Bcatrix e o primeiro-ministro da
Holanda. Win Kok; o primeiro-ministro
da Suécia, Ingvar Carlsson; o primeiro-
ministro da Polônia, Jozef Oleksdy; o
presidente da Suíça, Raspar Villiger; o
primeiro-ministro da Bélgica, Jean-Luc
Dehaene; e o primeiro-ministro da Polô-
nia, Vladimir Meciar.

aí mesmo, nessa calçada, qualificando
meu marido de traidor e assassino", dis-
se.

Leah Rabin se referia ás freqüentes
manifestações que grupos de extrema-di-
reita vinham fazendo nos últimos meses
em frente à casa do primeiro-ministro,
para protestar contra sua política de paz.

A viúva de Rabin esteve ontem de
manhã em Jerusalém, onde recebeu as
condolências do mundo oficial, e retor-
nou a Tel Aviv. Ao recordar a manifesta-
ção do dia anterior, quando 100 mil pes-
soas repetiram em coro "Paz, sim, violên-
cia, não", ela disse que a frase e os aplau-
sos foram os maiores cumprimentos que
alguém poderia ter recebido. E concluiu:"Dois tiros mataram um homem ma-
ravilhoso. Estou muito emocionada por
vocês terem vindo. Muito obrigada."

F anático

pode 
ter

errado alvo
MÁRJORIE M1LLER
Los Angeles Times

JERUSALÉM 
— O homem que

atirou à queima-roupa no primei-
ro-ministro Yitzhak Rabin estava mi-
rando o processo de paz. Rabin mor-
reu, mas, segundo analistas políticos
israelenses, o jovem processo de pu/
ainda está vivo. Pelo menos no início,
dizem eles, chocados com este assassi-
nato — inédito na história do listado
judeu —. os israelenses devem apoiar
o primeiro-ministro interino Shimon
Peres, arquiteto do acordo de paz de
1993 entre Rabin e o presidente da
Organização para a Libertação da Pa-
lestina (OLP), Yasser Arafat.

Peres promete continuar fazendo a
paz com os palestinos, e o Partido
Trabalhista de Rabin certamente ten-
tará transformar a tragédia nacional
num brado de arregimentação pela
paz. David Kimche, presidente do
Conselho Israelense de Relações Exte-
riores, acha que 

"muitas 
pessoas que

talvez tivessem dúvidas se sentirão
mais unidas pela a necessidade de ter
paz. Muitas que estavam hesitantes
vão'apoiar".

No momento, até o líder oposicio-
nista do Likud. Benjamin Netanyahu.
fala sobre a necessidade de união na-
cional, recordando ao pais que o Se-

gundo Templo dos judeus caiu em re-
sultado de uma guerra civil: "Não sou
adversário do processo de paz".

Mas. a longo prazo, não são tão
claras as perspectivas de paz. O assas-
sino de 27 anos, Ygal Amir. também
representa um grande segmento da po-
pulação (quase a metade, segundo al-
gumas pesquisas) que quer ver morto
O processo de paz. Essas pessoas não
são assassinas, é claro, e a maioria não
alimentava seu ódio diretamente con-
ira Rabin. Mas muitas voltarão rapi-
damente à oposição ao processo de
paz, depois de transcorridos os perio-
dos de funeral e luto.

Os mais radicais são os colonos
judeus e seus aliados que ainda acredi-
tam que a Cisjordânia ocupada — por
eles chamada de Judéia — pertence
apenas aos judeus. Não querem entre-
gar a terra aos palestinos, a quem vêm
combatendo ha décadas. Acreditam
que os palestinos — ou todos os ára-
bes — não merecem confiança.

É possível que Peres e o Partido
Trabalhista consigam superar esta
oposição extremista. O grande comi-
cio — o último de Rabin — mostrou
um forte núcleo de apoio à paz. Mas
precisam conquistar outros israelenses
que acham que sua preocupação nú-
mero um, — segurança — não está
sendo abordada adequadamente pelo
acordo Rabin-Arafat. Algumas dessas
pessoas apoiavam Rabin apenas hesi-
tantemente.

Analistas políticos palestinos re-
ceiam que Israel se concentre tanto em
sua política interna e busca de estabili-
dade nos próximos meses que o pro-
cesso de paz seja congelado.
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A viúva Leu/i chora a morte de Rabin junto a seus filhos Yuval (E)e Dalia Philosoph
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v Sábado, 4 de
lovembro: Yigal Amir viaja

de Herzliya para Te! Aviv,
onde se realizava a

Armado com uma pstola 9mm, Amir passa petos controles (700
polpas) e se inslaia efflre os 100 mil manifestantes

AFP inhgmfia - Fred Gafei

? Ao sair de uma manifestação pela paz, que reuniu 100 mil pessoas em Tel A v/v.
o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin foi atingido por duas balas. Passa-
ram-se 90 minutos entre a noticia dos disparos e a de que Rabin não resistira aos
ferimentos. Uma testemunha disse ter visto o primeiro-ministro coberto de sangue
na sala de emergência do hospital, onde chegou desacordado e sem pulso. Ele foi
imediatamente submetido a uma cirurgia, mas os médicos não conseguiram conter
a hemorragia interna provocada pelas balas. Rabin morreu na mesa de operação.

Jerusalém

é tomada• ' ' ".•". I

por 
emoção

MARCELO NINIO
Correspondente

JERUSALÉM — O nó na garganta o
impede de falar. As lágrimas que tei-
mam em descer atrapalham sua visão.
Abe Natan, o lendário pacifista que
esteve várias vezes preso por encon-
trar-se com membros da OLP — na
época em que isso era proibido pela lei
israelense — caminha desorientado
pela Praça Reis de Israel, onde Yitz-
hak Rabin foi assassinado. "Nosso li-
der se foi", diz com voz embargada.
Por trás do palco em que Rabin fez seu
último discurso mantém-se a placa
com a trágica ironia dos dizeres: "Sim
à paz, não à violência".

Na manhã quente do inverno de
Tel Aviv, jovens com expressão deso-
lada, sentados no chão, formam círcu-
los silenciosos. No centro, algumas de-
zenas de velas acesas. Cartazes impro-
vizados louvam a memória do líder
morto. Um deles o chama de herói da
paz. Outro reproduz a letra da Canção
da paz, que encerrou a manifestação
na noite de sábado e que mais tarde
seria encontrada num papel manchado
de sangue no bolso do paletó de Ra-
bin."O homem que dedicou a vida à
paz acabou sendo vítima da mesma
violência que tanto combateu", diz
Shany Natanzon, de 15 anos, enquan-
to acende mais uma vela. Ativista da
organização pacifista Paz Agora.
Shany recorda com emoção a festa da
noite anterior. Ela só foi saber da
tragédia quando chegou em casa, na
cidade de Hertzlia, perto de Tel Aviv.
O choque foi ainda maior quando sou-
be que o autor do crime era Ygal
Amir, um antigo vizinho em Hertzlia."A família era querida por todos na
vizinhança. Nada indicava que um dos
seus membros seria capaz de uma coi-
sa dessas", comentou.

Tristeza — A alguns metros dali.
no exato ponto em que Rabin tombou,
outros círculos, novas coroas de flores,
mais velas acesas. Quem passa é quase
obrigado a parar. Muitos têm lágrimas
nos olhos. "Não consegui dormir a
noite inteira", diz o comerciante Yitz-
hak Bahar, 57 anos. Ele confessa que
não estava satisfeito com a política de
Rabin, mas diz que sempre o admirou
como herói da Guerra dos Seis Dias."Além disso, nada justifica um ato de
terror como esse". E pergunta: 

"Onde

já se viu um judeu apontar uma arma
para outro judeu?".

Mais do que em Tel Aviv, a pesada
atmosfera de luto envolveu todas as
ruas de Jerusalém. Centenas de pes-
soas saíram às ruas para saudar o
veículo do Exército que tra/ia o corpo
de Rabin. Os cartazes de apoio à paz e
de adeus a Rabin se misturam com as
placas da extrema-direita que inun-
dam a cidade, chamando o lider assas-
sinado de traidor e assassino.

Carisma — O professor palestino
Kabha Suhil, 44 anos, deixou a peque-
na aldeia de Baka El Gab, no coração
da distante Galiléia. para prestar uma
última homenagem ao homem que ad-
mirava. Trazendo um ramo de flores,
ele não desanimou ao ver a longa fila
formada na entrada do Parlamento,
onde o caixão com o corpo de Rabin
foi exposto à visitação pública. 

"Vou
ver o caixão nem que tenha de ficar
aqui a noite toda. Para mim ele era
mais do que um lider: era um pai, um
irmão", diz chorando. Suhil não teme
que o processo de paz seja interrompi-
do pela tragédia. Para ele. o legado de
Rabin será suficiente para mostrar à
opinião pública que não há alternativa
a não ser a coexistência pacifica. 

"Pas-
sei por muitas fases difíceis neste pais,
e somente a liderança de Rabin me
convenceu de que a paz é possível,
Não é agora que vamos esmorecer",
diz.

A policia estimou que até o inicio
da noite já tinham chegado ao Parla-
mento mais de 500 mil pessoas, um
número impressionante para um país
com pouco mais de cinco milhões de
habitantes. Pessoas de todas as idades
esperavam até cinco horas para poder
ver o caixão do lider que os deixou de
forma tão trágica.

!
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Em entrevista ao

BARTON OELLMAN
The Washington Post

JERUSALÉM — Ygal Amir, o as-
sassino do primeiro-ministro israe-
lense Yitzhak Rabin, deu uma en-
trevista furiosa ao Washington
Post, era junho, em uma montanha
da Cisjordânia. Segundo Amir, o
governo não sobreviveria para
completar seu programa. Na época,
tais declarações foram entendidas
apenas como oposição para derru-
bar a coalizão de Rabin nas urnas.
Um mês depois, foi preso por parti-
cipar de um confronto entre colo-
nos judeus e policiais israelenses.

Estudante de direito e ciências
da computação, Amir estava insta-
lado em um novo assentamento ile-
gal judeu denominado Maasle Yis-
rael, ou subida de Israel. Ao seu
redor, inúmeros cartazes da direita
apoplética. Uma faixa com os dize-
res "A Terra de Israel está em peri-
go!" estava estampada em uma fai-
xa desfraldada entre as estruturas
improvisadas do acampamento.
Um toalete portátil convidava os
colonos, ao usá-lo, a expressar seu
repúdio às políticas de paz do go-
vemo em cada chamada da nature-
za. Um grafite batizava o toalete de
Acordo de Oslo — uma referência
ao acordo assinado na Noruega
que instaurou o inicio do autogo-
verno palestino em setembro de
1993.

Terra sagrada — Amir, que
afirmava ter 25 anos, revelou que
pegava carona diariamente para a
Universidade de Bar-Ilan, em Tel
Aviv, um campus conhecido por
sua afinidade com religiosos nacio-
nalistas. Segundo Amir, não im-
portava o que o governo de Rabin
tentasse fazer, porque os judeus
controlariam para sempre a Cisjor-
dânia."Esta é a terra mais sagrada de
todas", disse. "Há dois mil anos, a

Anatomia de um assassino

Washington Post, em junho, Yigal Amir disse que o governo não sobreviveria para completar seu programa

maioria da população de Israel já
estava aqui, na Samaria e em Jeru-
salém. A espinha dorsal do governo
é muito frágil e talvez por isso ele
esteja abrindo mão de tudo em no-
me da paz", acrescentou. Ele não
gritava ou amaldiçoava, da forma
que os manifestantes usualmente
fazem. Esbelto e autocontrolado,
dava a impressão de possuir im-
pressões mais aprofundadas que
não se importava de compartilhar
com um repórter americano.

Satisfação — Os policiais re-
velaram, após o atentado que, de-
pois de desarmar Amir e imobilizá-
lo em uma parede enquanto Rabin
sangrava, ele falava com uma cal-
ma quase surrealista. Informado de
que Rabin não resistira aos feri-
mentos, Amir expressou sua satis-
fação. segundo os policiais.

Amir confessou, de acordo com
as emissoras israelenses, que vinha
tentando matar Rabin há mais de
um ano e que teria viajado pelo
menos duas vezes a locais onde Ra-
bifa faria aparições públicas: em ja-
neiro, no memorial do Holocausto
Yad Vashem — visita cancelada
por causa de um atentado terrorista
ocorrido no mesmo dia — e em
setembro, na inauguração de um
novo entroncamento viário.

O caso de Amir serve para ilus-
trar a capacidade de extremistas ra-
dicais, incluindo também membros
de grupos clandestinos como Kacli
e Kahane Lives. para imiscuir-se
discretamente entre os membros da
oposição política reconhecida. Os
militantes do Kacli, violentos segui-
dores do falecido rabino Meir Ka-
hane. sempre buscam infiltrar-se
em passeatas do partido Likud e
atrair as câmeras de TV com pala-
vras-de-ordem, como "Morte a Ra-
bin".

Reuters lulho/1995

Amir (ao centro), em foto de julho deste arto, qucmdo testemunhava a detenção de uma manifestante judia durunte protestos na Cisjordânia

Peres era

também alvo

do assassino

JERUSALÉM — O estudante uni-
versitário que assassinou o primei-
ro-ministro israelense Yitzhak Ra-
bin teria matado também o minis-
iro das Relações Exteriores — e
agora primeiro-ministro — Shimon
Peres, se os dois líderes tivessem
deixado a passeata da paz juntos,
segundo informação divulgada pelo
ministro da policia Moshe Shahal."Ele disse que se tivesse encon-
trado os dois juntos, Rabin e Peres,
ele os teria matado. Ele justificou
seu gesto, afirmando que queria de-
ter a 'deterioração*, sustentando
que os atos de Rabin e do governo
provocavam outro Yom Kippur
(Dia do Perdão)."

O assassino, Ygal Amir, de 27
anos, militante do grupo ultrana-
eionalista de direita Eval, foi detido
imediatamente após o atentado e
foi interrogado durante todo o dia
de ontem. O grupo Eyal é liderado
por outro estudante universitário,
Avishai Raviv. Eyal é a abreviação
de Irgirn lelntdi Lojem. que quer
di/cr Organização Judaica Comba-
tente.

A universidade judaica onde o
assassino estudava direito divulgou
ontem um comunicado cm que afir-
mava não acreditar que um de seus
estudantes pudesse ser capaz de co-
meter tal ato.

"0 assassinato é simplesmente o
ato mais antijudaico còncebivel.
Ele é contrário a tudo que a Uni-
versidade de Bar-Ilan prega e ensi-
na a seus estudantes: a tolerância, a
moderação e a moralidade", afirma
o comunicado da Universidade de
Bar-Ilan, de Tel Aviv.

Segurança

sofreu um

duro golpe
JERUSALÉM — O assassinato

do primeiro-ministro Yitzhak Ra-
bin abalou uma das crenças e cou-
vicções mais sólidas do povo is-
raelense — a eficiência dos servi-
ços de segurança. É difícil explicar
como Ygal Amir, um estudante
de 27 anos, armado com uma pis-
tola, conseguiu chegar tão perto
de Rabin, atingindo-o com tres
balas. É a primeira vez que um
lider israelense é assassinado.

Um jornal local destacou on-
tem em comentário irônico que os
guarda-costas se atiraram sobre o
primeiro-ministro para protegê-lo

"um décimo de segundo depois
do incidente".

"O caso deverá ser esclareci-
do", declarou o chefe da Policia,
Moshe Shahal. "Ninguém 

pode-
ria imaginar que semelhante cri-
me ocorresse em nosso pais. Tere-
mos que rever todos os conceitos
de segurança dos dirigentes israe-
lenses", acrescentou.

O chefe da unidade especial
encarregada da proteção dos din-
gentes do país, que depende dire-
lamente dos serviços de segurança
interna (Shin Beth), pode ser alas-
tado imediatamente de suas fun-
ções, segundo fontes da Polícia.

Temor — Um funcionário do
Shin Beth que não quis se tdentifi-
car informou que os serviços de
segurança temiam ja há algum
tempo que um desconhecido iso-
lado tomasse a iniciativa de matar
Rabin ou o ministro do Exterior,
Shimon Peres. "Foi um duro gol-

pe para o Shin Beth", disse um
alto funcionário do serviço.

Muitas perguntas ainda não
foram respondidas e, com certeza,
várias cabeças deverão cair. "Te-

mos que esclarecer vários pontos,
sobretudo o fato de o assassino
ter entrado na praça com uma
arma de nove milímetros, ter che-
gado a poucos metros do palan-
que onde Rabin discursava, ter
pego sua pistola e atirado três
vezes sem ser notado", declarou
Sari Avivi, ex-chefe da unidade
especial de segurança e amigo pes-
soai do primeiro-ministro.

Paralisia — Avivi destacou
também que nenhum dos guarda-
costas atirou em resposta às balas
de Amir. "Talvez fosse porque
havia crianças perto do assassi-
no", acrescentou tentando expli-
car a paralisia das forças de segu-
rança.

Funcionários da Polícia estão
investigando se Ygal Amir. que
disse estar "muito satisfeito"
quando soube que conseguira ma-
tar o primeiro-ministro, agiu sozi-
nho ou a mando de alguma orga-
nização.

A aparente falta de cuidados
dos guarda-costas pode ser enten-
dida pelo agradável clima de paz
que tomava conta da praça em
Tel Aviv. Mas também pode ser
explicada porque os segurafaças
não estavam preparados psicolo-
gicamente para proteger Rabin de
um agressor israelense.

Yitzhak Rabin tinha rejeitado
o pedido de seus agentes para
usar um colete antibalas. além de
ter se negado a abandonar o local
onde ocorreu a manifestção pela
paz imediatamente após seu dis-
curso. "Aqui, sinto-me em casa",
teria dito Rabin.
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Diálogo 
já

fez muitos

mártires

JIM HOAGLAND
The Washington Post
V[ OVA IORQUE — Os es-
lN forços para construir a
paz têm sido muito mais morti-
feros para os lideres políticos do
Oriente Médio do que as cinco
guerras árabe-israelenses que
eles travaram. Na noite de sába-
do. em Tel Aviv. o primeiro-mi-
nistro israelense Yitzhak Rabin
tornou-se a mais recente vitima
do extremismo e da fúria antipa-
cifista em seu pais.

O assassinato de Rabin por
um extremista judeu equiparou-
se. em muitos aspectos, ao do
presidente egípcio Anwar Sadat,
em 1981, por fundamentalistas
muçulmanos contrários à paz

^com Israel. Repetiu também o
assassinato do rei Abdullah da
Jordânia por palestinos radicais,
em 1951. Mas o impacto da
morte de Rabin sobre Israel e o
Oriente Médio provavelmente

tem mais semelhança com o
trauma sofrido pelos americanos
com o assassinato de John Ken-
nedy, em 1%3.

Na expectativa de uma dura
batalha pela reeleição no próxi-
mo ano. Rabin deixou inacaba-
das as duas tarefas históricas
que esperava concluir em um
novo mandato: a paz completa
com os palestinos e algum tipo
de relação pacifica com a Sirut.
Sadat concluíra a paz com Israel
e estava marcando passo no fim
do mandato: agora, os dois pro-
jetos de Rabin correm perigo.

Rabin e o ministro das Rela-
ções Exteriores. Shimon Peres,
enfureceram os colonos israelen-
ses na Cisjordânia e os ideólogos
direitistas do país. para quem os
acordos de paz com os palesti-
nos estavam destruindo o sonho
de um Grande Israel que conser-
vasse a maioria dos territórios
conquistados na guerra de 1967.
Foi das fileiras desses conserva-
dores judeus que saiu o matador
de Rabin.

As noticias indicam que o as-
sassino de Rabin tem uma ca-
racteristica comum aos matado-
res do rei Abdullah. de Sadat e
de personagens menores que têm

trabalhado para pôr fim a meio
século de guerras árabe-israelen-
ses. Todos esses assassinos poli-
ricamente motivados acredita-
vam que era impossível árabes e
judeus viverem em paz.

Na noite do crime, os israe-
lenses se apressaram em lembrar
ao mundo que o Oriente Médio
não tem o monopólio da violèn-
cia política. Mas a violência e o
extremismo afloram na política
árabe em sociedades não habi-
tuadas à tolerância secular. E a
luta pela independência israelen-
se e o conflito político interno
quanto à natureza sionista de
Israel também deixaram paixões
brutas naquela sociedade.

Embora os dois lados tenham
guerreado respeitando poucos li-
mites, parece ter havido um es-
forço consciente para poupar de
tentativas de assassinato os altos
dirigentes, segundo muitos ana-
listas do Oriente Médio. Os is-
raelenses eliminaram com suces-
so muitos lugar-tenentes de Ara-
fat. assassinando-os. Mas há
poucos indícios de uma campa-
nha para pegar o próprio Ara-
fat. com exceção de uma fracas-
sada tentativa a bomba em Bei-
rute. em 1982.
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Abdul-Karim al-Kabarlti, primeiro-ministro da Jordânia Boutros Boutros-Qtiali, socrotArio geral da ONU

h Bala assassina atravessou o papel com

Na manifestação de sábado à noite, Yitzhak Rabin cantou
a Canção da Paz, cuja letra guardou no bolso e, em seu último
discurso, alertou que o caminho da paz é "repleto de difieul-
dades e dor". Mas manifestou convicção de que 

"o caminho
da paz é preferível ao caminho da guerra". E acrescentou:
"Falo como alguém que foi militar e vê a dor das famílias dos
soldados. Por eles devemos esgotar todas as possibilidades de

promover uma paz abrangente."
Seu pronunciamento conteve um alerta que seu assassino

se recusou a escutar, quando disse que 
"a violência corrói a

base da democracia israelense" e que os que 
"tentam nos

atacar querem torpedear a paz".

Uma canção 

pela paz
a letra da música que Rabin tinha no bolso após cantar na manifestação em Tel Aviv

AP, Tel Aviv —4/11/1995

O acordo levou Rabin (E) e Peres ò Noruega para 
~ 

Npbel
AP. Washington — 13/9/1993

Yitzhak Rabin, 73 anos, liderou seu país como comandan-
te militar na Guerra dos Seis Dias, em 1967, quando tomou
os territórios que, no final da vida, começou a devolver
aos palestinos. Como pacificador convertido, ele se tor-
nou alvo preferencial de radicais judeus e árabes. O
ex-general com voz de barítono subiu ao poder em 1992
prometendo acelerar a busca da paz por intermédio de
riscos calculados. 0 mundo quase desabou sobre sua
cabeça quando foi anunciado, em 1993, o acordo de paz
com a Organização para a Libertação da Palestina (0LP),
o maior inimigo do Estado judeu durante 45 anos.' O que posso fazer? Não se faz a paz com amigos, mas

• -

"Shir 
Lashalom"

Letra: Yaakov Rozemblit
Música: Yair Rozemblum

Deixem que o sol nasça
Que despeite a manhã
A pureza das orações ^
Não nos trará de volta

m

Aquele cuja vela se apagotxr
Em cinzas se enterrou K,:
O choro amargo não despertará
Não trará de volta
De uma cova escura
Para ele já não adiantará
Nem a alegria da vitória
Nem as louvações

Por isso cantem a canção da paz
Não sussurrem orações r-
Melhor que cantem a canção da pi
Num enorme brado v

Deixem que o sol penetre
Por entre as flores

Não olhem para trás
Deixem os que se foram
E olhem; com esperança
Mas não através das miras das armas

Cantem uma canção ao amor
E não à guerra
Não digam que o dia chegará
Tragam-nos o dia
E em todas as praças
Cantemos a paz

"Esse 
canto constitui seu

verdadeiro testamento.

Depois de ter cantado, eu

o vi guardar o texto no

bolso. A bala atravessou o

papel, mas a canção não se

calará, pois estamos

decididos a continuar"
SHimon Peres, novo primeiro-ministro israelense

com inimigos ferrenhos. Não vou tentar fazer a 0LP parecer
simpática. Foi inimiga, permanece inimiga, mas negociações
acontecem com inimigos", justificou Rabin.

Foram esses inimigos que ele liquidou de maneira fulmi-
nante em 1967, quando traçou a estratégia que, em seis dias.
derrotou as forças da Síria, Jordania e do Egito. Na ocasião,
o mundo admirou a estratégia, mas não seu autor: Rabin era
introvertido, avesso a promoções, o que fez com que a estrela
da mídia fosse o general Moshe Dayan e seu tapa olho. Mas a
primeira-ministra Golda Meir lhe deu como prêmio a embai-
xada em Washington, onde ficou entre 1968 e 1973. Quandovoltou a Israel em 1974, assumiu pela primeira vez o governo,sucedendo Meir.

Reuter, Washington — 28/9/1995

ra/at velcom w aaversario
AFP — 13/9/1993

Como ministro de Golda Meir

Premier, em 1976, com sua antecessora

"Preferimos a pa: a novas vi-
tòrias militares, uma pa: estável,
uma pa: justa, uma pa: honrosa,
mas não a pa: a qualquer preço"
Ao assumir seu primeiro mandato
como primeiro-ministro israelen-
se, em 1974
"Não temos nada a ver ou fazer
com a OLP, que recorre c.o terror
contra civis"

F.m abril de 1979, durante visita
ao Brasil

"Existe o tempo de nascer e o
tempo de morrer, o tempo de ma-

tar e o tempo de curar, o tempo de
chorar e o tempo de rir, o tempo
de amar e o tempo de odiar, o
tempo de guerra e o tempo de
pa:"
Em abril de 1993, ao assinar, na
Casa Branca, o primeiro acordo
de paz com Yasser Arafat

"Aqueles de nós que lutaram
nas nossas guerras, que perderam
amigos e camaradas na batalha,
que tiveram que consolar seus pa-
rentes e crianças, são os que mais
valortam a pa: 

"

uma terceira opção. Nas guerras
enfrentamos riscos. Eu acredito
que pela pa: lemos que correr
riscos calculados."

Ao justificar para os israelenses,
em 93, o acordo com a OLP
"Eu 

fui um militar durante 27
anos. Combati enquanto não ha-
via chance de pa:. Acredito que
agora existe uma chance para a
pa:, uma grande chance, e temos
que aproveitá-la por aqueles que
estão aqui. e por aqueles que não

estão aqui — e eles são muitos.
Sempre acreditei que a maioria do
povo quer a pa: e está pronta par.a
/wgar essa oportunidade"
Pouco antes de ser morto, no co-
inicio pela paz em Tel Aviv

"£ vocês, ao vir piira esse co-
inicio, provam que o povo deseja
verdadeiramente a pa: e se opõe à
violência. A violência corrói a ba-
se da democracia israelense. Eles
estão tentando nos atacar com o
objetivo de torpedear a pa:"
Idem

No início deste ano
"Nossa segurança está não

apenas na força de nossa defesa,
mas nas relações de pa: que bus-
camos por tanto tempo com nos-
sos vi:inhos"
No inicio deste ano

"Nosso 
povo ê um povo antigo,

mas muito jovem. Isso significa
que percorremos um longo cami-
nho durante mais de 5.0ÍK) anos,
mas temos um caminho ainda
mais longo a percorrer. Não íc
pode ser complacente com tanta

distância a andar, tanto a fa:er e
tão pouco tempo que nos resta"
Ao receber o Prêmio Nobel da
Paz. em dezembro de 1994

"Quando 
o povo judeu decidiu

que aqui na terra de Israel teria-
ntos que estabelecer um Estado
judaico, decidimos também quem
seriam nossos vizinhos — os pai-
ses árabes, o mundo muçulmano.
E existem dois caminhos para li-
dar com essa realidade: uma
guerra prolongada de violência e
terror, ou viver em pa:. Não há
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"¦ "Na democrcicia, a decisao esta na mao
¦ cristiano romero dos eleitores, e nao na dos bandidos."

prHCT^ Yaaoov Kelnan, embalxador de Israel no Brasll'  " ' •-

Uh 
ma pesquisa de opiniao realizada pelo Instituto del
Estudos Economicos, Sociais e Politicos de Sao Paulo' lwffiws

(Idesp), coordenada pelo cientista politico Bolivar Lamou- __

Embaixador de Israel gar ante que o
raenina dos olhos do Programa de Desestatizagao do governo X
Fernando Henrique. sr g* ^ ' -m **

Numa enquete realizada no primeiro semestre do ano, finvin A £\ llQ f\Qi*W
52% dos entrevistados defenderam a venda da Vale. Agora, 1 ¦ 1 1 B J.VP UCU- CI "• JL(^k.1/ULL vr i/ WLd IJdCi
apenas 39% tem essa opiniao. , * xr., ,v , -* i ct »• .

A maioria dos brasileiros continua reticente tambem quanto ® Alitor QO 3-tCnta.QO COntra Yitzhak Rabin pertence 3. gTUpUSClllo , diz diplomats.
venda da Petrobras: apenas 37%^achain que o governo deve francisco leali 

—~— ^

dente. 0 apoio entrega desses bancos iniciativa privada esta convencido di^rengas^p^^cas^A^p^s^o

dos eleitores, quer a com todas as
bandidos. 0 assassino vai de- ren<;as sobre o caminho, a nossa
cidir o futuro de Israel", afirma. visao e da paz.

— O atentado pode fortalecer a
uniao do povo israelense?

novo a essa e
de todo mundo en-as coisas usando ar- . .

mas. das
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"20°lo DESCONTO"
Sob os preços de quaisquer produtos ou serviços anuncia
dos nesse jornal ou nas TVs. Compre, confira, ligue:

STANDBY-Tels: (021) 494-3933/494-2471.
obs: "atendimento conforme nossa disponibilidade."

LANCE-LIVRE
O governo vai enviar ao Congresso,

no inicio do próximo ano, uma emen-
da constitucional para acabar com a
farra da criação dos novos municí-
pios.

O ministro do Meio Ambiente.
Gustavo Krause. não estranha o fato
de FH não ter mudado o ministério
em 10 meses de governo. "Além da
estabilidade econômica e política, o
presidente quer dar estabilidade ge-rendai ao país", sustenta Krause.

O deputado José Anibal está numa
situação embaraçosa. Ele defende a
reeleição, mas é aliado do governador
Mário Covas, que já avisou que é
contra.

Do alto da tribuna, o deputado
Zequinha Sarney (PFL-MA) dccla-
rou, na votação da prorrogação do
Fundo Social de Emergência, quefechava com o governo nessa ques-
tão. Como o pai. José Sarney. é radi-
calmente contra, ninguém entendeu.

O ministro da Fazenda, Pedro Ma-
lan, fala amanhã, is 9h, em São Pau-
Io, no seminário Londres: um parevi-

ro global para o Brasil. O evento será
promovido pela Fiesp.

Quando FH discursava ontem, di-
zendo que estava refundando a Re-
pública, um assessor alertou os re-
pórteres: "Cuidado para não csct^-
verem afundando a República." -

Brasília estava com saudades do
ministro das Comunicações, Sérgio
Motta. Ontem, ele foi muito aplaudi-
do, numa solenidade em Brasília, de-
pois que o presidente o citou cm seu
discurso.

ACM continua convencido de queo melhor momento para votar a rce-
leição é 1997, apesar da campanha
deflagrada agora pelos tucanos.

O presidente do Citycorp, William
Rhodes, disse ao vice-presidente Mar-
co Maciel que os bancos estrangeiros
estão interessados em operar no Bra-
sil.

Terrorismo na França, movimen-
to separatista no Canadá, guerra na
Bósnia. atentado em Israel: chega de
intolerância.
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JORNAL DO BRASIL
ONLINE

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

dereço (URL, no jargão da Inter-
net) do JB Online é: http://
www.ibase.br/~jb/index.html
Correspondências eletrônicas
também podem ser enviadas ao
JB. atrayés do seguinte e-mail:
jb(<> 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-
Ia e procurar o número corres-
pondente, para encontrar o com-
plemento (geralmente mais infor-
mações sobre o mesmo assunto,
integra de documentos etc).
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Embaixador de Israel 
garante que 

o

Icaminho 
para 

o futuro é o da 
paz|

¦Autor do atentado contra Yitzhak Rabin pertence a 
"grupúsculo", 

diz diplomata

FRANCISCO LEALI
BRASÍLIA — Abatido com a

morte do primeiro-ministro Yitz-
hak Rabin, o embaixador de Is-
rael no Brasil, Yaacov Keinan,
está convencido que o assassinato
nào vai alterar a política externa
israelense de negociar a paz com
seus vizinhos do Oriente Médio.
Com uma foto autografada de
Rabin em sua mesa, Keinan foi
surpreendido com a notícia da
morte quando tentava sintonizar
sua televisão na CNN para assis-
tir à transmissão do ato público
em Tel Aviv em favor da paz.

Keinan diz que, embora o po-
vo israelense esteja vivendo uma
"atmosfera de tristeza e luto", vai
continuar a favor das negociações
de paz. Para o embaixador, o au-
tor do atentado contra o primei-
ro-ministro é um louco que per-
tencia a um "grupúsculo". "Na
democracia, a decisão está na
mãos dos eleitores, e não na dos
bandidos. O assassino não vai de-
cidir o futuro de Israel", afirma.

decisão está na mãos dos eleitores e
não na dos bandidos. O assassino
não vai decidir o futuro de Israel.
Só o povo fará isso. Eles não vão
explorar a situação para manifestar
diferenças políticas. A oposição
não gosta do governo, mas não é
assim que vai mudar a situação.

Em que pode mudar a política
externa de Israel?

A personalidade de Rabin foi
importante no processo. Era um
soldado conhecido pelos novos
amigos árabes. Com Peres, que é
co-arquiteto do projeto, não vejo
mudanças de política. Na manifes-
tação pela paz em Tel Aviv estavam
presentes os embaixadores do Egi-
to, Jordânia e Marrocos. Espero
que o presidente da Síria decida
rapidamente. Para mim, é impossí-
vel considerar que esse processo' é
reversível. A política externa vai
continuar. A política de paz vai
continuar. Toda a sociedade israe-
lense quer a paz, com todas as dife-
renças sobre o caminho, a nossa
visão é da paz.
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Uma 
pesquisa de opinião realizada pelo Instituto dei

Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo'
(Idesp), coordenada pelo cientista político Bolívar Lamou-
nier, revela que caiu, no segundo semestre do ano, o apoio da
população à privatização da Companhia Vale do Rio Doce, a
menina dos olhos do Programa de Desestatização do governo
Fernando Henrique.

Numa enquete realizada no primeiro semestre do ano,
52% dos entrevistados defenderam a venda da Vale. Agora,
apenas 39% têm essa opinião.

A maioria dos brasileiros continua reticente também quanto
à venda da Petrobrás: apenas 37% acham que o governo deve
vendê-la. Na entrevista anterior, 36% a apoiavam.

O brasileiro, segundo a pesquisa, já apóia, porém, a
privatização da Telebrás, da Eletrobrás e dos bancos esta-
duais. No caso dos bancos, a mudança de opinião é surpreen-
dente. O apoio à entrega desses bancos à iniciativa privada
subiu de 42% dos entrevistados a 56%.

?
A pesquisa constatou também que apenas 36% dos brasi-

leiros são favoráveis à manutenção da estabilidade dos servi-
dores públicos e 80% querem que os funcionários sejam
demitidos por ineficiência comprovada.

?

FH lamenta morte do
"grande 

estadista"

, . A MENSAGEM PARA PERES ; jjl
vladimir netto

BRASÍLIA — Assim que foi in-
formado do assassinato do pri-
meiro-ministro de Israel, Yitzhak
Rabin, anteontem em Tel Aviv, o
presidente Fernando Henrique
Cardoso enviou mensagens de
condolências a Leah Rabin e ao
primeiro-ministro interino, Shi-
mon Peres. Fernando Henrique se
disse chocado com o "brutal as-
sassinio" de Rabin, a quem classi-
ficou de "grande estadista e ho-
mem de paz".

O vice-presidente Marco Ma-
ciei representará o Brasil no en-
terro de Rabin, hoje, em Jerusa-
lèm. Maciel estava viajando pelo
Extremo Oriente e interrompeu o
roteiro original para ir a Israel.

Fernando Henrique se solida-
ri/.ou com o povo e o governo de
Israel, lembrando seu recente en-
contro com Rabin, em Nova Ior-
que, durante a 50* Assembléia das

Nações Unidas. Ressaltou que no
encontro ficou impressionado
com a determinação de Rabin"em ver prosseguir o processo de
paz" no Oriente Médio."Fiquei 

profundamente choca-
do com o ato brutal que tirou a
vida do senhor Yitzhak Rabin.
Israel e o mundo perderam um
grande lider. Neste doloroso mo-
mento, desejo transmitir-lhe meu
sentimento pessoal de perda e
juntar-me à senhora em seu luto",
diz Fernando Henrique na men-
sagem à viúva Leah Rabin.

Ao primeiro-ministro interino,
Fernando Henrique disse ter cer-
teza de que o atentado não parali-
sarâ o processo de paz: 

"Tenho

certeza de que o ato brutal que lhe
tirou a vida não afetará o com-
promisso das partes com o pro-
cesso de paz, do qual ele era líder
tão inspirado e sábio".

"Profundamente comovido com o
assassinio do primeiro-ministro Yitz-
hak Rabin, rogo a V. Excia. aceitar a
solidariedade do povo e do governo
brasileiros, que se juntam ao povo de
Israel no luto pela perda de tão gran-
de estadista. Tiver a honra de reunir-
me com o senhor Rabin pessoalmente
há alguns dias em Nova Iorque e
fiquei impressionado com sua deter-
minação em ver prosseguir o proces-

"Fiquei profundamente chocado
com o ato brutal que tirou a vida do
senhor Yitzhak Rabin. Israel e o mun-
do perderam um grande lider. Neste
doloroso momento, desejo transmitir-
lhe meu sentimento pessoal de perda e
juntar-me à senhora no seu luto. Entre-
vistei-me recentemente com o senhor
Rabin em Nova Iorque e fiquei impres-

so de paz no Oriente Médio. Tenho, a
certeza de que o ato brutal que lhe
tirou a vida não afetará o compro-
misso das partes com o processo de
paz, do qual ele era lider tão inspira-
do e sábio. Queira aceitar, Excelên-
cia, e fazer chegar à família Rabin.
minhas mais sinceras condolências.
Mais alta consideração. Fernando
Henrique Cardoso, presidente da Re-
pública Federativa do Brasil

sionado com sua forte personalidade e
seu compromisso com a paz. Tenho
certeza de que seus ideais sobreviverão
e permanecerão como seu legado. Mi-
nha mulher e eu rogamos á senhora e a
sua família que aceitem nossas sentidas
condolências."
Fernando Henrique Cardoso, presidente
da República Federativa do Brasil

A MENSAGEM PARA A VIUVA

Via postal
Já está nas mãos do depu-

tado Wigberto Tartuce (PPB-
DF) o projeto de lei, elaborado
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), que cria um novo
plano de cargos e salários para
o Poder Judiciário federal.

Polêmico, o projeto quer
acabar com a carreira do ofi-
ciai de Justiça, aquele que vai
na casa das pessoas intimá-las
a depor ou notificá-las sobre
uma decisão judicial.

A idéia é que, a partir de
agora, as mensagens da Justiça
sejam enviadas pelo correio.

Ilustração
Os tucanos José Aníbal e

Roberto Brant afanaram do
gabinete do presidente da Cã-
mara dos Deputados, Luís
Eduardo Magalhães (PFL-
BA), um livro de edição fran-
cesa com a obra completa do
filósofo Montesquieu.

Brant descobriu a publica-
ção, mas quem a levou para
casa foi José Aníbal, que pas-
sou o fim de semana devoran-
do os ensinamentos de um dos
ideólogos da Revolução Fran-
cesa.

Enquanto isso, Luis
Eduardo começa a sentir falta
de alguns volumes de sua bi-
blioteca...

O clubinho cresce
Um dos resultados práti-

cos da reunião do Grupo dos
15, o G-15, da qual o presiden-
te Fernando Henrique Cardo-
so participa hoje em Buenos
Aires, deverá ser a mudança da
denominação do grupo para
G-18.

O G-15 é o primo pobre
do G-7, o clube dos países ri-
cos.

Agora, o G-15 vai inchar e
ficar ainda mais pobre com a
entrada de três países africanos
e asiáticos.

Símbolo
Ao visitarem no sábado

um assentamento dos sem-ter-
ra no Pontal de Paranapane-
ma, interior de São Paulo, o
governador Mário Covas e o
presidente do Incra, Francisco
Graziano, foram presenteados
com uma cesta de frutas pro-
duzidas pelos colonos.

Na cesta havia mamão,
manga, limão, laranja e abaca-
xi. O presidente do Incra agra-
deceu, mas reclamou.

— Tira esse abacaxi dai!
— ordenou Graziano,
preocupado com o abacaxi da
reforma agrária que o presi-
dente da República lhe entre-
gou.

O atentado pode fortalecer a
união do povo israelense?

É possível que o ato de loucura
dê um novo impulso a essa união e
a sociedade de todo mundo vai en-
tender que a guerra entre irmãos
nos ameaça mais do que a guerra
do exterior.

O senhor espera uma união maior
do país agora?

Na tragédia e na tristeza, nosso
povo sempre procurou se unir. Es-
pero que isso aconteça com grande
apoio dos amigos de todo o mundo.
É difícil falar em otimismo nesse
momento, mas o martírio de Rabin
não vai servir aos interesses repre-
sentados por esse louco.

Oba-oba
O ministro da Justiça,

Nelson Jobim, está preocupa-
do com os rumos do debate
sobre a reeleição.

Ninguém está discutin-
do a desincompatibilização e
as inelegi bilidades — diz Jo-
bim.
Risco

O presidente do Banco
Central (BC), Gustavo Loyola,
voltou da Argentina cheio de
idéias para enquadrar os maus
banqueiros dentro de uma no-
va legislação sobre interven-
ções e liquidações que está sen-
do preparada pelo governo.

Uma de suas propostas é
obrigar os bancos a avaliar e
divulgar o próprio risco. Antes
de abrir uma conta num banco,
o cliente saberá a quantas anda
a saúde financeira da institui-
ção. Para forçar a adesão ao
sistema, Loyola tem uma carta
na manga.

A idéia é a seguinte:
para poder participar de deter-
minadas operações, os bancos
terão que se submeter a avalia-
ções dc risco — avisa.
Memória

No Dia da Cultura, o go-
verno da Bahia devolveu aos
baianos o Mosteiro de São
Bento, construído em 1582. A
restauração do mais antigo
mosteiro beneditino fora da
Europa custou RS 2 milhões e
recolocou de pé a Basílica de
Sáo Sebastião, uma escola, o
museu de arte sacra e a biblio-
teca.

O museu tem um significa-
do especial para os baianos.

Em seus mais de 400 anos
de história, serviu como hospi-
tal durante a peste espanhola
no século 18, enfermaria na
Guerra de Canudos e abrigo
aos perseguidos pela ditadura
militar entre 1968 e 1978.
Memória 2

Em tempo: a restauração
do Mosteiro de São Bento foi
iniciada há cinco anos pelo en-
tão governador Antônio Car-
los Magalhães (PFL-BA).

Ontem, ACM reinaugurou
o mosteiro e voou para Brasi-
lia. onde ganhou a Medalha da
Ordem do Mérito Cultural.
Frustração

Fernando Henrique Car-
doso e Yitzhak Rabin tinham
iniciado as negociações para
estreitar os laços entre Brasil e
Israel.

No aniversário de 50 anos
da ONU. combinaram troca de
visitas. FH convidou Rabin
para vir ao Brasil e o primeiro-
ministro começou a acertar os
detalhes para a viagem do pre-
sidente brasileiro a Israel.

Como o senhor avalia o ato con-
tra o primeiro-ministro?

Foi um choque. Um aconteci-
mento quase impensável. Inaceitá-
vel. Um ato de loucura.

Vai afetar as negociações de paz
no Oriente Médio?

A paz vai continuar a se cons-
truir. E uma exigência dos povos da
região, que serve tembém aos inte-
resses das sociedades que já sofre-
ram demais com guerras e confii-
tos. Estou convencido que a paz vai
continuar no espirito de Rabin.

O sr. não vê nenhum risco?
Não vejo risco. Há sempre pen-

samentos e discussões. Mas a poli-
tica de Israel é de paz e vai conti-

nuar assim como no passado.
Quais serão os próximos passos

das negociações agora?
Um novo governo será estabele-

cido e, depois, as negociações pre-
vistas serão realizadas — segundo
projeto de Rabin — com nossos
parceiros palestinos e árabes.

O fato de ter sido um israelense o
autor do atentado pode acirrar as
divergências internas?

Foi um ato totalmente atípico
para nossa política. O pais é dividi-
do, não sobre a paz, mas na manei-
ra de fazer a paz. O discurso nos
últimos meses era muito violento,
mas chegar a matar... Não é a ma-
neira normal de acertar as difiren-

ças na nossa sociedade. Gostamos
muito do argumento, do discurso
parlamentar. Mas matar? É inacei-
tável mudar as coisas usando ar-
mas. O caminho das armas acabou.
O caminho para o futuro é o cami-
nho da paz e da palavra.Que informações o senhor está
recebendo de seu país?A atmosfera é de luto total. As
diferenças políticas são esquecidas.
A atmosfera é de choque.

A oposição e os radicais ganham
maior fôlego depois do assassinato?

Os lideres da oposição responsá-
vel já declararam que não vão se
opor a Shimon Peres na formação
de novo governo. Na democracia, a
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0 Reporter Aereo JB ve, Id de cima,

h con diodes do trans i to todo o Rio

para que voce ndo perca o sen tempo

parado nas ruas da cidade.
Diariamente, nas radios JB FM e Cidade.

Em Washington, bandeiras a meio-pau como demonstração do luto oficial decretado pelo governo dos EUA em homenagem a Yitzhak Rabin

0 Repórter Aéreo JB vê> lá de cima,
as condições do trânsito em todo o Rio

para que vocc não perca o seu tempo

parado nas ruas da cidade.
Diariamente, nas rádios JB FM e Cidade

ALGUÉM LA

EM CIMA ? LHA

POR VOCÊ.

Revolta entre os 

judeus

Nos Estados Unidos, onde vive uma comunidade maior que a de Israel, assassinato de Rabin é comparado ao de Kennedy

,v,a cciíi pç tou Rabin hoie", disse. 0 ex-se- <1 1'fL.AVIASEK.LES
Correspondente

WASHINGTON — As comu-
, nidades judaicas espalhadas pelo' mundo estão chocadas com o' asássinato de Rabin. Nos Estados

Unidos, onde há mais judeus do
que em Israel, as bandeiras esta-
vam a meio pau ontem, e o país
em luto oficial. Era como se os
americanos tivessem perdido um
de seus próprios líderes.

Em todas as congregações e
templos judaicos, em frente à em-
baixada de Israel em Washington,

. onde centenas de pessoas se reuni-
, ram com velas para chorar a mor-

te do primeiro ministro Yitzhak
Rabin, as comparações com o as-
sassinato do presidente John F.
Kennedy. em 1963, eram freqüen-
tes. Novamente, o país estava
chocado pela fragilidade da paz e
pela insegurança de um homem
tão importante à vida de tantas
pessoas. 

"É como se eu tivesse
perdido um membro da minha
família", disse ao JORNAL DO
BRASIL Naomi Quigley, uma' 
americana judia que não freqüen-
ta templos, mas abriu uma exce-

'*• ção ontem.
Sem sentido — O presidente

da Câmara. Newt Gingrich. co-
meçou a chorar abertamente du-
rante um discurso no sábado à
noite, quando comentou o assas-
sinato. "Francamente, eu fiquei
muito afetado pelo ódio que ma-

tou Rabin hoje", disse. 0 ex-se-
cretário de Estado Henry Kissin-
ger, em entrevista à CNN, mal
encontrava as palavras para des-
crever seus sentimentos. "0 assas-
sinato mostra até onde o processo
de paz está envolto em sentimen-
tos que não fazem sentido", disse.

Mártir — 0 presidente Bill
Clinton, que na noite de sábado
mostrou mais emoção que em
qualquer outra ocasião desde que
assumiu a Presidência, quando
leu uma declaração oficial sobre a
morte de seu amigo, foi à embai-
xada de Israel para assinar o livro
de condolências poucas horas an-
tes de embarcar para o funeral,
levando uma delegação oficial de
40 pessoas, incluindo os ex-presi-
dentes Jimmy Carter e George
Bush. "O 

primeiro-ministro Ra-
bin deu sua vida à paz", escreveu
Clinton. "Primeiro como soldado
pela sua liberdade, depois final-
mente como mártir pela sua dura-
ção."

Em Nova Iorque, onde moram
um terço dos quase 6 milhões de
judeus dos Estados Unidos e onde
se concentram também suas co-
munidades mais ortodoxas, nem
todos estavam chorando a morte
do primeiro-ministro que desa-
fiou uma boa parte da opinião
pública na procura da paz. 

"Já

deviam tê-lo matado um ano
atrás", disse uma mulher não in-
dentificada à CNN.

Disque JB
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"É 
como se eu tivesse perdido um membro "Choro seu desaparecimento pela admiração e

da minha família" IBrTjw pela amizade que nos unia"
Naomi Quigley, judia americana Israel Klabin, ex-prefeito do Rio

JORNAL DO BRASIL

Argentinos

confiam

no 
processo

MARC1A CARMO
Xorrespondente

BUENOS AIRES — Pais
presidido por um árabe, mas do-
no da maior comunidade judaica
da America Latina — que nos
últimos três anos sofreu dois aten-
tados a bomba que deixaram 115

j mortos —, a Argentina repudiou
: oficialmente o assassinato do líder

de paz e primeiro-ministro Yitz-
hak Rabin. "Nunca 

pensei que
um judeu pudesse matar outro ju-•deu", disse, com a voz embarga-
da, o embaixador de Israel em
Buenos Aires, Yitzhak Aviran,¦que tinha conversado com Rabin
pouco antes de sua morte. "Ele

TV 
portuguesa

fez a última

entrevista

NORMA COURI
LISBOA — O último chefe de

estado que esteve com Yitzhak
Rabin foi Mário Soares e a última
rede de televisão do mundo que
conseguiu uma entrevista com o
primeiro-ministro isaraelense foi a
SIC, canal privado português de
maior audiência no país. A noti-
cia da morte de Rabin abalou
Portugal porque os serviços secre-
tos lusos estavam seguros de que
seria Soares quem sofreria um
atentado. A segurança do presi-
dente português insistiu para Soa-

conformada pela mesma grandeza de Rabin". con-
cluiu. O cardeal dom Eugênio Sales, declarou ter
recebido a noticia da morte de Rabin com profun-
da tristeza e preocupação: 

"Uma esperança de paz
se construía nele. Espero que esta morte não venha
a atrapalhar este processo de paz", disse.

Consternação — Na Associação Religiosa
Israelita, em Botafogo, no Rio, o clima era de
consternação na noite de ontem, durante o terceiro
shaharit (um dos três cultos diários feitos pelos
judeus). Embora a morte do primeiro-ministro só
possa ser lembrada num rito religioso, oficialmeu-
te. após o seu sepultamento — que será realizado
hoje — , o rabino Alejandro Ulienthal comentou
que sua morte representa um golpe forte para os
judeus."Ê um episódio que merece ser profundamente
avaliado. Devemos fazer um questionamento mui-
to sério e abrangente, já que é um fato que abre
interrogações criticas a respeito de valores e pers-
pectivas, criando divisões entre nós e eles (os radi-
cais) e isso não é bom", argumentou o rabino, de
36 anos. Segundo Lilienthal. será feita hoje a litur-
gia noturna habitual, o arvit. quando sera lido um
salmo com a reza cio kadish, o texto htúrgico
clássico em memória dos mortos.

Ato isolado — Para o rabino Henry Sobel,
presidente do rabinato da Congregação Israelita
paulista, o assassinato do primeiro-ministro israe-
iense deve ser visto como uma tentativa isolada da
extrema-direita de deter a paz com os palestinos."Foi o gesto individual de um assassino frio. que
diz agir em nome de Deus. mas que na realidade
buscava enfraquecer o governo moderado de Is-
rael". disse $*fcel. 

"O melhor que o povo israelense
pode fazer é prosseguir nos esforços para conseguir
a paz, para honrar a memória de Rabin", afirmou.

Está marcado para hoje um ato publico dc
repúdio pela morte de Rabin, às 20H30, no Centro
Cívico do Clube Hebraica, na Zona Oeste da
capitai paulista. A manifestação, organizada pela
Congregação Israelita Paulista, deverá contar com
a presença do governador de São Paulo. Mário
Covas, e do prefeito, Paulo Maluf.

O rabino Henry Sobel foi convidado para parti-
ripar de uma delegação de lideres judaicos de todo
o mundo que irão a Jerusalém para o enterro dc
Rabin. mas decidiu permanecer no Brasil por
questões de saúde, para estar presente no ato que
se realiza hoje em São Paulo e para comandar as
demais manifestações que deverão acontecer no
decorrer da semana.

me disse que nunca tinha cantado
em sua vida, porque não sabia
cantar. Mas desta vez cantou a
Canção Ju paz com milhares de
judeus".

Filho de árabes, o presidente
Carlos Saul Menem, disse que a
morte de Rabin é uma "verdadei-
ra tragédia". Para Menem. o
atentado é resultado do fanatis-
mo: "A morte é o preço de seu
talento e sua capacidade de luta
por tudo que dizia respeito ao
entendimento entre os homens".

Para os presidentes das organi-
zações judaicas na Argentina, Ru-
ben Beraja, da DAIA (Delegação
das Associações Israelitas Argen-
tinas), e Alberto CrupnicoíT, da
AM1A (Associação Mutual Israe-
lita Argentina), Rabin pagou um
preço alto demais por sua voca-
ção pela paz. 

"Mas temos con-
fiança de que o processo de paz
não é projeto de uma só pessoa,
mas da maioria do povo de Is-
rael". disse Crupnicoff.

Lembranças

da viúva

de Sabin
WASHINGTON — O cientista

Albert Sabin, judeu nascido na Po-
lônia è naturalizado americano, in-
ventor da vacina oral contra a po-
liomelite. morreu em 1993. cedo de-
mais para ver Israel e a OLP cami-
nhando em direção à paz, cedo
demais para ver a paz causar o as-
sassinato de um líder de Israel por

_.jjm judeu. Sua mulher, a brasileira
Heloisa Dunschce de Abranches,"judia de coração" após seu casa-
mento de 21 anos com um homem
que sentia por Israel uma de suas
verdadeiras paixões, expressou on-
tem o choque que sentia pelo assas-
sinato de Yitzhak Rabin. "O assas-
•sinato é prova de como Rabin ten-
•tou fazer o processo da paz da for-

ma mais democrática possível",
disse.

O casal Sabin conheceu Rabin
pessoalmente quando morou oito
meses em Israel, em 1972, época em
que Albert Sabin foi presidente do
Weizmann lnstitute of Science em
Rehovot, e novamente quando vol-
tou a Washington no final daquele
ano e Rabin era o Embaixador de
Israel. Segundo a sra. Sabin, seu
marido dizia que sabia que era ju-
deu não por religião, mas pela for-
iria como vibrava com os sucessos
de Israel, e como chorava com suas
tristezas. "Eu sempre sabia quando
ele estava falando sobre Israel com
os outros pelo tom apaixonado com
que falava", recordou.

Em setembro desse ano. dona
Heloisa assistiu a assinatura do
acordo entre israelenses e palesti-
nos. "Eu chorei para nunca aea-
bar", disse. Seu marido, acredita,
também seria a favor. "Ele sabia
que para todas as iniciativas temos
que correr riscos." (F.S.)

res cancelar a visita oficial a Israel
e Autoridade Palestina.

No Brasil, os

rabinos 
pedem

união 
pela paz

O assassinato do primeiro-ministro de Israel, Y itz-
hak Rabin, teve intensa repercussão na comunida-
de judaica no Brasil. O ex-prefeito do Rio, Israel
Klabin, emocionado, disse que 

"Rabin reunia as
qualidades de chefe militar e de estadista a uma
personalidade que era capaz de discernir, entre dez
situações, aquela que somaria o apoio da maio-
ria". Rabin era amigo de Klabin. relação consoli-
dada entre 1967 até o começo deste ano, quando
estiveram juntos em Jerusalém e Nova Iorque. "A

sua aparência era de homem duro e de comando
severo, porem, a sua palavra tinha a qualidade de
um homem com um compromisso ético num proje-
to de futuro. Choro o seu desaparecimento pela
admiração e pela amizade, juntamente com a sua
esposa Leah, que foi uma companheira exemplar e

Mário Soares não só desobde-
ceu como tornou-se, com sua mu-
lher Maria Barroso, o primeiro
casal presidencial que pernoitou
em Gaza. inuagurando uma casa
de hóspedes para visitantes onde
souberam de Yasser Arafat a no-
ticia da morte de Rabin. Soares é
velho aliado de Arafat, com quem
tentou um acordo paralelo à
União Européia na Guerra do
Golfo. Soares adiou a volta para
assistir hoje à tarde ao funeral de
Rabin. "Só espero que isso tudo
não ponha em risco o processo de
paz", disse, de Gaza. o presidente
português.

A SIC transmitiu na tarde on-
tem a entrevista exclusiva conce-
dida por Rabin.
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"Todo 
aquele que levanta a espadci da tirania sera morto "Lament0 que o assassino do primeiro-ministro Yitzhak

pela mesma espada'' fjrSES, Rabin nao seja palestino
Hashemi Rafsanjanl, presidents do IrS Ahmed Jibril, llder palestino radical. —.—

A exalta^ao da 

guerra

te de Rabin e comemorada por governos e grupos radicais arabes e islamicos, mas colonos judeus moderam torn e lamentam

to positivo" em relagao a Rabin. Ele disse
que o Hamas, grupo radical palestino dos

O xadrez politico arabe-israelense

nao acredita que o processo de paz sera 
mesmo de agora em diante porque o su- ^ Cnitft 6 Libia 4? MarVOCOS © Ira ® JOMlania
cessor de Rabin, Shimon Peres, "nao ^ fc9ITO.  w «¦¦»¦«» w mo.   
tao forte nem decidido" quanto Rabin. Primeiro Dais muculmano NSo reconhecs Depots de uma primeira Nao aceita Estabeleceu a paz com

Em Israel. os gnjos judeus radicais
Yesha e Zu Artzeinu divulgaram comum- Sr Sa^ ^tou (srae, Israel, cuja Perez fizeram escala em sua destruigao. processo de modo a
cados em que lamentavam "amargamen- em 

1977eimediatamente destrui<;So Trfpolldepoisdeterem Rnanciaogrupo alcancai_todo«iospalses
•, tricira morte" de Rabin a auem scrfreu como repres&ia. o defends assinado acordo com terronsta muculmanos. No

te a tragica morte ae Kaom, a quem mrtTd^SeS K>r abertamente, OLP em Washington - os muculmano parfamento contucto, 6
chamaram de patriota israelense . Os Mrtete StraLftfi Declara-se dois patses decidtram Hezbollah, forte bloco hostit a Israel.
dois grupos na semana passada promove- Uaque, Arg6lia e lemen contr&ria ao' estabelecer relates responsive) por . ^
ram varias manifestagdes contra o gover- doSul! Firmou o acordo processo de diplom&tcaspor W StlGllO
no nas quais Rabin era chamado de de Camp Oavid. em 1978 paz. ZS 
"traidor" e retratado em posters Timmy CaPrter 

909 
£ IrdqUG ¦ Pass^° ?0f" Stttes de^SkJo^^

forme nazista e com roupas arabes. 0 Zu Gorttrariados, escrit6nos de interesse israelensss. 4raoes que se
Artzeinu culpou o governo pela 

"radica- fundamentalistas Nao 
reconhece nas duas capitals. aproximaram de Israel.

lizacao que conduziu o pais a beira de muculmanos assassinam 3 existencia de G Arabia Sa&ldita Ainda assim, condenouY Sadat em 1981. Israel com veemencia ouma guerra civil. " • assassinato de Rabin
O Yesha c 0 Zu Artzeinu sustcmam • 

{ggSfiSfSSSSfti. ft Siriaque as terras que Israel ocupou na guerra V 5IH3
de 1967 sao do povo judeu por direito J§1»- *"
biblico. A politica de paz para os dois *— BhSIS
grupos. atenta contra o sonho do Grande I ( considera gm inimigo dos
Israel que se estenderia do Mediterraneo ¦ vTssl /'til 'H /V paises mugulmanos. ;

ao Rio Jordao. * 4 flHB Ml fl^ VJil V
A Libia afirmou gue Rabin era urn SMa \

"terronsta que tinha nas maos o sangue el I Ira \ _ J,dos martires palestmos que deram a vida , ..Jailll^M MarrOCOS ^ H11 ItJ.fliJfc |N jr> C —f\
pela libertacao da Palestina." O dirigente gg J '®V 

¦ 
_J 

^ /
libio Muanunar Kadhafi se opoe impla- » ' "1 H"Iraque

cavelmente a existencia do estado de Is- ; , dBAN0 Libia i 
J-. v Slria 1

rael e reccntemente expulsou milhares de . 'Si fr^fp 
^ Llbano} X

palestinos em represiilia ao acordo de paz :..-k T mh ' . - / /
da OLP com Israel. ; EgitO ^ Arabia iv,™ Iraque

No Cairo, 5 mil estudantes fundamen- . kS&zSgM v 
•••— ^ 

Saudita isRAELA^ S—\
talistas comcmoraram o assassinato de -Mtete i. <¦******' V) Jordania >>
Rabin, a quem chamaram de "judeu mal- fS^*| /

i 1 KBBSS— •' \ /dito. Numa passeata no campus da Uni- «, -J 
Jplb-^ V /-

versidade do Cairo, eles ouviram discur- 
'im 

^8 \ /—/ Arabia
sos contra Israel e gritavam slogans como , \|ISRAEL|^} S Sud£o Eajlo Saudita
"Muculmanos, e a vingan^a de Deus. f J|^a| Mar
Shimon Peres tambem mereccu epitetos M ipfc: j^fei bermelho %
ahti-semitas dos estudantes que gritavam / : **"¦*"*** 

__ r. '

que 
"o Isla e a soluQao." i—   

Sidon. Llbano — Af'

.•y-w. ^

Gnerrilheiros palestinos do campo de Ein al-Hilweh cotnemoram a morte de Rabin

doflsrael

(,x\iida
dq^
grupos
que
Ga/.a.
dos

ii

Sidon. Líbano — AP

Jerusalém

Hashemi Rafsanjani, presidente do irá

O xadrez político árabe-israelense

© Egito ©ljbi^®Marroço^^Clrâ^^H

muçulmano
a estabelecer a com

Israel
em imediatamente

como represália,

o acordo
de Camp Oavid. em 1978 paz.
mediado pelo presidenta

assassinam

© Jordânia

Estabeleceu a paz com
Israel em 1994 e defende
a ampliação desse
processo, de modo a
alcançar todos os países
muçulmanos. No
parlamento, contudo, é
forte bloco hostil a Israel.

Depois de uma primeira Não aceita a
aproximação em 1993 existência de
quando Rabin e Simon Israel e prega
Perez fizeram escala em sua destruição.
Trfpolí depois de terem Financia o grupo
assinado acordo com terrorista
OLP em Washington - os muçulmano ,
dois países decidiram Hezbollah,
estabelecer relações responsável por
diplomáticas, por dezenas de
enquanto limitadas. Em atentados contra
novembro do ano pessoas e
passado foram abertos objetivos
escritórios de interesse israelenses,
nas duas capitais. \ . .

© Arábia Saudita

Não reconhece
a existência do
Estado de
Israel, cuja
destruição :
defende
abertamente.
Declara-se
contrária ao'

Nâo participa do processo
de paz, e critica os países
árabes que se
aproximaram de Israel. :
Ainda assim, condenou
com veemência o ,||ÉM
assassinato de Rabin

$ Síria :

Não reconhece
a existência de
Israel.

Aceita, moderadamente, o
processo de paz com Israel,

Praga a destruição do
Estado de Israel, queconsidera gm inimigo dos
países muçülmant»-. •'

3—
PlliP•• Wff ¦m IraqueS ^ . -•vY\X¦J T—UBANO Líbia

Mar L,bano
KUxiiterrâneoArábia i

SauditaT«l-Aviv
Jordânia

Arábia
SauditaIISRAELI / ]g: Mar

Vormelho

a Morte de Rabin é comemorada por governos e grupos radicais árabes e islâmicos, mas colonos judeus moderam tom e lamentam

 to positivo" em relação a Rabin. Ele disse Dacosta/Arte jb
O assassinato do primeiro-ministro is-

raelense, Yitzhak Rabin, foi comemora-
do no Líbano, na Líbia, no Irã, na Síria e
nos territórios ocupados pelos radicais
árabes e islâmicos. Os grupos radicais
israelenses, de onde saiu o assassino,
abandonaram provisoriamente o radica-
lismo para lamentar o crime e louvar
Rabin como "patriota".

0 presidente do Irã, Hashemi Rafsan-
jani, afirmou que o assassinato de Rabin
foi "uma vingança divina" pelo assassi-
nato do líder radical da Jihad Islâmica,
Fathi Shqaqi, no mês passado, em atenta-
do atribuído pelos radicais árabes ao
Mossad, o serviço secreto de Israel. Raf-
saüjani disse que o crime foi uma "mani-

festação do poder de Deus" e acrescentou
que 

"todo aquele que levanta a espada da
tirania será morto pela mesma espada.

Em Damasco, o líder radical palesti-
no, Àhmed Jibrii, lamentou que o assassi-
no de Rabin não seja um palestino. 

"La-

mentamos que tenha sido morto por um
judeu. 0 mundo inteiro descreve Rabin
como um homem de paz, mas nós, como
palestinos, podemos apenas descrevê-lo
como um terrorista que matou palesti-
nos", disse Jibrii, lider da Frente Popular
para Libertação da Palestina — Coman-
do Geral.

Em Beirute, 5 mil radicais palestinos
comemoraram a morte de Rabin aos gri-
tos de "morte a Israel" e vários oradores
chamaram o primeiro-ministro assassina-
do de "o maior terrorista de nossa èpo-
ca." A manifestação tinha sido convoca-
da antes da morte de Rabin como protes-
to pela morte de Shqaqi. O líder do Hiz-
bollah, Hassan Nasrallah. afirmou que a
vontade de Deus tinha feito com que se
lamentasse "o martírio de Shqaqi" e se
comemorasse a morte do "maior terroris-
ta de nossos tempos, Rabin" no mesmo
dia.

Em Ama, o porta-voz do grupo Ha-
mas, Ibrahim Ghosheh. afirmou que sua
organização "não tem nenhum sentimen-

que o Hamas, grupo radical palestino dos
territórios ocupados, foi vítima "da mais
brutal" política aplicada por Rabin. Ele
não acredita que o processo de paz será o
mesmo de agora em diante porque o su-
cessor de Rabin, Shimon Peres, "não é
tão forte nem decidido" quanto Rabin.

Em Israel, os grupos judeus radicais
Yesha e Zu Artzeinu divulgaram comuni-
cados em que lamentavam "amargamen-

te a trágica morte" de Rabin, a quem
chamaram de "patriota israelense". Os
dois grupos na semana passada promove-
ram várias manifestações contra o gover-
no nas quais Rabin era chamado de
"traidor" e retratado em posters com uni-
forme nazista e com roupas árabes. 0 Zu
Artzeinu culpou o governo pela 

"radica-

lização que conduziu o pais à beira de
uma guerra civil."

O Yesha e o Zu Artzeinu sustentam
que as terras que Israel ocupou na guerra
de 1967 são do povo judeu por direito
bíblico. A política de paz. para os dois
grupos, atenta contra o sonho do Grande
Israel que se estenderia do Mediterrâneo
ao Rio Jordão.

A Líbia afirmou que Rabin era um
"terrorista que tinha nas mãos o sangue
dos mártires palestinos que deram a vida
pela libertação da Palestina." Odirigente
libio Muammar Kadhafi se opõe ímpia-
cavelmente à existência do estado de ls-
rael e recentemente expulsou milhares de

palestinos em represália ao acordo de paz
da OLP com Israel.

No Cairo, 5 mil estudantes fundamen-
ta listas comemoraram o assassinato de
Rabin, a quem chamaram de "judeu mal-
dito." Numa passeata no campus da Uni-
versidade do Cairo, eles ouviram discur-
sos contra Israel e gritavam slogans como
"Muçulmanos, é a vingança de Deus."
Shimon Peres também mereceu epitetos
anti-semitas dos estudantes que gritavam
que 

"o Islã é a solução."
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"Todo 
aquele que levanta a espada da tirania será morto "Lamento que o assassino do primeiro-ministro Yitzhak

pela mesma espada'' hK7w, Rabin não seja palestino
Ahmed Jibrii, Hder paieatlno radical. .

No Líbano,

slogans 
pela

vitória final

BEIRUTE — Militantes muçulmanos
cantando "morte a Israel" transforma-
ram um protesto pelo assassinato do líder
radical islâmico, Fathi Shqaqi, numa ce-
lebração pelo assassinato do primeiro-
ministro israelense Yitzhak Rabin. C inco
mil pessoas se concentraram numa mes-
qiuta em um subúrbio de Beirute para
ouvir discursos que chamavam Rabin de
"o maior assassino dos tempos moder-
nos".

Shqaqi, lider do grupo Jihad Islamica,
foi morto na ilha de Malta ha 10 dias
num atentado que os radicais árabes atri-
buíram ao Mossad, o serviço secreto is-
raelense. "Foi a vontade de Deus que este
encontro se realizasse por dois eventos,
um doloroso que nos feriu e fez nossos
olhos chorarem: o martírio de Shqaqi; e
outro evento jubiloso que encheu nossos
corações de alegria: a morte do maior
terrorista de todos os tempos, Yitzhak
Rabin". afirmou o chefe da organização
Hizbollah, xeque Hassan Nasrallah. j

Os assistentes no templo, coalhado de
posters de Shqaqi, responderam com gri- i
tos de "Vitória para o Islã: Morte a
Israel; Guerra até a vitória final." Na
cidade de Marhayoun, sul do Libano, a
Milícia do Sul dó Libano, a^ada de ls-
rael. decretou um luto de 48 horas na
faixa de segurança mantida na região
pelos israelenses e seus aliados em memó-
ria de Rabin. . .

Guerrilheiros palestinos contranos ao
acordo de paz e refugiados saíram às ruas
do campo de Ain el-Hilweh no sul do
Líbano depois de ouvir as notícias sobre
o assassinato cantando "Rabin morreu,
Rabin morreu" e desencadeando uma co-
memoração que só acabou pela manhã.
Guerrilheiros fizeram disparos para o ar e
as comemorações se estenderam a outras
regiões do Libano que são redutos de
radicais contrários ao processo de paz.

Dezenas de carros promoveram um
buzinaçonds ruas de Beirute levando ban-
deiras do Hizbollah. enquanto os siste-
mas de som das mesquitas irradiavam
saudações de Allahu Akbar (Deus é gran-
de) e os pregadores faziam invocações
anti-israelenses."Parabenizamos nosso povo e a nação
palestina pela morte de Rabin, o assassi-
no de crianças e velho usurpador de nos-
sas terras", afirmou o coronel Munir
Nlaqdah, chefe de uma facção árabe anti-
OLP em Ain el Hilweh. leste do Libano.

Irã aplaude

"vingança

divina'
TEERÃ — O presidente do Irã, Akbar

Hashemi Rafsanjani. afirmou que o as-
sassinato de Yitzhak Rabin foi uma "vin-

gança divina" pela morte do líder do
grupo Jihad Islâmica. Fathi Shqaqi, num
crime atribuído pelos radicais árabes ao
Mossad. o serviço secreto israelense.

"Rabin, 
que ficou feliz com o assassi-

nato de Shqaqi, foi assassinado também e
por um judeu no centro do poder sionis-
ta. Trata-se de uma demonstração da
força de Deus. Acreditamos que lodo
aquele que desembainhar a espada da
tirania será morto por ela", disse Rafsan-
jani num pronunciamento pelo rádio.

"Este 
principio claro demonstra sem

dúvida que todos os bons e maus atos dos
seres humanos serão recompensados e
punidos. O assassinato do primeiro-mi-

nistro israelense é na verdade uma adver-
tència de Deus para toda a Humanida-
de", acrescentou Rafsanjani.

Vitima — O presidente iraniano afir-
mou que o processo de paz patrocinado
pelos EUA era "pior do que a guerra
imposta aos palestinos e é uma nova
maneira de manter os palestinos aprisio-
nados." O presidente do Parlamento ira-
niano Ali Akbar Nateq-Nouri disse que
Rabin tinha sido vitima do terrorismo
que ele mesmo desencadeou: "Nós con-
denamos atos terroristas, mas os sionistas
deviam saber que quando abriram a por-
ta do terrorismo eles mesmos poderiam
ser vitimas das conspirações que prepara-
ram para os outros", afirmou Nateq-
Nouri.

Nateq-Nouri disse que era vergonhoso
que o presidente dos EUA, Bill Ginton. e
o Ocidente prestassem tantas honras a
Rabin após ficarem em silêncio sobre a
morte de Shqaqi e sobre o massacre de
muçulmanos na Bosnia. O ex-embaixa-
dor do Irã na Siria, Ali Akbar Mohtashe-
mi, disse que 

"Rabin 
pagou pelos crimes

que cometeu contra os palestinos".

Palestinos

radicais

comemoram
DAMASCO — O lider palestino radical

Ahmed Jibrii lamentou que o assassino do
primeiro-ministro Yitzhak Rabin não seja
palestino. 

"Se o mundo inteiro descreve
Rabin como um homem de paz, nós. como
palestinos, podemos apenas descrevê-lo
como um terrorista que matou palestinos",
disse Jibrii, chefe da Frente Popular para
Libertação da Palestina — Comando Ge-
ral, um dos diversos grupos radicais sedia-
dos na Siria contrários ao processo de paz
árabe-israelense."A luta contra Israel deve continuar.
Não importam as mudanças na liderança
palestina. Podemos apenas lembrar de Ra-
bin como o homem que mandou seus mili-
tares quebrarem os ossos e mesmo atira-
rem nas crianças palestinas que tomavam
parte na lntifada (...) Lembramos dele co-

mo o homem que cancelou o direito de 5
milhões de palestinos de voltarem aos seus
lares", afirmou Jibrii.

Sangue — A Frente Popular para a
Libertação da Palestina (FPLP), liderada
por George Habashe. comemorou o assas-
sinato de Rabin. "Os 

povos árabe e pales-
tino se livraram de um dos que tinham aos
mãos manchadas do sangue de nossas mu-
lheres e filhos", disse o grupo num comu-
nicado. "Não lamentamos o assassinato de
um homem que há dias ordenou o assassi-
nato do combatente palestino Fathi Shqa-
qi", afirmou a FPLP. Shqaqi. líder do
grupo Jihad Islâmica, foi morto há 10 dias
na ilha de Malta, num crime atribuído
pelos radicais árabes ao Mossad, o serv iço
secreto israelense. "Esperamos uma grande
divisão dentro do Partido Trabalhista de
Rabin porque (o ministro do Exterior Shi-
mon) Peres. nomeado primeiro-ministro
interino, nâo será capaz de unir as fileiras
do partido", concluiu a nota.

A Frente Democrática para a Liberta-
çâo da Palestina, liderada por Nayef Ha-
vvatmeh. disse que a morte de Rabin prova
que os israelenses não desejam a paz.

Nas eoSckiias,

elogios ao

patriotismo
TEL AVIV — Os principais grupos ra-

dicais de colonos judeus deixaram de lado
a retórica que chamava Yitzhak Rabin de
traidor e os posters em que o retratavam
em uniforme nazista para aderir ao coro
dos que lamentaram o assassinato prati-
cado por um judeu — radical como eles.
"Qom a família de Rabin e toda a família
doflsrael lamentamos amargamente a tra-
gicíi morte do primeiro-ministro de aben-
ç<\íida memória", afirmou comunicado
do; conselho Yesha, que reúne diversos
grupos representantes dos 130 mil judeus
qiié vivem na Cisjordânia e na Faixa de
Gaza, territórios que estão sendo devolvi-
tios aos palestinos."Nestes tempos difíceis toda a nação
deve se unir e condenar de maneira unâ-
fiiííje a violência criminosa", prosseguiu.
O Yesha anunciou que suspenderia os
protestos contra o governo na semana de
luto oficial e chamou Rabin de "patriota

israelense" e "um 
grande soldado." O

movimento Zu Artzeinu (Esta é a Nossa
Terra), fundado este verão para protestar
contra a entrega da Faixa de Gaza e de

partes da Cisjordânia aos palestinos, afir-
mou que 

"condenava toda violência".
"A 

polarização aguda entre o povo
causada pelo governo aparentemente
conduziu o pais para as proximidades da
guerra civil. É desejável que os lideres de
Israel concentrem seus esforços pela paz
nesses dias difíceis, primeira e principal-
mente em seu próprio povo", afirmou
comunicado do Zu Artzeinu.

Na colônia judaica de Kiryat Arba, na
Cisjordânia ocupada, um professor não
identificado pela agência Reuter afirmou:"O 

que aconteceu na noite passada (sabá?
do) poderia causar uma guerra entre nós,
judeus."

Um especialista nos grupos radicais de
direita israelense disse a Reuter que a
ideologia de odio teve seu centro em Kir-
yat Arba. Em Arba vivia Baruch Giolds-
tein, o colono que massacrou 29 árabes
que rezavam numa mesquita de Hebron,
Cisjordânia, em outubro de 1994.

O rabino Shimon Ben-Zion, de Kiryat
Arba, disse que a morte de um judeu por
outro judeu è inadmissível, mas admitiu
que 

"tínhamos muito contra o primeiro-
ministro, que trouxe o perigo a nós e à
Terra de Israel".

O especialista da Universidade He-
braica Ehud Sprinzak afirmou que a
consternação dos colonos de Arba era
contraditória porque a ideologia radical
de seus residentes criara as condições pa-
ra o primeiro assassinato de um primeiro-
ministro israelense. Guerrilheiros palestinos do ciunpo de Ein al-Hilweh cotnemoram a morte de Rabin

I
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0 apelo a 

pacifica^ao
¦ Papa espera que assassinato de Rabin nao interrompa as negotiates com os arabes e termina fala com a saudagao: 

"s

saomos mais

rael, mas. nas palavras do primei- Espanto, dor e desespero se rejletiam nos rostos dos israelenses na porta do hospital Ijilov apos o atentado ScTnS Shil?roministro jordaniano, Sharif trescimtmo que a paz t a esiaoui-
 — clade nodem trn7pr e vitnl "Palm.

O apelo à 

pacificação
Papa espera que assassinato de Rabin não interrompa as negociações com os árabes e termina fala com a saudação: 

"shalom

CIDADE DO VATICANO — 0
papa João Paulo II expressou on-
tem sua "dor 

profunda" pela
morte do primeiro-ministro de Is-
rael, Yitzhak Rabin. "Espero 

que
este fato grave e doloroso não
interrompa as negociações de paz,
mas sirva como um símbolo", dis-
se o papa a uma multidão de fiéis
reunidos na Praça de São Pedro."Espero também que todos os ci-
dadãos de Israel e todos os que,
junto com o primeiro-ministro,
buscaram a paz mantenham a co-
ragem e continuem o caminho
traçado", acrescentou o papa, ter-
njinaudo sua fala com as palavras
pace e shalom (paz em italiano e
hebraico).

Israel e a Santa Sé estabelece-
ram relações diplomáticas a 30 de
dezembro de 1993 e o Vaticano
será representado nos funerais de
Rabin pelo núncio apostólico em
Israel. Andréa di Motezemolo.

Em Rabbat, o rei Hassan disse
ontem que 

"perdeu um grande
amigo" com a morte de Rabin e
que se sente "próximo do povo
judeu". O rei do Marrocos não
deve comparecer ao enterro de
Rabin por questões de saúde. Já o
rei Hussein da Jordânia irá a ls-
rael. mas. nas palavras do primei-
ro-ministro jordaniano, Sharif
Zeid Bin Shaker, seu compareci-
mentò "não implica nenhuma
mudança" na atitude do reino ha-
chemita sobre a questão de Jeru-
salém. "Hussein trabalhou com
Rabin pela paz e agora, com seu
falecimento, sente uma perda pes-
soai. Por isso. ele quer expressar
suas condolências ao povo e ao
governo israelenses", disse.

A Liga árabe condenou ontem"todos" os atos de terrorismo e o
assassinato, "Eles só criam obstá-
culos e dificuldades á segurança e
à estabilidade do Oriente Médio",
declarou no Cairo o secretário-ge-
ral, Esmat Abdel Meguid.

Espcaito, dor e desespero se refletiam nos rostos dos israelenses na porta do hospital Ijilov após o atentado

Arafat não

comparecerá

ao funeral

JERUSALÉM — O líder da Ür-
ganização para a Libertação da
Palestina (OLP). Yasser Arafat.
não irá ao funeral do primeiro-
ministro israelense Yitzhak Rabin
por temer reações de extremistas
israelenses, de acordo com infor-
maçào divulgada por autoridades
palestinas.

"O comparecimento de Arafat
ao funeral exigiria preparações
muito complicadas. Arafat precí-
sa ficar em Gaza para acompa-
nhar o desenrolar da situação",
justificou o porta-voz da OLP.
Maruan Kanafani.

Fanatismo — O chefe da
Delegação Especial da Palestina
no Brasil. Musa Amer Odeh, disse
ontem em Brasília que o governo
de Israel terá que tomar uma ati-
tude para coibir a ação dos fanáti-
cos israelenses contrários ao pro-
cesso de paz. 

"O 
governo israe-

lense precisa tomar medidas mais

duras contra o fanatismo. Os la-
náticos são inimigos da paz e de-
vem ser combatidos", afirmou.

O representante palestino éx-
plicou que o governo israelense
tem sido tolerante com a ação
destes grupos, mas, com o assassi-
nato do primeiro ministro Yitzak
Rabin esta atitude deverá mudar."Até agora a violência destes grú-
pos era dirigida contra os palesti-
nos", comentou, ao defender a
adoção de medidas repressivas
contra o fanatismo. "Não 

pode-
rnos deixar que se inviabilize o
processo de paz. Nós não vamos
retroceder."

Palestinos

são os mais

interessados

FLAVIA SEKLES
Correspondente

WASHINGTON — Na semana
passada, mais de 1.500 empresários
de 63 países reunidos em Amã, ca-
pitai da Jordânia, para a 2a Confe-
rência Econômica do Oriente Mé-
dio e África do Norte, chegaram à
conclusão que, do ponto de vista
econômico, o processo de paz é
bem mais importante para os pales-
tinos do que para Israel."De todos os países da região,
Israel, que tem entre seus parceiros
econômicos os Estados Unidos, a
Europa e a Ásia, tardará mais a
perceber o impacto econômico po-
sitivo da paz", disse ao JORNAL
DO BRASIL, ontem, Caio Koch
Weser, vice-presidente para o
Oriente Médio do Banco Mundial.

Crescimento — Para os pa-
lestinos, que vivem em áreas depen-
dentes economicamente de Israel, o
crescimento que a paz e a estabili-
dade podem trazer é vital. "Calcu-
Íamos que aquela região terá que
crescer entre 3,5% a 5% per capita
nos próximos 10 a 15 anos para
absorver os 47 milhões de pessoas
que entrarão na força de trabalho
até o ano 2005". diz o brasileiro
Weser.

Durante a conferência, Weser
argumentou que, para atingir esse
crescimento, os mercados da região
precisam ser abertos e todas as bar-
reiras devem cair: "Estou

preocupado agora que, com a mor-
te de Yitzhak Rabin. será muito
mais difícil derrubar essas barrei-
ras."

Um terço dos USS 2,4 bilhões

que a comunidade internacional se
comprometeu a emprestar à Auto-
ridade Nacional Palestina, sob tute-
Ia do Banco Mundial, já foi desem-
bolsado. A implementação dos pro-
jetos começa a surtir efeito em de
Gaza, mas esse o desenvolvimento
é prejudicado pelo freqüente fecha-
mento da fronteira por Israel.

Enquanto Israel é um país prós-
pero, que recebe uma injeção anual
de USS 3 bilhões dos Estados Uni-
dos e outro USS 1,5 bilhão em con-
tribuições de judeus da diáspora.
Gaza e Cisjordânia têm seríssimos
problemas econômicos.

índices — A Palestina regis-
trou índices de crescimento de 5%
ao ano na década de 70 mas, devido
â ocupação, se tornou completa-
mente dependente da economia is-
raelense. Em 1993, 40% do PIB
palestino era gerado pelos mais de
100 mil palestinos que cruzavam a
fronteira com Israel todos os dias
para trabalhar. O crescimento da
economia desacelerou depois de
1980, quando a queda nos preços
do petróleo fechou a torneira da
assistência que a Organização para
a Libertação da Palestina (OLP)
recebia de seus vizinhos e aliados
árabes.

Durante as negociações de paz
em 1993, várias estimativas foram
feitas. O Banco Mundial recomen-
dou um investimento de USS 4.3
bilhões em projetos do setor públí-
co durante dez anos. mas o Depar-
tamento de Pesquisa Econômica da
OLP calculou algo da ordem de
USS 11,6 bilhões nos próximoa sete
anos. Outra organização, a Palesti-
nc Welfare Association(Associação
para o Bem-estar da Palestina), de
Genebra, calculava que, para Se
viabilizar, o estado palestino iria
requer investimentos de USS 15 bi-
lhões em infra-estrutura, e de
USS10 bilhões no setor privado.
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Papa João Paulo II

Eleição na
Geórgia é
válida
A taxa de
comparecimento ás umas
na eleição presidencial da
Geórgia superou os 50%,
validando desta forma o
pleito, de acordo com a
legislação eleitoral local.
Cerca de 3.2 milhões de
eleitores estavam em
condições de votar na
primeira eleição
presidencial desta
república do Cáucaso
unida á campanha para o
Legislativo. O atuai
presidente, Eduard
Shevardnadze,
ex-chanceler.da União
Soviética, é o favorito.
Para ganhar a eleição,
deve obter 50% dos votos
mais um.

Coalizão
turca ganha

< confiança
i O governo turco de

coalizão formado pela
primeira-ministra Tunsu
Ciller. lider do Partido
conservador da Via Justa
(PJV), obteve no domingo
o voto de confiança do
Parlamento por 243 votos
contra 171. A tarefa da
coalizão é conduzir a
Turquia ás eleições
legislativas antecipadas de
24 de dezembro. Mas a
sua realização não está
assegurada. Na
sexta-feira. 93 deputados
recorreram ao Tribunal
Constitucional para
anular dispositivos da
nova lei eleitoral.

Tufão nas
Filipinas já
matou 500
O número de mortos pelo
tulão Ângela — o mais
violento dos últimos 11
anos — nas Filipinas
«¦uperasa ontem os 500.
Outras 280 pessoas estão
desaparecidas. Grande
parle das vitimas mora
nas províncias do leste.

Walesa e Kwasniewski se
enfrentam no segundo turno

Os poloneses compareceram ontem ás urnas para
escolher, entre 13 candidatos, o novo presidente do pais.
Segundo estimativa de uma emissora de TV da Polônia, o
candidato social-democrata Aleksander k.uasnie\\ski.
ex-integrante do Partido Comunista, lidera com 33,7% dos
votos, enquanto o atual presidente, o e\-sindicalista Lech
Walesa (foto) tem 33,1% dos votos. Com isso. os dois
principais candidatos na segunda eleição para a Presidência
desde o fim do comunismo, há seis anos. voltarão a se
enfrentar novamente num segundo turno. Segundo as
sondagens, depois de Walesa e Kwasniewski, os mais
votados são o ex-conselheiro do Solidariedade. Jacek Kuron.
com 10% do> votos, e o ex-primeiro-ministro de direita Jan
Ols/ewski. com 7%. Kwasniewski. de 42 anos. estava na
frente cm todas as pesquisas, com vantagem de cerca de três
pontos percentuais sobre Walesa, de 52. A primeira eleição
democrática para a presidência, em 1990. foi ganha por
Walesa, com 74.3% dos votos no segundo turno.

Columbia volta ã Terra após
missão científica de 16 dias
Os sete tripulantes do ônibus espacial americano Columbia
terminaram ontem sua missão de 16 dias dedicada
essencialmente a experiências sobre a microgravidade. A
nave aterrissou às 8h45 (hora de Brasília) no centro espacial
Kennedy, em t abo Çanaveral, apos um vôo de 15 dias e 22
horas. O lançamento ocorreu em 20 de outubro depois de ter
sido adiado seis vezes por problemas técnicos e más
condições meteorológicas. A nave reservou um
compartimento especial para o laboratório de
microgravidade (USML-2), no qual os tripulantes se
revezaram, sem interrupção, para aproveitar ao máximo as
instalações cientificas. Experiêndás sobre a dispersão de
partículas permitiram confirmar uma teoria segundo a qualelas tendem a se atrair para formar nuvens de poeira.

Andreotti é
acusado de
homicídio
O ex-primeiro-ministro
italiano por sete vezes,
Cnulio Andreotti.
apareceu ontem nas
manchetes dos principais
jornais por causa de uma
noticia que nunca quis ser
publicada: "Andreotti
será processado por
homicídio". O impacto foi
terrível para um homem
que. por quase 50 anos.
representou o poder na
Italia e que agora e
acusado de ter mandado
matar em 1979 o
jornalista Carmine Mino
Pecorelli, diretor do
semanário OP. Pecorelli
foi assassinado em Roma
por dois pistoleiros que
atiraram em sua cabeça
no dia 20 de março,
apenas 24 horas antes de
Andreotti compor seu
quinto governo.

Túmulo do
Egito pode
ser visitado
A tumba egípcia de 3.200
anos da Rainha Nefertari
— esposa do faraó
Ramsés II — foi aberta
para visitas ao público, no
sábado, pela primeira vez
desde sua descoberta em
1904. O túmulo, achado
pelo arqueólogo italiano
Ernesto Schiaparelli no
Vale das Rainhas de
Luxor, na margem do
Nilo, só foi dado a
conhecer para alguns
ilustres visitantes, como o
Príncipe Charles. Por oito
décadas, os restauradores
não souberam como lutar
contra o sal que corrói os
afrescos de cores vivas e
matizes sutis pintados há
3.200 anos. Em 1986, a
Fundação Paul Gcttv
empreendeu uma
restauração, dirigida pelos
italianos Paolo e Laura
Mora. com orçamento de
USS 2 milhões.

O SUBSOLO DA CRÍTICA
Gerard Lebrun - 06/11

O SORRISO MEDONHO
Marcelo Coelho - 07/11

EXISTE UMA RAZÃO "FEMININA"?

Maria Rita Kehl - 08/11

RAZÃO E TERROR
Jacob Rogozinski - 09/11

26 DE SETEMBRO A 29 DE~ NOVEMBRO DE 1995 19 h
LOCAL: ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS
AV. PRESIDENTE WILSON, 231 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ
INSCRIÇÕES: NEP - RUA DA IMPRENSA, 16-5° ANDAR CENTRO TEL.: (021) 2976116 R. 246/230

MINISTÉRIO DA CULTURA FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTE NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS

JORNAL DO BRAtíli consulado da frança «Jit

;OÍ CENTRO CULTURAL DO BRASIL FtfttAKTE

Jk CEtISE DA RAZÃOD



| SEGUNDA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 199S

~~ 

JORNAL DO BRASIL CLAUDIO PAIVA
Fundado em 1891 .

SZ!!r,otSL^,.„ seqDestradores comeram mosca;
wii criN Fir.iiEiREDO—Vice-Presidente _

PAULO roi ri — Editor Executivo
Consclho Consultivo ORIVAI.DO PERIN — Secretario de Redufio /i)Ufz />/>S\

FRANCISCO DESA JtJNIOR <£> \
francisco gros ( lA^vM I (JnNnfJ?7 )

JOAO GKRALDO PIQUET CARNEIRO V /) A Cf-f f l >/{*>&) j O J
JORGE HILARIO GOUVftA VIEIRA SERGIO RtCO MONTEIRO - Diretor V LsrtTC'&'lNHU£ ^

Legado de um Estadista l\ 
§

?""x uatorze anos depois do assassinato, no Cai- ristas profissionais, mas para alivio da humanida- 1/ \W
%/ ro, de Anwar Sadat, primeiro martir do de. que deseja o fim dos desentendimentos no ll U. ''
atual processo de paz no Oriente Medio, outra Oriente Medio. /yd frit (' il
anna extremista vomitou odio contra a voz da Pragmatico tambem se revelou afinal o lider /£ j ' /.razao. A morte do premier israelense Yitzhak palestino Arafat, quando ainda em Washington \ \\ f/i jij J J \
Rabin, no auge da batalha diplomatica contra os declarou: "Nao e tudo o que queriamos, mas e \\ —N .Jfan fj[ ' ,
inimigos da paz, significa nova tentativa de fechar qUe podemos ter agora." Iniciava-se assim etapa \N L Cj>^*
a porta do processo. Rabin, no entanto, ja se decisiva da longa marcha em diregao ao entendi- jjj/ 

I

colocara acima das contingencias da Historia. mento. Tanto quanto Arafat em relagao aos ex- UjJ' 
'j// 

d
Seu trabalho a favor do enteridimento ganhara tremistas do Hamas e da Jihad Islamica, o suces- Vfc " ——-—" >^7 
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Sadat toi eliminado pelos fundamentalistas egip- sobrevivencia de Israel como pais democratico. I \cios, tambem nao parara com o ato do extremista capaz de resolver seus problemas pela razao. i~*c^L-
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Medidas provisórias
Estão pendentes de exame do Congresso Nacional 33 medidas

provisórias (MPs). de números 1.138 a 1.170, uma delas com dois
anos e meio de reedição, quando o Artigo 62 da Constituição
determina que. editada a MP. o Congresso, se em recesso, será
imediatamente convocado para examina-la e votá-la.

Nas reedições, o governo vai alterando a redação, tornando
difícil a convalidaçào. em lei. dos eleitos jurídicos — e sua
aplicação na prática do Direito — dos dispositivos anteriores, que
tiveram» em determinado período de vigência da MP. força de lei.

Aproveitando as alterações constitucionais, o Congresso de-
veria transformar a medida provisória — que só funciona bem em
regime parlamentarista — em decreto-lei. com limite de uso pelo
Executivo. Pedro Rodrigues Olheira — Belo Horizonte.

Aposentadorias

Carecem de reparo as criticas do
ministro do Planejamento. José Ser-
ra. concernentes às aposentadorias
dos servidores públicos federais.
Aparentando indignação, em entre-
vista ao JORNAL 1)0 BRASIL de
30 de outubro, ele protesta contra as
referidas aposentadorias, concedidas
regimentalmente, generalizando-as.
Ora. apenas os servidores aposenta-
dos por tempo de serv iço — 30 anos,
mulheres, e 35 anos, homens em fi-
nal de carreira — fazem jus aos
20%. As demais, inclusive a> apò-
sentadorias por invalide/, são pro-
poreionais.

O procedimento ministerial não
se justifica, sobretudo quando asse-
vera inverdades, tentando ludibriar
a opinião publica. Ademais, omitiu-
sc no tocante a promoção concedida
ao militar quando sc reforma. Essa
categoria é beneficiada em sua tota-
lidade, assim como viúvas e filhas de
militares, mesmo se càsadas com ei-
vis.

O alvo, como sempre, c o fun-
cionalismo público civil. As vanta-
gens é mordomias do Legislativo e
do Judiciário são válidas e continua-
rão intocáveis, graças á reforma ad-
ministrativa elaborada pelo Exceuti-
vo que, entre outras, conseguiu
eliminar a isonomia entre os três
poderès. Aliás, ferrenhamente defen-
dida pelo presidente da República, a
reforma administrativa já surtiu
efeito, com a recente nomeação da
filha do mandatário com o modesto
salário de RS 3.800. com direito a
apartamento fúnciopnal de três dor-
mitórios. Como se depreende, a
preocupação ministerial no tocante
á contenção de despesas é tendendo-
sa. Amaurv Moraes Alves — Rio de
Janeiro.

Constrangimento

Lamentável, o título da reporta-
gem sobre o aniversário do senador
Darcy Ribeiro no Caderno B de 28
de outubro. No momento em que
práticas machistas e discriminatórias
utilizadas contra metade da humani-
dade foram denunciadas e condena-
das internacionalmente na recente
IV Conferência Mundial sobre a
Mulher, na China, causou profundo
constrangimento a reportagem em
questão, principalmente por ser es-
crita por uma mulher, de quem sc
espera que esteja antenada com as
polêmicas questões de nosso tempo.
Entre as convidadas-organizadoras
da festa, estavam mulheres que de-
senvolveram e desenvolvem trabalho
na área do conhecimento. Algumas
o fizeram em conjunto com o home-
nageado. A importância intelectual
ou política daquelas mulheres foi
minimizada quando a autora do tex-
to apresenta-as como "ingrediente
fundamental da alegria de viver".

reproduzindo estereótipos que vi-
nios combatendo há longo tempo.
Só para lembrar: outro eminente
educador; Paulo Freire, já alertara
que 

"não sc pode esperar que o
unindo mude radicalmente para que
>e vá mudando a linguagem: mudar
a linguagem faz parte do processo de
mudar o mundo". Helena Maria de
Souza — Rio üe Janeiro.

Arvores

Moradores da Rua Visconde de
Caravelas, em Botafogo, denuncia-
mos o descaso da fundação Parques
e Jardins em relação á manutenção
das 1114 árvores popularmcnte cha-
madas de abrkò de nntcaco, planta-
das em toda a extensão da rua.

Já foram abertos inúmeros pro-
cessos junto á Fundação' para a ma-
nutençào e a poda dos galhos c fru-
tos «lessas árvores. Elas já atingem
20 metros de altura. Seus frutos, de
até seis quilos, estão muitas vezes a
altura de 15 metros. A queda desses
frutos já produziu estragos em vei-
culos. ferimentos em pessoas e a
morte de um gato. Quando há mu-
dança brusca de temperatura, as fo-
lhas caem ao mesmo tempo, criando
problemas de limpeza urbana, pois
entopem os bueiros. As raízes já le-
vantam o asfalto, destruindo calça-
das em vários pontos. (...)

Estranhamos que um órgão pú-
blico especializado em botânica e
paisagismo plante esse tipo de árvo-
re numa rua de grande circulação de
pedestres e veículos, com três insti-
tuições de ensino, creches e restau-
rantes. sem prestar a assistência de-
vida. (...) Conceição Prado Lopes
Paz, Dario Antônio Paz Rodriguez,
Lygia Sampaio Prado Lopes e deze-
nas de assinaturas de moradores da
Rua Visconde de Caravelas — Rio de
Janeiro.

Telejornalismo

Acabo de ler no Caderno B de 3
de novembro a reportagem que ex-
plica as razões da ausência do jorna-
lista Chico Pinheiro do Jornal da
Reeord. Registro minha tristeza. Ha
anos esperava por um telejornal im-
parcial, real. lúdico e interativo com
o telespectador. O Jornal da Reeord
conseguia reunir isso. E mais: uma
equipe de profissionais, da produção
aos comentaristas, de excepcional
qualidade, difícil de agrupar.

Em conversa com amigos, cansei
de tomar o exemplo da Rede Reeord
para mostrar que qualidade de pro-
duto nada tem a ver com ideologia
(no caso. religiosa). Na verdade, não
era nada disso. O sonho (que foi
real) acabou. Voltamos a ter. â dis-
posição, os telejornais de antes. Pena
para mim. pena para o povo em
geral. (...) Luís O. Raymundo — Rio
de Janeiro.

de Janeiro. RJ.FAX-021-580-3349.

Telefone

Desde o dia 5 de outubro o meu
telefone encontra-se mudo, sem cor-
rente de alimentação na cápsula
transmissora. Só consigo falar quan-
do liga um funcionário da Telerj
perguntando pelo defeito e infor-
mando que o telefone encontra-se
em observação e que a causa do pro-
blema è o "congestionamento". Mas
como congestionamento? Dia e noi-
te. há mais de um mês?

Cansado de reclamar e dar sem-
pre as mesmas informações, solicito
da Telerj um esclarecimento mais
convincente, assim como providên-
cias urgentes para a normalização
do desempenho do meu telefone.
Sylvio Armbrust — Rio de Janeiro.

Plano médico

Venho-me submetendo a trata-
menlo quimiòtérápico. bem como a
exames diversos, no Hospital da Ve-
nerável Ordem Terceira de São
Francisco da Penitência, c tenho si-
do vítima da burocracia do plano
Multi Saúde Bradesco. No dia 18 de
setembro, tinha de lazer uma bron-
coscopia, ás I5h. Cheguei ao hospi-
tal às I4h30. em jejum desde 9h, e
solicitei internação de meia diária. A
atendente enviou a guia dc interna-
çào ao Saúde Bradesco. via fax. ás
I4h50. As I6h45 ainda não tinha-
mos obtido a autorização por parte
daquela instituição.

Como minha vida tem dependi-
do. com freqüencia. de atendimento
hospitalar dc emergência, venho fa-
zer um apelo a essa organização:
lembrai-vos acima dc tudo do vosso
objetivo social, pois um dia vossos
funcionários poderão estar na mi-
ilha situação, com a vida por um fio.
dependendo de um simples sim de
um plano de saúde. Cláudio Paulo de
Lima — Rio de Janeiro.

Aviação

De regresso, após uma viagem
de trabalho, fomos tomados de sur-
presa pela notícia Empresa aérea re-
descobre o Rio. publicada na edição
de 25 de outubro, na qual se afirma
que 

"seis empresas de grande porte
deixaram a cidade nos últimos anos.
entre elas a KLM".

A titulo de correção e de esclare-
cimento, lembramos que a KLM
opera para o Brasil — e sempre para
o Rio de Janeiro — desde I946. No
próximo ano. estaremos comemo-
rando 50 anos de operação ininter-
rupta para o Brasil, onde. além
do Rio de Janeiro, também servimos
São Paulo. A KLM jamais esteve —
nem pensou em estar — fora do Rio.
pelo simples motivo de que sempre
acreditamos no potencial da cidade,
no seu mercado e especialmente na
sua capacidade de superar crises. Os
nossos passageiros e a nossa presen-
ça no Rio são a prova dessa crença.
Tanto assim que. a partir do dia 29
de outubro, aumentamos as nossas
freqüências de vôos para o Rio de
Janeiro, agora servido três vezes por
semana (sextas, domingos e segun-
das), ligando cada vez mais nossa ci-
dade aos I69 outros destinos servi-
dos pela KLM. Talvez por isso a
gente se sinta tão carioca. Marniv H.
Fruitema. diretor superintendente,
KLM — Rio de Janeiro.
As cartas serão selecionadas para publicação
no todo ou em parte entre as que tiverem
assinatura, nome completo c legível e endere-
ço que permita confirmação prévia
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Legado de um Estadista

Na Terceira Onda

O 
Brasil tem um verdadeiro tesouro nas areias
das praias do norte do Estado do Rio de

Janeiro e do Espirito Santo. Pouco se fala. mas o
pais detém a segunda reserva mundial de terras
raras (depois da China), que não são exatamente
terras, mas metais estratégicos indispensáveis à
produção de uma vasta gama de produtos mi-
crocletrònicos e produtos de alta tecnologia, que
vão dos catalisadores, aos tubos de imagem de
televisão, passando pelos magnetos dos carros
experimentais, fibras óticas, telefones celulares e
supercondutores.

Nas areias ricas em monazita, retiradas da
praia de Buena, no litoral norte do Rio de Janei-
ro, existem metais com nomes estranhos, como
érbio. európio. oxido de neomidio. cério e outros
mais. que permitem a conexão do Brasil com os
paises que vivem a chamada terceira onda tecno-
lógica. O fato merece atenção.

A riqueza bruta das areias não é o suficiente:
as terras raras só adquirem valor quando as
dezenas de elementos que as compõem são sepa-
radas e transformadas. A tecnologia desse pro-cesso e mantida em segredo por um número
reduzido de paises desenvolvidos.

A boa nova é que a estatal Indústrias Nuclea-
res Brasileiras (INB) se prepara para produzir
óxidos de terras raras dentro de dois anos. O
Instituto de Energia Nuclear (IEN). que funciona

no compus da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, já separa em laboratório as chamadas
terras raras pesadas, as que têm maior número de
partículas atômicas em seu núcleo.

A significação econômica desses metais è ex-
traordinária. Tomemos, por exemplo, o samário
de alta pureza: ele compõe os minúsculos superi-
mãs, mais leves e potentes do que os convencio-
nais, com largo uso na miniaturização dos equi-

pamentos eletrônicos — da indústria aerospacial
aos componentes de computadores,

Significa dizer: os paises tecnologicamente
mais sofisticados, mas desprovidos dessas maté-
rias-primas, como o Japão, serão parceiros inevi-
táveis no próximo milênio. Agregar valor a essas
terras raras é trabalhar para a inserção do Brasil
na vanguarda do processo de globalização da
economia.

A pedido da INB. técnicos da Universidade
do Norte Fluminense (Uenf) conseguiram separar
os diversos elementos que compõem as terras
raras e trabalham agora para tornar a proeza
viável em escala industrial. Como disse o assessor
de Segurança, Qualidade e Meio Ambiente da
INB, "existe uma demanda gigantesca desses
produtos e quem produzi-los estará anos-luz á
frente".

O desafio está lançado.

uatorze anos depois do assassinato, no Cai-
\J ro, de Anwar Sadat, primeiro mártir do
atual processo de paz no Oriente Médio, outra
arma extremista vomitou ódio contra a voz da
razão. A morte do 

'premer 
israelense Yitzhak

Rabin, no auge da batalha diplomática contra os
inimigos da paz, significa nova tentativa de fechar
a porta do processo. Rabin, no entanto, já se
colocara acima das contingências da História.
Seu trabalho a favor do entendimento ganhara
altura suficiente para prosseguir vôo, mesmo
sem ele. É o legado de sua vida.

Assim como a História não parou quando
Sadat foi eliminado pelos fundamentalistas egíp-
cios, também não parará com o ato do extremista
israelense. A História passa ao largo dos extre-
mistas e coroa os políticos pragmáticos como
Sadat e Rabin, dispostos a oferecer as próprias
vidas para garantir o futuro dos povos situados
em regiões onde política, religião e etnias se mis-
turam em composto explosivo.

A vida de Rabin c uma página brilhante da
História do Oriente Médio. Sua condição de sa-
bra (nascido cm Israel) temperava o carisma que
o colocava simbolicamente além dos conflitos
internos entre askenazim (judeus originários da
Europa Orienta) e sefaradim (judeus de origem
ibérica ou dos países árabes). Viveu a partir dos
anos 20 o ideal do kibutz — modelo socialista
israelense de fazenda coletiva. Nos anos 40 pas-
sou à vida militar e durante a guerra de indepen-
ciência (1948), quando os árabes não aceitaram a
divisão da Palestina em dois Estados, chefiou
a divisão que combateu em Jerusalém a legião
jordaniana e no deserto do Negüev (ao Sul) con-
tra os egípcios.

Rabin organizou e liderou, ao lado de Moshe
Dayan, em !%7. a surpreendente vitória em seis
dias na guerra contra o Egito, Síria e Jordânia,
que terminou com a conquista das colinas de
Golã, da Cisjordânia, da faixa de Gaza e do Sinai

devolvido em 19S2 ao Egito em troca do
reconhecimento de Israel. Era. portanto, um mili-
lar provado na ação quando se voltou para a
diplomacia e a política. Em 77. quando os traba-
lhistas perderam a eleição e Rabin cedcu o
cargo a Menachen Begin, do Likud. experimen-
tou também o gosto da oposição, durante os 14
anos cm que a direita esteve no poder. Ele, o
falcão do Partido Trabalhista, cedeu a liderança
partidária a Shimon Peres, que então liderava as
pombas. Depois que explodiu a Iritífada, revolta
nos territórios árabes, quando os soldados rece-
beram ordem de "quebrar os ossos" dos manifes-
tantes, admitiu que não havia solução militar
para o levante.

Seu passado de lutas e aperfeiçoamento ideo-
lógico permitiu portanto que se apresentasse no
auge da maturidade política á eleição decisiva que
recolocou os trabalhistas no poder e iniciou —

promessa de campanha — o processo de paz. Foi
um premier pragmático como poucos. Diminuiu
o ritmo dos assentamentos judaicos. E recònhe-
ceu a OLP, momento cm que superou sua rivali-
dade partidária com Shimon Peres, que negociou
o acordo com os palestinos.

Sua história, portanto, não só se confunde
com a História de Israel, como indica, no aperfei-
çoamento das políticas e na visão das crises, que o
processo de paz, do qual foi o grande inspirador
da última lase. não tem retorno. Um aperto dc
mão, na Casa Branca, em Washington, entre ele e
Arafat, sob as vistas do presidente Clinton, em
1995, selou o processo, para desespero dos terro-

ristas profissionais, mas para alívio da humanida-
de. que deseja o fim dos desentendimentos no
Oriente Médio.

Pragmático também se revelou afinal o líder
palestino Arafat, quando ainda em Washington
declarou: "Não é tudo o que queríamos, mas é o
que podemos ter agora." Iniciava-se assim etapa
decisiva da longa marcha em direção ao entendi-
mento. Tanto quanto Arafat em relação aos ex-
tremistas do Hamas e da Jihad Islâmica, o suces-
sor de Rabin, Shimon Peres, terá de enfrentar
agora a realidade de um país dividido. A questão
palestina passa a ser o teste decisivo para a
sobrevivência de Israel como pais democrático,
capaz de resolver seus problemas pela razão, a
despeito dos malucos, dos terroristas e dos extre-
mistas empedernidos.

Numa região iluminada por quase 7 mil anos
de religião, chega a ser absurdo conviver com
extremista que alega seguir "ordem de Deus" —

quando este mesmo Deus proclamou, em seu
primeiro mandamento: "Não matarás." São con-
tradições a serem varridas com urgência, até a
retomada do diálogo pela reconciliação no plano
interno e a paz no plano externo. O sacrifi-
cio de Rabin mostra, como disse um comentarista
político do Jerusalém Report, que 

"os israelenses
têm um novo inimigo, eles mesmos". Um grupo
marginal, grande e poderoso, constituído por co-
lonos dos territórios ocupados e por uma repre-
sentaçào radical no Parlamento, manifesta-se
contra a política oficial. Em nome do sacrifício de
Rabin. tem dc ser detido.

Os palestinos, hoje no centro da controvérsia,
não podem continuar como párias, para satisfa-
zer o apetite sanguinário deis inconformados.
Nem mesmo os árabes reconheceram a princípio
a identidade palestina. Os paises vizinhos de Is-
rael proclamaram a guerra de 1948 e perderam
também a de 56 e a de 67. Curiosamente, estas
derrotas reforçaram a causa palestina, porque
demonstraram que os paises árabes não tinham
como "empurrar Israe^para o mar". A OLP foi
criada em 64. vinculada à "causa árabe", mas só
depois dc 74. um ano depois da Guerra do
Yom Kippur. os paises árabes reconheceram a
OLP como única representante dos palestinos.

O novo cenário criado com o fim da Guerra
Fria se tornou fator determinante para israelenses
e palestinos moderados discutirem a fórmula que
culminou com a autonomia palestina. Os pró-
prios palestinos, parceiros do derrotado Iraque,
perderam a condição política de manter postura
intransigente. Prevaleceu o sentimento de que
para os palestinos estava-se diante da última
chance. Sobretudo, como disse ironicamente
Henry Kissinger. uma boa negociação é aquela de
que ambas as partes saem insatisfeitas.

Neste cenário cresceu a estatura política de
Rabin. como líder do movimento cm direção â
paz. Não o perdoaram os intransigentes e os
alucinados. Por isso. armaram o estudante judeu
que ceifou a vida do político que soube enxergar
com lucidez o caminho a seguir.

Só estadistas como ele sabem que o acordo
entre Israel e a OLP é apenas o inicio, não o fim.
da paz maior, em toda a região, entre Israel e os
paises vizinhos. O terrorismo, dissera Rabin. num
de seus últimos discursos, é o câncer da vida
moderna. Talvez tivesse a premonição de que em
breve seria uma de suas vitimas.

Rabin entra na História corno um dos gran-
des estadistas do século 20.
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dade internacional, proteger o pro-
cesso de paz e ajudar a acelerá-lo.
no interesse dos dois povos.

O mundo foi abalado no sábado
pelo fato de um israelense matar
outro, talvez pela primeira vez des-
de que Israel foi fundado. Mas os
mesmos fanáticos dos quais saiu o
assassino vinham até então dirigin-
do sua violência apenas contra os
palestinos. Infelizmente, eles sem-
pre conseguiram fazer isso impune-
mente. É óbvio que sua violência
não vai poupar ninguém. Achamos
que é tempo de esses fanáticos se-
rem levados a sério e tratados con-
venientemente.

Rabin deu sua vida pela paz. pela
esperança acalentada por israelen-
ses e palestinos. É muito impor-
taninte que este sonho de paz justa
se concretize. É a única forma de
deter a violência e o fanatismo nos
dois lados. Èm outras palavras.

e Deus ferido

Proteger a 
paz, 

dever de todos

ABU AMERODEH *

omo disse o presidente Arafat
V_^ na noite de sábado, Rabin era
uma homem bravo e um pacifica-
dor. Ele também manifestou a espe-
rança de que, juntos, israelenses e
palestinos superem as dificuldades e
continuem com o processo de paz.
O presidente se disse triste e choca-
do com o assassinato de Yitzhak
Rabin. Apresentou sinceras condo-
lências à senhora Leali Rabin, viúva
do falecido primeiro-ministro, à sua
família, ao governo e ao povo israe-
lense, em seu nome e em nome do
povo palestino.

Estamos conscientes de que há
inimigos da paz, fanáticos que dese-
jam destruir a esperança que nasceu
com o início do processo de paz e
depois com a assinatura dos acor-
dos. Agora, é dever dos que estão
comprometidos com a paz. palesti-
nos, israelenses e outros na com uni- * Abu Amor Orteh 6 embaixador da OLP no Brasil

ALBERTO DINES *
\T ão correm apenas num nível, são círcu-
IN los concêntricos de exaltação e dor. Os
três tiros que assassinaram Yitzhak Rabin
contêm três diferentes tragédias.

A primeira é a do soldado, herói de guerra,
morto em missão de paz. Não foi o primeiro,
a História, recente ou remota, è um repositó-
rio de casos semelhantes, o destino mostra-se
tão implacável quanto a lógica das balas.
Atingido pelas costas, quando encerrava uma
formidável manifestação do movimento Paz
Agora, Rabin estava exercendo o seu direito
de cidadão num estado democrático modelar
e que. dentro de três anos, completará meio
século de existência sem traumas políticos
nem comoções internas.

Ao acionar o gatilho em pleno Estado de
Direito, sem ameaças externas e internas, o
ex-futuro advogado Igal Amir desvendou o
paroxismo da guerra permanente. Golpeou a
crença 110 diálogo e no respeito ao outro,
conquistas produzidas pela tradição do ju-
daismo humanista. E revelou a extensão e
virulência da paranóia que é capaz de infectar
nações e criaturas levadas pela onipotência e
pela intolerância.

A segunda tragédia que começou no sába-
do em Tel Aviv envolve todo o judaísmo e
não apenas a sociedade israelense. O povo
eleito, diferente, imune às doenças sociais e
políticas mais comuns, também foi atacado
pelo fascismo. Que Vladimir Jabotinsky. pa-
triarca do partido direitista Likud. tenha se
encantado com Mussolini quando este ainda
não fora sujeitado às pressões nazistas é fato
que pode ser atenuado pelas circunstâncias do
tempo em que se verificou.

Mas agora temos um processo inconfundí-
vel de fascistização da direita israelense. Ygal
Amir não é caso isolado, pode ter agido sozi-
nho. sem respaldo de algum grupo terrorista,
mas faz parte de um fenômeno generalizado
que não pode ser ignorado. Baruch Goldstein.
autor do massacre de Hebron. e o "rabino"

Meir Kahne são êmulos e patronos de um
movimento histérico que não pode ser mini-
mizado como insignificante.

Momentos depois de anunciada a morte de
Rabin, o ministro da Educação. Amnon Ru-
binstein, revelou que na última reunião do
gabinete isralense foram avaliadas a dimensão
e intensidade dos movimentos da direita e.
sobretudo, o tom da> ameaças.

O comício do último sábado foi uma das
primeiras respostas à exaltação crescente da
extrema direita. Pretendia contrapor à para-
nóia dos herdeiros de Menachem Begin o
espetáculo de uma sociedade organizada, or-

acreditamos que a aceleração do
processo de paz é do interesse dos
dois povos: palestinos e judeus. Não
se pode permitir que os fanáticos
também matem o processo de paz.

Os acordos assinados em Was-
hington. em 1993 e 1995, foram en-
tre dois governos. O primeiro-mi-
nistro interino de Israel, Shimon
Peres. foi uma figura-chave nas con-
versações de Oslo e durante as nego-
ciações. Agora, ele tem uma responsa-
bilidade maior.

Todos os que estão comprometi-
dos com a paz agora tem uma res-

ponsabilidade maior de continuar tra-
balhando pela paz. protegendo-a e
mantendo a esperança de que ela
seja restituída à Palestina, terra de
paz. a terra de Jesus Cristo. Uma
paz justa e duradoura, que o povo
da Terra Santa realmente merece.

' Jornalista

deira, politicamente madura e consciente. Foi
uma resposta à altura, um espetáculo cívico
sem precedentes desde os protestos contra os
massacres de Sabra e Chatila até o momento
em que Igal Amir entrou em cena.

As forças democráticas e progressistas de
Israel não imaginavam que. depois do Holo-
causto, o grande demônio político dos últimos
100 anos seria capaz de aninhar-se numa alma
judia. Acontece que hoje cultiva-se com fervor
a lembrança das conseqüências do nazi-fascis-
mo. Esquecem-se as suas causas. Hitler não
foi um demente isolado, foi fruto de uma
ideologia totalitária, antidemocrática, intole-
rante, belicista, sanguinária e direitista. Os
três tiros de Tel Aviv não diferem muito da
Kristallnacht. nem dos tiros nas nucas dos
combatentes dos guetos.

Terceira tragédia: os partidos religiosos ju-
deus. dentro e fora de Israel, estão prevari-
cando com a própria essência da religião e da
cultura judaicas ao invocar os mandamentos
divinos para justificar violências, ignomínias e
iniqüidades.

O Estado de Israel foi concebido como 11111
estado democrático e secular. Os próprios
partidos religiosos não estavam empenhados
na restauração política do Estado judeu, atre-
lados literalmente às profecias messiânicas.
No primeiro parlamento, a presença dos reli-
giosos foi insignificante, basicamente consti-
tuida pelas facções obreiras. menos radicais,
embora ortodoxas.

A reversão deu-se justamente logo após o
estrondoso triunfo militar da Guerra dos Seis
Dias. Conquistada Jerusalém e estabelecido o
Muro das Lamentações como o ponto central
da devoção judaica, começou uma avassala-
dora onda imigratória — sobretudo dos Esta-
dos Unidos — de vocações religiosas. Libera-
dos do serviço militar, acreditavam que pela
força das armas e com a ajuda do Todo-Pode-
roso poderia ser sustentada eternamente a
injusta e insustentável ocupação da Çisjordã-
nia.

Os religiosos passaram a ter um grande peso
em todos os níveis de decisão, convertendo 11111
projeto político secular numa perigosa caricata-
ra teocrática. Menachem Begin completou o
quadro quando empurrou os religiosos mais
extremados (novamente com predominância
americana) para ocupar as colônias em solo
alheio. Sabia que os trabalhistas e sociáldemo-
cratas se recusariam a fazê-lo. Ygal Amir é o
produto desta diabólica estratégia de combinar
devoção religiosa com paixão política.

Três tragédias em Tel Aviv. Mas foram
duas as vítimas: Rabin foi morto e Deus está
ferido.

Extremismo e oposição à 
paz

NEWTON CARLOS *

Quando 

em outubro Israel e OLP
acertaram afinal os termos da

retirada das tropas israelenses da Cis-
jordânia, as palavras mais significati-
vas não estavam no texto do acordo
redigido a duras penas na estância
egípcia de Taba. Elas foram ditas por
Yitzhak Rabin, cm reunião do minis-
tério. "Acabou a alucinação do Gran-
de Israel", proclamou Rabin. anun-
ciando como meta um Estado de Is-
rael como 11111 "Estado 

judaico", em
boa vizinhança com uma "entidade

palestina não sob nosso governo" na
margem ocidental do rio Jordão e
faixa de Gaza".

Rabin loi enfático na afirmação de
que 

"não 
queremos governá-los". A

retirada levará, portanto, a uma nova
partilha da Terra Santa. Apesar do
volume das resistências internas aos
acordos de paz. |íliolars e analistas
políticos israelenses concordam em
que a idéia de 11111 Grande Israel está
mesmo ultrapassada, já sem oxigênio
suficiente para manter-se numa agen-
da politicamente séria. A insegurança,
provocada pela descrença na possibi-
lidade de convivência com os palesti-
nos. seria a razão maior da oposição.
Ainda pesam, e muito, as "suspeitas"

de que. em última instância, "o 
que

eles pretendem é nos destruir".
Mas descartar o Grande Israel co-

1110 uma das cartas na mesa beiraria à
ingenuidade, como mostra o jovem
que se disse em missão divina no as-
sassinato de Rabin. Há duas espécies
de colonos judaicos de pés fincados
nos territórios conquistados há 28
anos. Os que se beneficiaram de ter-
ras baratas, de acesso garantido mi-

litarmente, e os religiosos, para os
quais só importam as escrituras. O
poder terreno, embora construído
pela vontade popular, carece de au-
toridade para mandar que eles en-
treguem partes da Terra Santa aos
palestinos. Não se sabe como esses
dois tipos de colonos se mesclam
numa escalada extremista já em fase
de terrorismo organizado.

Em setembro, cinco homens com
uniforme do Exército de Israel aterro-
rizaram a aldeia árabe de Halhout. na
margem ocidental. Invadiram casas e
interrogaram gente. Acabaram 111a-
tando um jovem diante do pai, sem
meios para defender o filho. O gover-
110 israelense disse que não houve ati-
vidade militar naquela hora e naquele
lugar, praticamente confirmando a
versão passada por militantes de uma
organização de judeus radicais cha-
mada Eyal. Foram eles os autores do
assassinato, um trágico rito de passa-
gem em 28 anos de ocupação: o pri-
meiro ato de "terrorismo organiza-
do", da parte de Israel, desde o final
dos anos 70.

O Eyal prometeu novas ações. "E

inconcebível que o governo abando-
ne os colonos e não haja reação ju-
daica". declarou um dos militantes à
Associated Press. Judeus extremistas
já andaram envolvidos em assassina-
tos de árabes, "mas nunca antes vive-
mos. como agora, uma situação em
que uma organização com nome re-
conhecido reivindica responsabilida-
de", disse um dos principais conhece-
dores da direita radical israelense, o

professor Eliud Sprinzak. cientista
político da Universidade Hebraica.
"Sc é verdadeira a história do Evad.

estamos diante de novo e grave desa-
fio ao governo", concluiu Sprinzak.
O assassinato de Rabin se coloca
num quadro de desafios variados, to-
dos sérios.

Diante da tragédia de Halhout, al-
deia vizinha a Hebron. praça forte do
extremismo judaico, o ministro do
Exterior israelense, o agora primeiro-
ministro interino Shimon Peres, acu-
sou "essa 

gente" de "fazer tanto mal
a Israel quanto os terroristas do ou-
tro lado". Perez, como se fala a toda
hora. foi um dos principais arquité-
tos dos acordos de paz negociados
secretamente na Noruega. Em seu li-
vro O novo Oriente Médio, ele pede
aos israelenses que reconheçam a
"inutilidade da guerra". Afirma que"só o poder da razão conseguirá se-
pultar o conflito com os palestinos" e
é necessário sepultá-lo para que Is-
rael alcance a paz".

Cabe a Perez e aos israelenses que
pensam como ele quebrar a resistên-
cia dos que não acreditam na possibi-
lidade de convivência com os palesti-
nos. sem que isso signifique fixação
num Grande Israel, e continuam
agarrados à idéia de que a segurança
de Israel depende sobretudo da força,
de sua sofisticada estrutura militar.
Mostrar, como escreveu Perez em seu
!i\ro, que a segurança é paz e não

guerra. Só assim, virando a cabeça
dos que engrossam a oposição aos
acordos de paz sem considerações di-
vinas ou interesses imobiliários, será
possível anular a escalada extremista.
Curioso que essa missão esteja nas
mãos de quem foi o pai do programa
atômico israelense. Shimon Perez.

C) Newton Carlos è jornalista

Os democratas, como

sempre, acordaram tarde

RI N \ro AIZI NMAN *

Ha 
uma seqüência de absurdos em torno

do assassinato de Yitzhak Rabin e ela
começa pelo simples fato de um jovení de 27
anos levantar a mão para fazer qualquer mal
a um senhor de 73. Este jovem se disse a
mando de Deus. esquecendo-se de um dos
principais mandamentos divinos, o "Não ma-
tarás". Era um estudante de Direito, mas
preferiu usar a violência ao invés dos argu-
mentos para fazer prevalecer sua vontade.
Cometeu seu crime ao final de um evento que
reuniu 100 mil pessoas pela paz — o que
eqüivaleria a um comido para 2 milhões no
Brasil. E matou um irmão de etnia e religião,
coisa que nem na guerra da ex-Iugoslávia (que
julgamos insana) jamais ocorreu.

Ocorre que os democratas, seguindo sua
vocação histórica, mais uma vez acordaram
tarde. O apoteótico ato pela paz em Tel Aviv
no sábado era para ser uma demonstração de
força dos partidários da paz. Mas. àquela
altura, o monstro já havia se criado, e o ato
acabou transformado no palco de uma tragé-
dia de dimensões mundiais. O monstro, no
caso, são os grupos radicais que se opõem à
política da "paz em troca de terras" capita-
neada pelo governo Rabin. Durante meses
estes radicais vinham agredindo fisicamente e
verbalmente os líderes de Israel. Em uma
celebração da festa do Sucót. mês passado,
organizada por imigrantes de língua inglesa.
Rabin foi atacado, insultado e impedido de
discursar pelos participantes. Dias antes, num
desfile para celebração dos 3 mil anos de
Jerusalém, um membro da bancada que re-
presenta os radicais no Knesset (Congresso)
tomou para si o sistema de som para desfiar
impropérios contra o primeiro-ministro. Nos
EUA. onde foi recentemente. Rabin tinha o
mesmo tipo de recepção a esperá-lo por parte
da poderosa comunidade judaica americana.
Acuado e sem apoio, o primeiro-ministro che-

gou a dizer que 
"só aqueles que enviaram seus

filhos e netos para as forças armadas israelen-
ses podem criticar o processo de paz".

Onde estavam os democratas durante to-
dos estes meses em que a situação política em
Israel tornava-se a cada dia mais nebulosa?
Novamente, pensaram que um "bando de
malucos" não poderia representar ameaça tão
séria. Agora rezam o katlish (oração dos 11101-
tos) e acendem velas, esquecendo-se que, na
verdade. Rabin e Peres foram deixados sós
como sacos de pancadas. A passividade dos
partidários da paz em Israel é mais intrigante
quando se lembra que os acordos assinados
com palestinos e jordanianos não foram
idéias partidas da mente dos dois lideres israe-
lenses. São materializações da vontade desta
mesma banda da população que cresceu a
partir do movimento "Paz Agora". O ex-pre-
sidente alemão Richard von Weizsacker disse
certa vez que 

"a República de Weimar fracas-
sou não porque houvesse nazistas demais,
mas porque havia democratas de menos". O
exemplo israelense mostra que não basta aos
democratas simplesmente existirem: eles de-
vem mostrar a cara e se fazer presentes à
primeira demonstração de obscurantismo e
falta de civilidade.

A cobertura sobre a morte de Rabin publi-
cada no JB de ontem cita um artigo do
jornalista Hirsh Goodman para a revista is-
raelense Tlie Jerusalém Report. Foi publicado
no dia 2 de novembro sob o sugestivo titulo
"O inimigo no espelho". É um texto quase
profético, onde a certa altura o autor alerta:
"As opiniões podem divergir, mas o respeito á
lei deve valer para todos. Caso contrário,
faremos por dentro o que os outros não con-
seguiram de fora — destruir Israel."

' Editor-assistente do JORNAL DO BRASIL
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Maueli, diretor do BC: abatimento no limite de 30% do lucro liquido
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VLADIM1R NETTO E
i CRISTIANO ROMERO

BRASÍLIA —
' Os incentivos
. fiscais que os
| bancos terão pa-
¦ ra promover fu-

sôes e incorpora-
, ções podem anu-

lar a maior parte
do ganho de ar-
recadação. estimado em RS 5.7
bilhões, previsto no projeto de

1 reformulação do Imposto de
Renda das empresas enviado pelo
governo ao Congresso. A previ-' são é feita por técnicos da própria
Receita Federal, que esperavam
aumentar a receita do governo,
no próximo ano. em pelo menos
RS 3,9 bilhões só com o fim das
deduções. E certo que este valor
não será perdido de imediato, ar-

' 
gumentam os especialistas, pois
há um limite de abatimento de
30% do lucro a ser tributado e
nem todos os bancos brasileiros
irão se fundir. "Mas o potencial
da perda ao longo dos anos não
pode ser desprezado", afirmou
um auditor fiscal.

As mudanças no IR prepara-
das pelo governo visavam exata-
mente a acabar com a maioria das
deduções de despesas existentes
hoje. A Medida Provisória (MP)
das fusões e incorporações banca-
rias, que será publicada hoje no
Diário Oficial da União, permite,
por exemplo, a dedução de créditos
que os bancos consideram de difícil
recuperação. Na pratica, os bancos
poderão abater do IR um crédito

,podre antes mesmo de saber se ele
pode ser recuperado ou não.

O ágio entre o valor pago pelas'ações 
de um banco que está sendo

incorporado e o valor patrimo-
nial também poderá ser abatido
-pelas instituições financeiras." 

Defesa - "É a coisa mais

lógica e natural que as perdas
assumidas pelo banco que está
incorporando um outro possam
ser abatidas", defende o diretor
de Normas do Banco Central
(BC). Cláudio Mauch. que prefe-
re não fazer estimativas de quan-
to o governo perderá, em termos
cie receita, com o Programa de
Estímulo á Reestruturação e ao
Fortalecimento do Sistema Fi-
nanccjro Nacional (Proer).

Cláudio Mauch lembra que
as deduções estão dentro do li-
mi te previsto na legislação, que
restringe a compensação de pre-
juízos a apenas 30% do lucro
líquido das empresas obtido
num determinado ano.

"A Receita é parte do gover-
no também e sabe que a medida

é importante para garantir a es-
tabilização econômica", afirma
um outro assessor do ministro
da Fazenda, Pedro Malan. en-
volvido na elaboração da MP
das fusões e incorporações.

Quando a proposta do Impôs-
to de Renda das empresas ainda
estava sendo analisada pelo depu-
tado Antônio Kandir (PSDB-SP).
relator do projeto no Congresso,
o lobbv dos banqueiros tentou m-
cluir um dispositivo para permitir
a dedução de créditos duvidosos.

Kandir. porém, resistiu ás
pressões e manteve apenas a

possibilidade de os fundos de
pensão e as seguradoras deduzi-
rem as chamadas reservas técni-
cas. próprias dos setores que
trabalham com sinistros.

Grandes grupos

serão favorecidos
A MP dos bancos beneficiará

de imediato as instituições finan-
ceiras de grande porte. Segundo
executivos do mercado, as facili-
dades oferecidas para a fusão de
bancos têm por objetivo resolver
o problema específico do Econô-
mico —sob intervenção do Banco
Central (BC)— e de outros ban-
cos de grande porte que têm sido
socorridos pela Caixa Econômica."O 

governo colocou-se na posi-
ção de subsidiar a compra de ban-
cos sob pretexto de salvar o siste-
ma de uma crise", afirma o dire-
tor de um grande banco de invés-
timentos.

O sistema não tem poupado
comentários sobre bancos que se-
guem o mesmo caminho do Eco-
nômico. "O 

governo pressupõe
que a quebra de outro banco de
grande porte seria muito ruim pa-
ra o sistema e está subsidiando a
compra de instituições", diz o di-
retor de um banco.

Executivos do mercado ava-
liam que a MP dos bancos dimi-
nuirá a transparência da situação
dos bancos, por permitir que ope-
rações de créditos duvidosos se-
iam abatidas no Imposto de Ren-
da. Conforme os últimos balanços
dos bancos, algo entre 8% e 10%
do total da carteira de emprésti-
mos são créditos podres. O histó-
rico dos atuais grandes grupos fi-
nanceiros do país mostra que o
governo foi o responsável pelo seu
fortalecimento em troca de resol-
serem problemas de instituições
falidas.

Um técnico do BC conta que,
quando o Itaii pulou do 14° lugar
na classificação para o 2o, com a
incorporação do Banco União
Comercial fez acordo assumindo
dividas do banco até um determi-
nado limite. Recentemente, o BC
pagava até contas de ações traba-
lhistas movidas por funcionários
do BUC incorporados pelo Itaú.
O Bradesco, maior banco privado
do pais. também recebeu favores
em troca da incorporação de ins-
tituições quebradas, como o Mi-
neiro do Oeste.
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MP ajudará a resolver f

pendências 
do mercado

v-

LUCINDA PINTO
SÃO PAULO—A medida provi-

sória sobre fusões de bancos pode
acelerar um processo que, timida-
mente, já havia sido iniciado no
Brasil. Segundo os consultores do
sistema financeiro, a MP toma
viável, por exemplo, a operação
que está sendo cogitada entre Na-
cional e Unibanco. Também espe-
ra-se que, em breve, haja uma
solução para os bancos Econòmi-
co e o Mercantil, que sofreram
intervenção do Banco Central
(BC) em agosto deste ano.

A MP permite que as institui-
ções contabilizem como prejuízo
os créditos de recebimento duvi-
doso. O mercado comenta que as
operações de créditos duvidosos
do Nacional eram o principal em-
pecilho para o acordo com o Uni-
banco. "Ficou claro que a medida
foi criada para atender às necessi-
dades de duas instituições que es-
tão prontas para fechar um negó-
cio", disse o vice-presidente de um
banco de São Paulo.

Associação— A impossibili-
dade de compensação desses crê-
ditos seria, segundo especialistas,
o motivo pelo qual o ltaú optou
por uma associação e não por
uma fusão com o Banco Francês
de Brasileiro (BFB), mantendo as
duas estruturas. O negócio foi sa-
cramentado na semana passada.
Esse modelo contraria a orienta-
ção dos consultores na qual a
vantagem de uma fusão é reduzir
custos, eliminando a duplicidade
de funções. Mas foi o mais viável.
de\ ido o volume de empréstimos
de resgate improvável do BFB.

Avalia-se que o governo deci-
diu acelerar a MP depois que as
negociações entre o Nacional e o
Unibanco vazaram para o merca-
do. A situação desconfortável que
o mercado vem apontando para o
Nacional poderia reeditar uma fu-
ga de depósitos como a que aca-
bou por quebrar o Econômico,
que, abalado financeiramente, es-
tava à venda. "Se demorar muito.

há o risco de que a negociação, se
deteriore", diz o vice-presidente
de um banco paulista. r.

Os profissionais de mercado
apostam que as novas regras pb'-
derão criar uma saída para o Ecò-
nômico e o Mercantil que,,têm
índices de inadimplência elevados.
Apesar de todos os problemas: o
Econômico tem uma rede de
agências e um nome que pode
interessar a algumas instituições
de varejo. Com a possibilidade_de
deduzir no Imposto de Renda os
créditos podres o negócio fica
atraente. A linha de assistência
aos bancos que passarem por-fu-
são tornará ainda mais viáveho
processo de saneamento.

Sobrevivência —O ex-mi-
nistro da Fazenda Maílsoh" Cia
Nóbrega. atualmente diretor do
Banco Mercantil de Crédito
(BMC) diz que o processo de fu-
sões e aquisições entre bancos é
inevitável, sobretudo no segmento
de varejo. "Muitos bancos sô"sa-
bem trabalharem ambiente ciem-
fiação alta e vão precisar se.asSò-
ciar a outro banco para conseguir
sobreviver", diz. .tlI..u,

Ele lembra que as instituições
financeiras precisarão fazer" líiifr
tos investimentos na área de in-
formáticá e telecomunicações-
Mas nem todos têm capital.pafu
isso. "O 

governo está incentiV&Tí-
do o processo de fusões, impéclin-
do que o ajuste do sistema filiai)-
cerro seja traumático para a, pa-
pulaçào", afirma.

Desemprego — O presjden-
te do Sindicato dos Bancários de
São Paulo. Ricardo Berzoini, cri-
ticou a MP dos bancos, afimftw-
do que ela aumentará o dèSéhV-
prego no setor. "O 

governo está
financiando o desemprego e.o ,\e-
tor que mais lucrou nos últimos
dez anos", disse. Ele estima que a
fusão de dois grandes bancos Je-
sultaria na eliminação de cercallc
10 mil postos de trabalho.

Governo agiu 
para 

evitar 
quebradeiras

O governo tinha pressa em editar
a MP dos bancos diante do temor de
iim colapso no sistema bancário vi-
.ciado nos ganhos fáceis do período"de inflação alta. Afinal, o Plano Real
xlerrubou a inflação, levando junto o
lucro dos bancos através do jlóqting,

<i aplicação do dinheiro parado nas
contas, volume que chegava a USS I"bilhão 

por mês.
I Para se ter uma idéia do que isto
representou para os bancos, desde o
real, a perda de receita supera USS 10
¦bilhões. Para tentar substituir essa
fonte de lucro, muitos bancos se
aventuraram na área de crédito, de-
•monstrando despreparo na área de"avaliação de empréstimos.
; Outra saida foi passar a cobrar
.tarifas pelos serviços e reduzir os eus-
•tos operacionais. Dos 420 mil funeio-
nári os. restam pouco mais de 310"mil. 

Mas o mercado não dá para
iodos, dai a corrida em busca de fu-

O perffi! dos bancos (Em uss mil)

Receita Patrimonio lucro MargemRentabilidade
tiquido liquido liqutda

BCN 1.022.677 743.158 74.991 7,33% 10,08%
FBradesco 3.132.137 4.612.981 268.156 9,20% 6,25%
Brasil 6.985.209 4.820.647 (2.648.007) -7,91% -54,93%
Itau 2.403.470 3.253.796 202.820 8,44% 6,23%
Nacional 1.546.164 1.113.962 84.806 5,48% 7,61%
NoroGSlo 389.266 348.598 68.101 7,49% 19,54%
Real 940.752 698.877 43.680 4j54%~ 6,25%
Unibanco 1.509.577 1.194.256 75.067 4,97% 6,29%
Fonto: bancos

sões e parcerias. Desde a intervenção
do Banco Econômico, em agosto,
não faltaram boatos de quebra de
bancos de varejo, atemorizando os
correntistas. Os mais aflitos chega-
ram a perder dinheiro, retirando suas
aplicações antes do prazo.

A cada dia sureem novas noticias

sobre negociações. A tusão do Sacio-
nal com o Unibanco resultaria no
quarto maior banco do pais. com
patrimônio da ordem de USS 2.3 bi-
Ihões. Outros como o Bamerindus
buscam associações com bancos es-
tràngeiros interessados no mercado

INDICADORES
T"

Inflação

CONHEÇA GRANDES SUCESSOS

DE ECONOMIA DE ENERGIA

ÚLTIMAS PALESTRAS

Diast 6/11 ° Economia de energia em prédios de escritórios
8/11 ° Conservação de energia em escadas rolantes

COMO FINANCIAR CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
Dia; 9/11 ° Grande painel sobre opções de financiamento

para conservação de energia

^ SEBRAE
Horário [dias 6.8 e 9]: das 16 às I8h
local; Ruditório do Sebrae/RJ
Rv. Calógeras. 15/9® andar 0 Centro

Eletrobras
Centrais EMtnut Brasi»*!?» SA

PRDCEL

Inscriçdts gratuitas
Vagai limitadas

Para rsdudr gsstos
do enorslo consulte
os BolcSos SEBRAE
ottHguopara:

TEUAUHM.MEHTOSEBRaEíRI
0800-78-2020

n informação um at! uocE

brasileiro. O Banerj será privatizado
a Io de janeiro, de 1997.

Dos 250 bancos» com um patrimò-
nio de RS 60 bilhões, 100 deles po-
dem sumir do mapa, dando lugar a
um sistema mais forte. O sistema
bancário brasileiro é muito concen-
trado. Os cinco maiores bancos
BB. Bradesco. Itaú. Bamerindus e
Nacional — respondem por 48% do
total de ativos, mais do que na Ar-
gentina (36%). mas menos que no
México (65%).

No mundo, o sistema bancário
passa por ajustes, com fusões e redu-
ções de custos. O Chase Manhattan e
o Chemical Banking, desde agosto,
formam o maior banco americano,
com ativo de USS 297 bilhões. A
liderança na classificação está amea-
çada pela possi\el fusão do Bank
America e o Nations Bank. Enquanto
isso, na Argentina, dos 169 bancos do
inicio do ano, restam 133.

Viagem
. TTJ4»-feira no seu J D
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Salário mínimo
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Caderneta_______________
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Seguro/taxa Pro Rata dia da TR*.L

IGP-M * *
Nçwembro 1.1728' Aluguets com verte em setemfifo*" Alugueis com venc em outubro

Contrai'» ate 30 06 94
(antigo I3TR)
dia 06.11 0.0069X63

Contratos a partir de 01.07.94 (Fator'Acumulado de Juros • TR (FAJ • TR) -
dia0S'11  iSWttWO1'

' * Fator Diário para Aplicação de Juros (TR) nos Contratos de Seguros

Ponte Aérea Rio/Sao Paula

ou Trem de Prata? 1
Duas pessoas na Ponte Aérea: R$272,00
Duas pessoas no Trem de Prata: R$I20,00*
Com direito a jantar, café da manhã, uma noite relaxante em

cabine dupla com banheiro privativo, ducha e ar-condicionado.
Se você viajar sozinho, em cabine simples, a vantagem continua

no Trem de Prata: você paga apenas R$85,00.
Inclusive Estacionamento. Sala Vip e Plataforma Exclusiva.

*Atenção
Preços pmnwciomiisválidos somente paraviagens às Ts. js

e 4"s feiras.

voTVt sonat T> ^?—<^.52

(TremXPRATA^

" UT" [in P t"vjvT0 '
Mlf é

são rM

Seu bolso decide.
Reservas: Rio de Janeiro (021)293-4071 São Paulo (011)825-7022

LOBBY É ÓTIMO DEPOIS DO TRABALHO.^-t"^5' »KRIO PA LACEI™

R,
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OPINIÃO

O 
que 

muda

10 sistema

tancario

CARLOS THADEU DE FREITAS
GOMES*

Uma das prin-
ripais caracleristi-
cas do sistema fi-
nanttiro é sua ne-
cessidadc de a-

Id ap ta r - se
rapidamente ás
novas orientações
.ditadas pelo dinâ-
mico comportamento do agente eco-
notynico. As instituições financeiras
tèrh que estar sempre se ajustando aos
novos tempos, já que seu produto
principal — o dinheiro — tornou-se¦uma mercadoria bastante volátil e as-
sustada diante de qualquer imprudên-

.píàjjerencial e de mudanças na econo-
,mia.

O Plano Real, estabilizando por'ú'm"período relativamente longo a'ètdftòmia, pode ser considerado um
iíóvo' divisor de águas no mercado
financeiro brasileiro. No periodo
1994/1995, diversos bancos comer-
ciais-sofreram intervenção ou liquida-
ção, o que correspondeu a um percen-
tua! relativamente elevado do sistema.
Õcjúe podemos extrair dessa marato-
na de fechamentos de bancos a partir
de 1994:

Quando uma instituição finan-
¦cdra' mostra sinais de iliquidez. que
requer suporte por longo período de
tempo, seu problema não t mais de
c;\i\a, mas sim de solvência. Por sua
vez. logo que a insolvéncia for detec-
tada, quanto mais rápida for a deci-
sfpVde transferência de controle ou,
ém última instância, do seu fechamen-
to, menores serão os custos sociais de

«sua oxigcnação temporária pelo Ban-
£0 Central;

1'') Não existem programas de re-
cüperação para bancos cujos contro-
laaores perderam credibilidade junto

laiii'público. Desmobilização e outras
medidas saneadoras somente funci»
nam quando é possível afastar os con-
t.roíádorcs cuja inépcia, na condução
dê negócios anteriores, esteriliza qual-
qiier- antídoto que possa ser usado
como bálsamo de salvação;

y) Faz-se necessária a criação de
iiisirumcnios. como o seguro-depósi-
td, 'para minimizar os efeitos da se-
qüela da crise de fechamento de insti-
mições financeiras, impedindo que
bancos antes saudáveis venham a
apresentar problemas ocasionados
pelá fuga de investidores e depositan-
les traumatizados.

É preciso dispor de um arsenal de
punições que possa ser agilizado rapi-
damente para fazer face à gestão te-
merária e às fraudes do mercado fi-
nanceiro, detectadas previamente pela
fiscalização do Banco Central, idéia
que será objeto de projeto de lei que
vai ser apresentado brevemente ao
Congresso,

Não podemos negligenciar o fato
de que, além das causas "micro" das
liquidações bancárias, como por
exemplo má gestão e operações frau-
dulentas, também existem as causas"macro", já que os ativos dos bancos
são as obrigações das empresas. Lo-
go, se o setor real da economia não
vai bem, inevitavelmente o segmento
financeiro não poderá ficar imune aos
efeitos da conjuntura econômica.

Com vistas a facilitar o ajustamen-
to do sistema bancário, o governo,
mediante a criação do programa de
estímulos á reestruturação e ao forta-
lecimento do sistema financeiro, pre-
tende incentivar as fusões e incorpo-
rações de instituições financeiras. A
MP permite, mediante subsídios fis-
cais, que as instituições financeiras
contabilizem como perdas os valores
dos créditos de difícil recuperação a
serem incorporados, como também
amortizem ao longo do tempo o ágio
resultante da diferença entre o valor
de aquisição e patrimonial da partici-
pação societária adquirida.

A inevitabilidade dessa medidas
resulta das conseqüências do processo
de estabilização econômica sobre a
saúde do sistema financeiro e pela
ausência de mecanismos legais que
permitam às autoridades monetárias
serem mais rápidas e eficientes quan-
do da necessidade de intervir cm cer-
tas instituições financeiras, sem que
necessariamente traumatizem os par-
ticipantes dos mercados, tanto invés-
tidores como captadores de recursos.

A política de compulsórios, quan-
do foi introduzida, no final de 1994, já
emitia sinais claros de que o empoça-
mento de liquidez nos cofres do Ban-
co Central iria contribuir para a es-
cassez de recursos no mercado inter-
bancário, atingindo em cheio aquelas
instituições financeiras descasadas e
detentoras de créditos de difícil liqüi-
dação.

Logo, para qualquer observador
racional, a conjunção de todos estes
eventos ííria que resultar, embora lar-
diamente, em medidas que pudessem
tornar menos aflitivas as relações en-
tre os diversos agentes do mercado,
talvez sem a necessidsade premente de
estímulos, que dado o faxímetro dia-
no do juro real, sacrificam, ainda
mais, as "combalídadas contas públi-
cas.
* Pro fessor do Ibmec e da FGI
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Brasil tem déficit com EUA
VT unca o Brasil foi tão bem tratado pelo
IN representante comercial dos Estados
Unidos, mas também pudera: a fúria dos im-
portadores nacionais provocou uma guinada
no comércio com os americanos, e, pela primei-
ra vez desde a década de 70, teremos um rombo
na balança comercial com aquele pais.

O governo prevê um déficit, este ano, de
USS 1,8 bilhão no comércio com os Estados
Unidos. Já está em quase USS 1,2 bilhão. No
ano passado e em 1993 havia superávit de
quase USS 2 bilhões e o representante comer-
ciai da Casa Branca vivia azucrinando a diplo-
macia brasileira, com ameaças de retaliações
contra produtos inade in Brazil. Bem diferente
da semana passada, quando Michael Kantor,
falando em nome dos Estados Unidos, assinou
carta com o chanceler Felipe Lampreia atestan-
do que os dois países vivem "sua melhor fase
em décadas".

As exportações continuam na mesma, e
podem chegar este ano próximas aos quase
USS 9 bilhões do ano passado. Mas as com-
pras brasileiras explodiram. No ano passado.

até agosto, estavam perto dos USS 4 bilhões.
Este ano, de janeiro a agosto, já beiraram USS
7 bilhões. Na prática, apenas acompanharam a
febre importadora: os Estados Unidos conti-
nuam com o mesmo naco das importações
brasileiras, cerca de 20%, que mantinham em
1994 e 1993.

Esse foi um dos principais argumentos dos
negociadores brasileiros que, na carta assinada
por Kantor e Lampreia, conseguiram que a
referência à questão de patentes, nitroglicerina
pura em outros tempos, se limitasse a três
linhas evasivas. E asseguraram promessas nada
desprezíveis ao pais, como o compromisso, dos
Estados Unidos, de ampliar a participação do
Brasil no Sistema Geral de Preferências (SGP),
que dá facilidades aos exportadores dos países
em desenvolvimento.

No auge das discussões comerciais com1
Caria Hills, a antecessora de Kantor, o pais
chegou a ser ameaçado de ver seu nome retira-
do do SGP, um desastre para a competi ti vida-
de de pelo menos 10% dos produtos exporta-
dos pelo Brasil aos Estados Unidos.

O ganho da tarifa (R$/MWh)
.

Tarifa mediate Tartfa media de fargemde
SstribuifaoO suprimento A/B(%)

Norte/Eletronorte 49,67 17,93 177,0
Nordeste/Chesf 51.9 20.32 155,4
Sudeste/Furnas 56,74 21.58 162,9
Sul/Eletrosul 63.24 21.76 190,6
Centro-Oeste/Furnas 65.6 19 93 229.2
Brasil 57.00 20.88 173.0
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? O prejudicado pelo congelamento de tarifas não foram as concessionárias, que
compram energia das distribuidoras federais e as revendem com uma margem superior a
150%. Manuel Jeremias Caldas, diretor do Gulfinvest e ex-executivo da Light, afirma
que o governo deveria reajustar em até 50% o preço da tarifa de suprimento (paga pelas
concessionárias às empresas fornecedoras), equilibrando as contas das estatais privatizá-
veis do setor sem punir o consumidor. Que será convocado esta semana para pagar a conta
da ineficiência das empresas estaduais.

Matos Vaz equilibra
Mizael Matos Vaz, presidente da Asso-

ciação Brasileira de Previdência Privada
(Abrapp), que reúne os fundos de pensão, é
o mais novo equilibrista da praça. Ele recebe
este ano o prêmio O Equilibrista, concedido
pelo Instituto Brasileiro de Executivos de
Finanças (Ibef), como reconhecimento pelo
crescente papel dos fundos de pensão no
mercado financeiro.

Paim ataca de novo
O deputado Paulo Paim (PT-RS), o mesmo

que fez o governo penar com seu projeto de
aumento do salário minimo, agora vê outro
projeto caminhar rapidamente no Congresso.
A Comissão de Trabalho está prestes a apro-
var projeto aumentando o salário-familia para
25% da cesta básica do IBGE para cada
dependente. O governo ainda não calculou a
conta.

Loyola ameaça
O presidente do Banco Central, Gustavo

Loyola, avisa aos acionistas do Econômico
que ainda cobrará parte da conta dos mais de
RS 3 bilhões gastos pelo governo no banco."Nenhum beneficio será dado aos acionis-
tas", promete. 

"Temos um problema no Bra-
sil, e isso vale não apenas para bancos, mas
para empresas em geral. É difícil ver a conde-
nação de um empresário por ter dado prejuízo
a credores."

Interventor sobrevive
Nem a revelação de que distribuiu aos

acionistas do Econômico lucros inexistentes
ameaça a permanência do interventor no ban-
co, Francisco Flávio. É o que diz o diretor de
normas e de fiscalização do BC, Cláudio
Mauch: "Ele nos explicou que teve de cumprir
um acordo que previa o pagamento de abono
sob a forma de distribuição dos lucros. Acor-
do é lei e lei se cumpre", diz o diretor.

Ameaças em Israel
O assassinato de Itzak Rabin pega a diplo-

macia brasileira bem no momento em que, após
anos de aproximação com os árabes, o governo
estreita os laços com Israel. Rabin esteve com
Fernando Henrique há duas semanas e, na
semana passada, Dorothéa Werneck, com uma
missão de empresários, assinou em Jerusalém
um acordo comercial com aquele pais, que
prevê joint venttires, principalmente na área de
irrigação. O presidente da Câmara Comercial
Brasil-Israel chama-se Mário Amato.
'Design' brasileiro

O lançamento da nova política industrial
brasileira será acompanhado de uma exposi-
ção de produtos de destaque por seu design
nacional. No grupo, além de cerâmicas, jóias
e artefatos de metal, há até um carro, que não
è um dos caixotes produzidos pela Gurgel: a
pick-up Corsa, da GMN, foi desenhada por
brasileiros. E com o design mais sofisticado
que os produtos brasileiros podem cavar seu
lugar no mercado entupido de produtos asiá-
ticos, acredita o secretário de Política Indus-
trial. Antônio Sérgio Martins.

'Debut'

A gigante francesa dos pneus — Michelin
— escolheu a Salles/DMB&B para tomar
conta da publicidade da empresa. A escolha
levou bem mais de um ano e deixou intrigados
os profissionais de propaganda das agências
sondadas pela Michelin. É a primeira vez que
a companhia contrata uma agência para tocar
uma campanha brasileira.

Japão terá

maior fusão

«Io mundo

BI-OOMBI RG BUSINESS NEWS
TA Nomura Securities, a maior

financeira do mundo, está anali-
sando uma proposta de fusão
c<$m o Daiwa Bank — que atra-
vessa problemas de caixa — e o
STlTOlomo Bank, todos do Japão.
Se concretizada, a fusão fara nas-
cer o maior banco do mundo. Os
rumores sobre a fusão dos três
gigantes Financeiros se espalha-
ram no mercado financeiro de
T^óquio nas últimas duas semanas.
K'os bastidores da negociação, co-
níènta-se que a diretoria do Sumi-
tomo consideraria a fusão mais
atrativa se a Nomura realmente
entrasse no negócio. A fusão pode
estar sendo intermediada pelo go-
vorno do Japão, dizem especialis-
tas' financeiros de Tóquio, numa
tentativa de reverter a séria crise
de caixa do Daiwa Bank e, de
resto, do próprio sistema financei-
ro japonês. Na semana passada, o
Daiwa foi indiciado por fraudes
de ÜSS 1 bilhão nos EUA.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

COMUNICADO

Mudança de telefones

no Rio de Janeiro

A EMBRATEL comunica seu novo

telefone geral no Rio de Janeiro:

(021)519-8182

Permanece o Sistema de Discagem

Direta ao Ramal - DDR, através do

novo Prefixo - 519.

Exemplo: TeLantigo: (021) 216-XXXX

TeLnovo: (021)519-XXXX

cursos r trràumeftto
para executivos
c profissionais

üi l/l I rr J i m, mirim
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Coriferenásta: José Cândido Miíier Jr.
Local: Sheraton Rio Hotel & Towers
Doto: 20 de novembro de 1995 T:-::;:"":;1-.:;.. "

Principal* Tópkos: 1. Selecionando "Pessoas Especiais" - Caçando Talentos
2. Motivando, Desenvolvendo Harmonia - Obtendo o Melhor de Cada Um
3. Como Conduzir Equipes Vitoriosas • A Transformação
4. Mantendo Equipes Orientadas para Resultados - A Vitória

"DREAM TEAM" (Time dos Sonhos)
"Criando, Motivando e Mantendo

Equipes Vitoriosas"

InforWiõ**,C l/l^^-UDERANÇÃ EM MARKETING: i ÍV GRUPO CATHO - RJ ^¦•"Estabelecendo Vantagens Competitivas na Av. Ataufo de Paiva, 226/8s andar - Leblon
~~Era da Economia GlobalD j ] Tel.: (021 )239-9398 - Fax (021)27d-6243/6193 j

A ECONOMIA DO RIO MOSTRA

A SUA FORÇA NO MERCOSUL

us$46mwis

Este é o resultado das

empresas de São Gonçalo na

XXII Roda de Negócios

A Roda de Negócios - Cidade de São Gon-

çalo, no Rio Trade Center (Balcão Sebrae/RJ

de Buenos Aires), mostrou, mais uma vez, a

força do Rio: 19 empresas, de São Gonçalo e

Magé, realizaram negócios que atingem a ci-

fra de US$ 40 milhões.

PARABÉNS, EMPRESÁRIOS!

PARABÉNS, RIO!

lUNTVERSOl

I/AJi

PREÍTPTURA MUN. DE SÀO GONÇALO

SE BRA E

RJ

Já foram realizadas 22 Rodas de Negócios na Argentina, com a parti-
cipttção de 248 empresas fluminenses, e um potencial de negócios de
U5$ 250 milhões.

Em 96, o Sebrae/RJ vai realizar 10 Rodas de Negócios. A sua em-

presa não pode perder esta oportunidade.
Garanta já a sua inscrição,

INFORME-St NO BALCÃO S£BRA£ MAS PRÓXIMO OU UGUt PARA

TELEATENDIMENTO SEBRAE/RJ

0800-78-2020
A informação vai até você
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A passeat a na or la da Zona Sul percorrett quatro quildmetros e rewiiu as familias e os amigos de sequestra cios, como os de Ivany Piniio, de% attos, e de seufilho Carlos; de 45, que permanecem no cativeiro ha 21 dias

Passeatas mobilizam o Rio 
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CARLOS DE PIN HO
(dia 15 de outubro)

IVANY DE PINKO
(dia 15 de outubro)••••••••¦••••••••••••••••••••a*
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I passeata ria orla da Zona Sul percorreu quatro quilômetros c reuniu as famílias e os amigos de seqüestrados, como os de Ivany Pinho, de 70 anos, e de seu filho Carlos, de 45, que permanecem no cativeiro há 21 dias

Fatima emocionou-se na missa por sua mãe e seu irmão

No cativeiro

JORNAL DO BRASIL SEGUNDA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 1995

Passeatas mobilizam o Rio
I M •*

Manifestações pela paz na orla e na Tijuca reúnem amigos e parentes de vítimas de seqüestros e recebem o apoio de entidades
0 movimento de repúdio à onda de

seqüestros na cidade, que começou tímida-
mente com amigos de Eduardo Eugênio
Gouvêa Vieira Filho, está conquistando

" apoio das famílias de outros Seqüestrados e
de entidades da sociedade civil. Ontem,

•duas passeatas, uma em solidariedade a
•Eduardo Eugênio, seqüestrado dia 25 de
outubro, e a outra pedindo a libertação de
Carlos e Ivany de Pinho, em poder dos
bandidos desde o dia 15 passado, mobili-
/aram mais de 70U pessoas. A primeira
caminhada ocorreu de manhã, na orla da
Zona Sul, e a segunda começou ás 16h,
na Tijuca."Estou 

participando desse movimento
..não só pelo Duda, nias por todos os se-
qüestrados", disse Rafaéla, prima de
Eduardo Eugênio, na terceira passeata or-
gánizada pelos amigos do rapaz. Por volta
•das I lh.10. debaixo de muito sol, mais de
cem pessoas percorreram a orla, do fim do
Leblon ao Arpoador, vestidas de branco.

• Alem de amigos e parentes do filho do
¦presidente da Firjan, participaram da ma-
nifestação colegas de turma de Marcos

Chiesa, resgatado pela PM na última quar-
ta-feira. amigos de Carlos e Ivany de Pi-
nho, e pessoas que já sofreram com casos
de seqüestro na família';

Cânticos — "Não 
podemos ficar pas-

sivos diante do que esta acontecendo na
cidade", desabafou Vera Maria Monteiro
Werneck, que teve seu filho. José Thomás,
seqüestrado no Rio, em fevereiro de 1990.
Durante a caminhada de quase quatro qui-
lômetros; que despertou a atenção das pes-
soas que estavam na praia, os manifestan-
tes rezaram pela libertação de Eduardo
Eugênio e das outras vítimas de seqüestros
na cidade, entoaram cânticos religiosos e
músicas como O qtw è o que é, de Gonza-
guinha. À frente da passeata estava o me-
nino Frederico de Oliveira Costa. 6 anos.
filho de um casal de amigos de Carlos e
Ivany de Pinho, com um cartaz com os
di/eres População não abandone essa luta.

"A sociedade tem que mostrar a. sua
insatisfação e cobrar mais empenho das
autoridades", disse Carlos Roberto Filho,
16 anos. colega de sala de Marcos Chiesa.

"A sociedade civil está se conscientizando
de que é preciso adotar uma postura mais
ativa, perder o medo de ir às ruas e pressio-
nar o poder público para resolver o proble-
ma", disse Hélio Saboya, presidente da
associação Rio Contra o Crime e amigo da
família de Eduardo Eugênio. Saboya
acrescentou que os parentes mais próximos
do rapaz não participaram da passeata por
estarem muito traumatizados. "Os conta-
tos com os seqüestradores estão sendo fei-
tos longe da casa da família, intermediados
por um amigo", informou Saboya. Como
havia acontecido nas passeatas anteriores,
vários amigos de Eduardo Eugênio preferi-
ram não falar sobre o caso.

A manifestação contou também com a
participação de representantes do SoRRio,
Faferj (Federação de Favelas do Estado do
Rio de Janeiro), Sindicato dos Metalúrgi-
cos do Rio e políticos como Antônio Pi-
tanga, vereador do PT. "Essas manifesta-
çòes começaram pequenas, estão ganhan-
do força e representam a indignação da
sociedade diante dessa onda de violência

na cidade", reforçou o presidente do
Viva Rio, Rubem César Fernandes, que
participou das duas manifestações ocor-
ridas ontem.

Resgate — Na Tijuca. os amigos de
Ivany e Carlos de Pinho, donos da rede de
supermercados Rio, se encontraram em
frente à Igreja Sagrados Corações, ás 16h.
A passeata, que reuniu mais de 600 pes-
soas. seguiu pela Rua Paulo Figueiredo,
Avenida Maracanã e Rua Major Ávila até
chegar na Praça Saens Pena. Durante tudo
o trajeto, os manifestantes rezavam e can-
tavam pedindo a libertação dos dois. Vá-
rias pessoas também carregavam cartazes
com frases como Ajudem a libertar o papai
e a vovó, Vovô Vane, seus netinlws rezam
pelo seu regresso e Seqüestro por atacado
(mãe, 70 anos, e filho, 45). O momento
mais emocionante foi na Praça Saens Pena,
onde todos deram as mãos em volta do
lago e continuaram a rezar.

Uma amigo da família revelou que os
seqüestradores já fizeram dois contatos e
chegaram a fixar o valor do resgate. Mas,

segundo ele, há nove dias a família não
recebe nenhuma notícia de Carlos e IVany.
Além disso não foi dada nenhuma prqVa
de vida dos dois. Outra preocupação da
família é com o estado de saúde do marido
de Ivany, Manoel de Pinho, que um mês
antes do seqüestro foi internado num hos-
pitai com problemas cardíacos.

Motivados pelos casos que o disque-de-
núncia ajudou resolver, como os de Mar-
cos Chiesa e Carolina Leite, a família re-
solveu informar a imprensa sobre o seqü$>-
tro e realizar a passeata de ontem. Outras
manifestações de repúdio aos seqüestros na
cidade já estão marcadas. Amanhã, alunos
do Colégio São Sebastião, na Ilha do Go-
vernador, onde estuda Marcos Chiesa, vão
promover uma caminhada em protesto
contra a violência e em solidariedade às
outras vitimas de seqüestros. No dia 28 de
novembro, o Movimento Viva Rio pretpji-
de fazer a maior manifestação da história
da cidade, cobrando das autoridades nwis
segurança. O protesto deverá se estender
da Candelária á Cinelândia.

Dom Eugênio

volta a apoiar

denúncias
O cardeal arcebispo do Rio, Dom Euge-

nio Sales, voltou a insistir ontem para que
as pessoas com informações que possam
ajudar a solucionar os seqüestros em anda-
mento no Rio façam denúncias. "Todos os
cristãos que tiverem qualquer indicio sobre
cativeiros devem comunicar às autorida-
des", disse, durante um ato de desagravo à
Nossa Senhora Aparecida, realizado on-
tem no santuário de Nossa Senhora da
Penha, na Penha. "Vamos rezar pelos ir-
mãos que se encontram em cativeiro, pelas
famílias dos seqüestrados, por todas as
vitimas deste crime hediondo", conclamou,
estendendo as orações para os seqüestra-
dores."Vamos 

pedir também pelos irmãos que
praticam este crime, para que eles abram
seu coração e se convertam. Para haver paz
e tranqülidade entre nós", pregou, para
cerca de 50 mil pessoas que assistiam à
cerimônia. Segundo ele. o desagravo à san-
ta — cuja imagem foi chutada por um
pastor da Igreja Universal do Reino de
Deus durante um programa da TV Record
— se estendia à todos os cristãos que so-
frem. "Esses seqüestrados também são fi-
lhos de Maria, e coração de mãe sofre com
isso", explicou.

O Disque-Denúncia (253-1177) deve se
tornar, em breve, mais acessível à popula-
çào. Na última quarta-feira, a \ereadora
Leila Maywald, do PV, encaminhou pro-
posta para a Telerj colar o número do
serviço em todos os orelhões da cidade.

DAVID KOGAN
(dia 5 de maio)

ANA LÚCIA FÉLIX
(dia 23 de outubro)

SEBASTIÃO HUGUININ
LEAL

(dia 9 de outubro)

MARIA DO SOCORRO
ALBERGONI

(21 de setembro)

NELSON PEREZ
(25 de agosto)

Nove pessoas continuam se-
qüestradas no Rio de Janeiro
— cinco. levadas pelos crimi-
nosos em outubro. A polícia
tem poucas pistas para chegar j
aos cativeiros e continua de-
pendendo de informações do~J
Disque-Denúncia que permitiu \
a localização de dois seqües' j
trados, os estudantes Caroli- >
na Dias Leite e Marcos Chiesa.

EDUARDO EUGÊNIO GOU-
VÊA VIEIRA FILHO
(dia 25 de outubro)

JOSÉ ZENO
(dia 30 de junho)

Um apelo aos seqüestradores
 Qamual Mnri

Fátima quer notícias
da mãe. e do irmão
levados há 21 dias

"Eu 
peço encarecidamente aos se-

qüestradores que entrem em contato co-
nosco, pois queremos negociar. Quero a
polícia longe do caso, e dizer à minha
mãe e ao meu irmão que tenham força,
porque aqui fora estamos rezando mui-
to por eles". O depoimento emocionado
de Fátima do Pinho, irmã de Carlos e
filha de Ivany do Pinho, seqüestrados
em 15 de outubro, foi dado à imprensa
antes da passeata realizada ontem na
Tijuca, que reuniu mais de 600 pessoas.

Fátima estava acompanhada de seu
filho Felipe e de Júlia, filha de Carlos.
Segundo um amigo da família, o deses-
pero aumentou depois que os seqüestra-
dores suspenderam os contatos há nove
dias. Ele revelou que os bandidos liga-
ram três vezes, estabeleceram o valor do
resgate mas não apresentaram provasde vida. Outro motivo de preocupação é
o estado de saúde do marido de Ivany,
Manuel do Pinho. Ele esteve internado
um mês antes do seqüestro por proble-
mas cardíacos. As negociações eram fei-
tas por uma pessoa da família. A fami-
lia só decidiu tornar público o seqüestro
de mãe e filho depois que soube que o
disque-denúncia ajudou a a descobrir os
cativeiros de Carolina e Marcos Chiesa.

Samuel Martins

mes
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0 Disque-Denuncia e atualmente o maior Sfc, As pessoas que ligam para dar informagoes ao

instrumento da policia no combate ao crime no Rio. Disque-Denuncia nao precisam se identificar.

| 

Cupula suspeita da Policia

J^Banda podre, que e maioria, fatura mais de R$ 1 milhao por mes, mas esta em fase final piano para reforma total da instituigao

^' 

l),-poi.s de it a policia 

^Iw^cai 

j^x dot urn, uto\. <»'"»*//£ / f

p |* 
*( "Elc dissc que as equipes ficam in- Tr^Ctf* FIlQC nnn almo^ou com os tres filhos e a mulhor 0 sociologo Caio Ferraz, coordenador

JT Oil CI SIS vestigando nf rua em contato perma- JUSt5 JLJlclfe Ildl) reccbeu visitas. da Casa da Paz, em Vigario Geral, conside-
^ 1 |i nente com a sede e. caso haja algum _ Jose Gorrea Dias fuciu do cativeiro, no rou 

"estranha' a noticia de que os docu-
nao trabalham probleia. dirii§m-sc! ao local", contou ni'ptpllflp ITlllflfir bairro de Beira Mar. em Duque de Caxias. memos do Impresario teriam sido encon-

BalTa. As investigaQOCS realizadas on- Jl na manha de sabado, 16 horas depois de ter trados na favela| "Estao 
querendo jogar

mo AnTtliria'A tem nao incluiram o seqiiestro do em- sido sequestrado. Ele aproveitou o fato de todos os prohlemas da cidade em cima da
Iltf UUUUUgU presario Jose Correa Dias, socio do Ca- Slid lOOIlcl os dois rapazes que o vigiavam terem saido comunidade de Vigario Geral. Se encontra-

, , r ¦, , p fe Canaa. De acordo com uma pessoa e escapou, correndo ate uma padaria proxi- ram os documentos la, por que nao mostra-
v v 

*7. 
rfh _ 

ufr ' u^cn'° da familia, ninguem da DAS entrou em Um dia depois de ter fugido do cativeiro, ma, onde pegou uma carona ate sua casa, ram l080- antes de mandar para a Ilha?",
'"nS'- • 'SC^tU 

f/° 
contato com o empresario para colher etn Duque de Caxias, o empresario portu- na Rua Carmem Miranda 459. questionou.

tem d^o cativeirS e se dimrisse a Divisao informa^oes sobre os seqiiestradores on gues Jose Correa Dias, socio da Socam, Segundo Marilia, mulherde Jose Dias, Segundo os vizinhos da Rua Carmem
' SISqieStrof DAS), no Lebloii iif'o 0 local dc scu catlvcira produtora do Cafe Canaa, passou o domin- familja nio prcteiuie conlratar seguranyas Miranda, onde mora o empresario, o se-

A'Hcontraria nenhum delegado para co- ''ara 0 g°vcma^or Marcello Aleri- go descansando em casa, no Jardim Guana- ncm niudar a rotina. "Vamos continuar qiiestro loi surpreendente, porque Jose
Iher seu depoimento A mesma frustra- car" 0 na'css;ir'° tcr paciencia neste mo- bara. Ilha do Governador. De manha. vivendo normalmente", afirmou. [X- acor- Dias tinha habitos simples e niio ostentava
<;ao seria experimentada pelo empresa- mento de transi<;ao por que passa empresario foi ao 1?' Batalhao de Policia do com Marilia, ate a tarde de ontem, Jose riqueza. "Ele c.uma pessoa simples, trabu-
rio'jpse Correa Dias — que escapou divisao. 

"E 
preciso deixar a DAS se Militar (Ilha do Governador) buscar seus Dias niio havia sido chamado pela policia lhadora. Sempre o encontrava saindo de

sabado do carcere —. se tivesse resolvi- reestruturar. Nao adianta pressionar documentos, 
que, segundo ele. teriam sido para depor sobre o seqiiestro, ocorrido no casa as 5h e so retornando as 19h", contou'd'o ' contar ontem na divisao detalhes tcmP° 1 amos \er o que ome, encontrados anteontem durante uma ope- fim da tarde deSexta-feira, quando saia da o comerciante Jose Mendes, tambem portu-

« Kqueslro. En. um Mo do- ratio da policia em Vigario dm I. Oepois. da empresa, em Acari. gueS.67aaos.
irungo de sol. com as estatisticas conta- , "pen,1 , , uisse, ao winparccer a so
hilizando nove pessoas em poder de knidadcdc abertura do 21° Congresso

"^cqueslradores. a DAS llcou acefala; Naciona de Procuradores de Estado. 0 v
.... governador reafirmOu sua confiarica na T\* a lar isso e maluco". disse. para acrescentar: xt', em oposigao a tranquilidade de Nova

V' ,v,....nffpjj¦hJ nV>" 'si'i cupula da policia. 
"0 Nikon Cerqueira illFCtOl* CIS JDAS "Nao tenho bola de cristal nem fapo mila- Friburgo. Amigos e conhecidos nao escon-

h, M c . ' <"s' 
\ rv . i disciplinador e o Helio Luz e, sem ures". diam o orgulho com a nomea?ao de Maiato

r^blennUt'cente 
liea Da^o delec'ido^ diiyida, uma referencia", avaliou. 11SO aCFPfiita Pfll Pau'° Roberto Maiato, que dirigia a 6° para a DAS.

usi l coi um dos dois detetives de nlan- Segundo o chefe de Policia Civ il He- "dU dU CU1W "IU Divisao 
Regional de Policia Civil (DRPC), 0 gerente de lanchonete Sergio Ferreita

nA<s As 1 shsn lima hnra lio Luz, a DAS e uma delegacia especia- 1« J r *1 em Nova Friburgo, passou o domingo em de Lima, 29 anos, foi um dos que comemo-
"'tlenois 

de ter sido acionado oor telefone ll/ada e»em meio aos inumeros seques- rCSllltSflO 1*301(10 Sao Gon^alo, onde mora. Ele foi localizado rou o novo cargo de Paulo Roberto Maia-
¦nek) assessor de imprensa da Secretaria tros na cidade, seus delegados devem no fim da tarde, no bairro Porto Velho, mas to. "E uma pessoa simples e rigida no tra-

^fKBefiuranca Ayrton BalTa! o delegado fiear mesmo na rua. "Nao 
gostaria de O novo diretor da Divisao Anti-Seqiies- nao revelou pianos para a DAS. Tambem balho, mas, quando nao esta de servigo,

F>aredes chenou divisao 
siitwr 

que os delegados estavam na di\i- tros (DAS). Paulo Roberto Maiato, que nao comentou a fuga do empresiirio seques- toma cerveja com todo mundo. Ele agora
. . , sao. Ddegacia distrital e que tem que toma posse hoje a tarde em lugar do delega- trado Jose Correa Dias, no sabado, em vai ser muito visado. Aqui acontecem mui-

Segundo ele, os outros tres t. e^aaos ter delegado de plantao para atender do Alexandre Neto, afirmou que nao espera Duque de Caxias. "Nao li jornal, nao ouvi tos assaltos", contou Lima,
da DAS — l-rancisco Aives, Liauaio COmunidade", ressaltou Luz. Segundo deter em curto prazo a a?ao das quadrilhas radio nem vi teve", brincou. Um deles ocorreu ontem, ao meio-dia.
™ eV °^r8e~ eslavam em C|C> a DAS esta com quatro equipes na de sequestradores no Rio de Janeiro. Barba feita. camiseta preta com a estam- em um a«ougue a menos de 100 metros da
diligencias. Balla atmnou que um reia- ma e todascom delegados. "Duas equi- exemplo do chefe de Policia Civil, Helio pa 0 melltor — brinde de um cursinho de casa do novo diretor da DAS. Em meio a

HToTlo.com o resultado das invesligaQoes pes sao coordenadas pelo delegado Vi- Luz. para quem a onda de seqiiestros so Sao Gongido—, bermuda e chinelos, Paulo onda de assaltos ao comercio do bairro,
s»cr-a entregue hoje ao novo diretor da nicius George e estao investigando sera contida com o aprimoramento dos re- Roberto Maiato gozou o que definiu como dois rapazes renderam os dois balconistas,

| DAS. Paulo Maiato. Para o assessor. seqiiestro de Eduardo Eugenio. As ou- cursos e das investigagoes da DAS, Maiato seu ultimo domingo de sossego — na sema- levaram quase RS 100 do caixa e fugiraiti

| Paredes explicou que e praxe nao ter tras duas estao cuidando dos outros avisou que a iroca de comando na divisao na passada, ao ser designado para a DAS, pela Avenida Alberto Torres em dire^ao ;io
1 defceado aos dofeingos. casos", acrescentou. nao trara resultados imediatos. "Quem fa- ele classificara a missao como "um abaca- vizinho bairro Paraiso.

' ^
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j^ÊSiíkí,
% As pessoas que ligam para dar informações ao

3QI Disque-Denúncia não precisam se identificar.
0 Disque-Denúncia ê atualmente o maior

instrumento da polícia no combate ao crime no Rio. Í£3

Polícia

ífB Banda podre, que é maioria, fatura mais de R$ 1 milhão por mês, mas está em fase final plano para reforma total da instituição

dos maiores problemas da poli- mulher e a Delegacia de Proteção joão ceroueira

¦rio'combate 

aos seqüestros e ao Criança e ao Adolescente). I *". jj :.i fl. X.
e. em geral no Rio é que apenas "Essa 

parte de mudança na estrutura mÈÊÊÊKNÉt'''
dos policiais da instituição são Vai estar pronta em seis meses. Depois,

l^mfiáyeis, segundo avaliação da pró- vamos precisar de mais seis meses paravgOTra cúpula da Polícia Civil. Ou seja: reciclar os policais. Eles vão ter que
fPjps 12 mil policiais, 9,600 são suspeitos, voltar à Academia de Polícia para
f^ümero maior do que o de presos em aprender, por exemplo, a trabalhar com
^pfàêfegacias. 

"Enquanto esta pequena computadores. A Delegacia Regional
jjpje honesta formada pela nova gera- Sul (que engloba as DPs da Zona Sul
«*.?$fto de policiais e alguns antigos têm que carioca), por exemplo, vai estar total-
, enfrentar a crônica falta de infraestrutu- mente informatizada em um mês e será

ra para trabalhar, a banda podre fatura possível levantar na hora a ficha com-
. -«Mi negócios ilegais — como extorsoes p]eta de um bandido através de um

a bandidos cerca de RS 1 milhão por software que permite a leitura ótica das
m • U1" ***** &i cuP"la„ impressões digitais", disse o integranteA mesma fonte ata que o pr°be- d/cilpula da poUcia civil.jtcí, tem que ser resolvido aeora ou nao Xr ,"Coserá nunca mais. Numa Jgunda 

etapa, o plano prevê
A depuração do quadro da institui- a .v'!s^0. Estado do Rio de Janeiro

ÇÜo não é a única meta da cúpula da em delegacias regionais, ficando cada
Polícia Civil. Está em fase final de ela- uma responsável por cinco ou seis dele-
boração um plano de reestruturação de gacias distritais. Ai, então, poderemos

, JÒíla a Polícia Civil, baseado no modelo descentralizar a ação da policia, como
, (.japonês, mas adaptado às condições do ocoiTe no Japão. Ou seja, havera dois
'"¦'Rio de Janeiro. A nova policia terá uma níveis complementares de investigação

Superintendência de Informações e Ati- criminal: o das Delegacias Regionais e o
¦iwHádes Especiais, a qual estarão subor- dos departamentos gerais", disse a fon-

||§nados três departamentos gerais: o de te. Num caso de seqüestro, por exem-
" Crimes contra o Patrimônio (que englo- pio, a delegacia regional — que conhece
bará as delegacias de roubos e furtos e a geografia local e as quadrilhas que ali
Divisão Anti-Seqüestro), o de Crimes atuam — vai investigar com a ajuda de
contra a Vida (que ficará com homici- policiais do Departamento Geral de
ditts e danos ao meio ambiente) e o de Crimes contra o Patrimônio, que po-

fflffllheres, Infânçiait Adolescência (que dem analisar o caso em seu contexto ,,, . , „  
reunirá as delegacias de atendimento global. Depois de ir à policia buscar seus documentos, o empresário José Dias leu o JB, almoçou com a mulher e os jilhos e recebeu visiteis

¦

almoçou com os três filhos e a mulher e
recebeu visitas.

José Çptrèa Dias fugiu do cativeiro, no
bairro de Beira Mar, em Duque de Caxias,
na manhã de sábado, 16 horas depois de ter
sido seqüestrado. Ele aproveitou o fato de
os dois rapazes que o vigiavam terem saido
e escapou, correndo até uma padaria pròxi-
ma, onde pegou uma carona até sua casa,
na Rua Carmem Miranda 459.

Segundo Marilia, mulher de José Dias, a
família não pretende contratar seguranças
nem mudar a rotina. "Vamos continuar
vivendo normalmente", afirmou. [X- acor-
do com Marilia, até a tarde de ontem, José
Dias não havia sido chamado pela policia
para depor sobre o seqüestro, ocorrido no
fim da tarde de sexta-feira, quando saia da
sede da empresa, em Acari.

O sociólogo Caio Ferraz, coordenador
da Casa da Paz, em Vigário Geral, conside-
rou "estranha" a notícia de que os docu-
mentos do empresário teriam sido encon-
trados na favela. "Estão 

querendo jogar
todos os problemas da cidade em cima da
comunidade de Vigário Geral. Se encontra-
ram os documentos lá, por que não mostra-
ram logo, antes de mandar para a Ilha?",
questionou.

Segundo os vizinhos da Rua Carmem
Miranda, onde mora o empresário, o se-
qüestro foi surpreendente, porque José
Dias tinha hábitos simples e não ostentava
riqueza. "Ele é uma pessoa simples, traba-
lhadora. Sempre o encontrava saindo 'de

casa às 5h e só retornando às 19h", contou
o comerciante José Mendes, também portu-
uuês, 67 anos.

"Ele disse que as equipes ficam in-
vestigando na rua em contato perma-
nente com a sede e. caso haja algum
problema, dirigem-se ao local", contou
Balia. As investigações realizadas on-
tem não incluíram o seqüestro do em-
presário José Corrêa Dias, sócio do Ca-
fé Canaã. De acordo com uma pessoa
da família, ninguém da DAS entrou em
contato com o empresário para colher
informações sobre os seqüestradores ou
o local de seu cativeiro.

Para o governador Marcello Alen-
car, é necessário ter paciência neste mo-
mento de transição por que passa a
divisão. "É 

preciso deixar a DAS se
reestruturar. Não adianta pressionar o
tempo todo. Vamos ver o que houve,
mas acredito que eles estivessem em
diligências", disse, ao comparecer à so-
lenidade de abertura do 21° Congresso
Nacional de Procuradores de Estado. O
governador reafirmou sua confiança na
cúpula da policia. 

"O Nilton Cerqueira
é disciplinador e o Hélio Lu/ é, sem
duvida, uma referência", avaliou.

Segundo o chefe de Policia Civil Hé-
lio Luz, a DAS é uma delegacia especia-
lizada e. em meio aos inúmeros seques-
tros na cidade, seus delegados devem
ficar mesmo na rua. "Não 

gostaria de
saber que os delegados estavam na divi-
são. Delegacia distrital é que tem que
ter delegado de plantão para atender à
comunidade", ressaltou Luz. Segundo
ele, a DAS está com quatro equipes na
rua e todas com delegados. "Duas equi-
pes são coordenadas pelo delegado Vi-
nicius George e estão investigando o
seqüestro de Eduardo Eugênio. As ou-
tras duas estão cuidando dos outros
casos", acrescentou.

Policiais

não trabalham

no domingo
'"JACaso o estudante Eduardo Eugênio
l(Cjojivêa Vieira Filho — seqüestrado há

12 dias — tivesse conseguido fugir on-
tem do cativeiro e se dirigisse á Divisão
.AlUi-Seqüestro (DAS), no Leblon, não

^encontraria nenhum delegado para co-
¦lher seu depoimento. A mesma frustra-
i,'ào seria experimentada pelo empresa-
rio José Corrêa Dias — que escapou
sábado do cárcere —. se tivesse resolvi-
oõJ'Contar ontem na divisão detalhes"jSBbre seu seqüestro. Em um belo do-
mingo de sol. com as estatísticas conta-
Kilizando nove pessoas em poder de

'seqüestradores, a DAS ficou acéfala.
"0 delegado de plantão hoje (ontem)

é Fernando Paredes, mas ele não está.
, &0 domingo é assim mesmo. Qualquer

problema a gente liga para o delegado",
justificou um dos dois detetives de plan-:"tãí£na DAS. Às 15h5t). uma hora e meia" 
depois ide ter sido acionado por telefone
jieío assessor de imprensa da Secretaria

-•fláSegurança, Ayrton Balia, o delegado
Paredes chegou à divisão.

•"''" Segundo ele, os outros três delegados
da DAS — Francisco Alves, Cláudio
Vieira e Vinícius George — estavam em
diligências. Baffa afirmou que um rela-

ruório com o resultado das investigações
(Igesk entregue hoje ao novo diretor da
í DAS. Paulo Maiato. Para o assessor,
: Paredes explicou que é praxe não ter
< delegado aos domingos.

jose uias nao

pretende mudar

sua rotina

Um dia depois de ter fugido do cativeiro,
em Duque de Caxias, o empresário portu-
guês José Corrêa Dias, sócio da Socam,
produtora do Café Canaã, passou o domin-
go descansando em casa, no Jardim Guana-
bara. Ilha do Governador. De manhã, o
empresário foi ao 1?' Batalhão de Policia
Militar (Ilha do Governador) buscar seus
documentos, que, segundo ele. teriam sido
encontrados anteontem durante unia ope-
ração da policia em Vigário Geral. Depois,

xi", em oposição á tranqüilidade de Nova
Friburgo. Amigos e conhecidos não escon-
diam o orgulho com a nomeação de Maiato
para a DAS.

0 gerente de lanchonete Sérgio Ferreira
de Lima, 29 anos, foi um dos que comemo-
rou o novo cargo de Paulo Roberto Maia-
to. "É uma pessoa simples e rigida no tra-
balho, mas, quando não está de serviço,
toma cerveja com todo mundo. Ele agora
vai ser muito visado. Aqui acontecem mui-
tos assaltos", contou Lima.

Um deles ocorreu ontem, ao meio-dia,
em um açougue a menos de 100 metros da
casa do novo diretor da DAS. Em meio à
onda de assaltos ao comércio do bairro,
dois rapazes renderam os dois balconistas,
levaram quase RS 100 do caixa e fugiram
pela Avenida Alberto Torres em direção ao
vizinho bairro Paraíso.

lar isso é maluco", disse, para acrescentar:
"Não tenho bola de cristal nem faço mila-
gres".

Paulo Roberto Maiato, que dirigia a 6"
Divisão Regional de Polícia Civil (DRPC),
em Nova Friburgo, passou o domingo em
São Gonçalo, onde mora. Ele foi localizado
no fim da tarde, no bairro Porto Velho, mas
não revelou planos para a DAS. Também
não comentou a fuga do empresário seqües-
irado José Corrêa Dias, no sábado, em
Duque de Caxias. "Não li jornal, não ouvi
rádio nem vi tevê", brincou.

Barba feita, camiseta preta com a estam-
pa 0 melhor — brinde de um cursinho de
São Gonçalo —, bermuda e chinelos, Paulo
Roberto Maiato gozou o que definiu como
seu último domingo de sossego — na sema-
na passada, ao ser designado para a DAS,
ele classificara a missão como "um abaca-

Diretor da DAS

não acredita em

resultado rápido

O novo diretor da Divisão Anti-Seqües-
tros (DAS). Paulo Roberto Maiato, que
toma posse hoje à tarde em lugar do delega-
do Alexandre Neto, afirmou que não espera
deter em curto prazo a ação das quadrilhas
de seqüestradores no Rio de Janeiro. A
exemplo do chefe de Policia Civil, Hélio
Luz. para quem a onda de seqüestros só
será contida com o aprimoramento dos re-
cursos e das investigações da DAS, Maiato
avisou que a troca de comando na divisão
não trará resultados imediatos. "Quem fa-

MINISTÉRIO DA MARINHA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO, EM ANGRA DOS REIS
PROCESSO SELETIVO DE PRATICANTE DE PRÁTICO

Instruções para prova escrita:
Dato: 8 de novembro de 1995. às 9 00 horas
Local: Colégio Naval Av. Marquês de Leáo s/n» Angra dos Reis
Material: prancheta, caneta azul ou preta, lépts e borracha
Os candidatos deverào obrigatoriamente apresentar a ficha de inscrição e a
carteira de identidade.

FURNASCENTRAIS ELÉTRICAS SA FURNASCENTRAIS ELETRICAS SA
CGC 23 274 1 94/0001-19

CGC 23 274 194.0001-19¦UKSTfMB ot irau i immu EMroòráa tf
AVISO N£ ACR.D-043/95

LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS
N! TP-DD-3390-1044/95

FORNECIMENTO DE SERVIÇO
Objeto: Fornecimento de 02 (dois) pos-
tos de atendimento emergencial a clien-
tes, para as ãreas de atuação da Seção
Barra Mansa do Departamento de
Distribuição Vale do Paraíba. Classe
Comercial de Serviço exigida: 0400.02-4
e/exi 0400.02-7. Nível Mínimo exigido:
II. 0 Aviso resumido do Edital foi publicado
no Diário Oficial da União de 06/11/95.
Obtenção do Edital e esclarecimentos
sobre a licitação na Av. Presidente Vargas,
642 - sala 1.714 - Centro - Rio de Janei-
ro/RJ, no horário de 09:00 às 16:00 h.

Diretoria de Distribuição e
Comercialização.

dc uras e Entrou Elctrobras
Aviso de Alteração

MINISTÉRIODE MtfUS E ENERGIA EletrobrasAVISO N< SSU-A-156/95
LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS

FORNECIMENTO DE MATERIAL
Objeto: Relê sobrecorrente de tempo
inverso, Moto ventilador, Isolador
pedestal, Ferragens banco trifâsico de
capacitores, Sacola protetor isolante;
material lona. Protetor borracha, classe:
3; tipo: 2, estilo A, Concha elo, Placa
sinalização estrutura, Luva
termocontraível. Emenda termocontraivel,
Corda seca; aplicação: embuchar dutos,
Aro caixas subterrâneas ferro fundido,
Tampa caixa aterramento, Gaxeta tampa
de inspeção interna. Capuz
tefmocontraível. Emenda cabo elétrico,
Fita aço. Cartucho filtragem óleo isolante,
Parafusos cabeças sextavadas
comprimento total: 1.1/2IN e 304,8mm,
Herbicida, Macacão proteção laminado
PVC flexível ns 15 e Manga borracha
tamanho regular. O Aviso do Edital foi
publicado no Diário Oficial da União de
06/11/95. Obtenção do Edital e
esclarecimentos sobre a licitação na Av.
Marechal Floriano, 168-Mezanino-Centro
- Rio de Janeiro/RJ, no horário de 09:00
às 11:00 horas.

Diretoria de Administração
Comissão Permanente de Tomada de

Preços e Convite - Material

Aviso de Edital1. FURNAS Centrais Elétricas S.A.
torna pública as alterações das
datas limite para Entrega das
FVopostas, relativas ás Tomadas
de Preços TP.DAN.G.0196.95,
para o dia 1.12.95 e a
TP.DAN.G.0184.95, para "aine
die",tendoem vista as alterações
que estão sendo introduzidas na
Especificações.

1. Objeto:
TP.DAN.G.0201.95

Bancadas, Capelas e Estandes
TP.DAN.G.0202.95

Central Telefônica PABX-CPA-T
TP.DAN.G.0204.95

Tubo Aletado
TP.DAN.G.0205.95

Papei Xerográfico e Couche
TP.DAN.G.0206.95

Barra Chata, Cantoneiras e
Perfis

TP.DAN.G.0207.SS
Chapa Lisa, Barra Reoonda,

Tubos e Perfis

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A
PETROBRAS
MINISTÉRIO DC MINAS E ENERGIA

Serviço de Engenharia
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N» 821-9-007-05
A PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., pelo seu Empreendimento para
Construção das Instalações de Produção o Dutos do Campo de Martim do Serviço
de Engenharia (SEGEN/EMCOP), em nome da BRASPETRO OIL SERVICES
COMPANY ¦ BRASOIL, torna público que larà realizar Concorrência Internacional
para a execução de serviços r»o V.L.O.O. "JOSÉ BONIFÁCIO", para convertê-lo em
uma unidade tipo F.P.S.O. (Floating Production, Storage and Off-loading). Endereço
para consulta e/ou obtenção do Edital: SEGEN/EMCOP, Rua General Canabarro
500, 9® andar. Maracanã. Rio de Janeiro. RJ. Brasil, a partir de 13/11/95. A retirada
só será efetuada mediante a apresentação do comprovante de depósito, com
autenticação mecânica, relativo d taxa de USS 2.000,00 (dois mil dólares
norte-americanos), em rtomo da BRASPETRO OIL SERVICES Co - BRASOIL. no
BANKAMERICA INTERNATIONAL. 335 Madison Av. New York. NY. conta n«
6 13.23337. contendo a razão social completa da companhia depositante e a
indicação do número do Edital. Uma cópia do comprovante licarà em poder da
BRASOIL. A documentação de habilitação e as propostas deverão sor entregues no
dia 29/12/95 às 14:00h. r»o auditório do SEGEN. na rua General Canabarro 500, 7'
andar, Maracanã. Rio de Janeiro. RJ. Brasil, ocasião em que sera iniciada a abertura
dos envelopes.

2. Ficam mantidas as demais
condições do Aviso de Edital,
publicado no Diário Oficial da
União, nodia24.10.95 e 18.10.95,
respectivamente.

Departamento de Aquisição
Normal

2. Obtenção do Edital: Divisão,
de Controle de Compras -
DCCP.G, Rua Ffeal Grandeza N°-
219 - Bloco C - Sala 807 - Botafogo'
- Rio de Janeiro- RJ. nohoràrio de,
9às11 horas e de14às16horas..

C adorno

Carro e Moto

COUUNA

NAUTICA 3. Maiores informações no Diário
Oficial da União do dia 6.11.95.

Embarque nessa. Toda quinta.
Classificados JB

Departamento de Aquisição
Normal

Disque
(021) 589-9922Classificados

D
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Para o cardeal arcebispo do Rio, Dom Eugenio Sales, ligar para 0 Disque-Denuncia funciona em uma area reservada

Disque-Denuncia eumatode caridade com os seqiiestrados. d° Pr&dio da Secretaria de Seguranga Publica. f"|j"

PF controlara seguran^as 
!

como de possiveis viti^

submetidos a"reLa^enTos^de'rK^agem 
* 

Atentado — Nos cursos para vigilan- o Ministerio da Justiga reconhece"qne amaioria dos 
"vigilantes 

de empresas privadas de seguranga nao temformagao adeqnaM j"Hoje, a qualidade do servigo de segu- les ^ue aluam na esc°^a de pessoas, as _ 
^ ^

ranija privada dlixa a desejar", afirma empresas preasarao oferaxr au as co r- .. 
, r t u> I

secretario-executivo do Ministerio da Jus- volver callbre 38 e Pist?la 9 mi'irnetros- }* I nnfTiltjlPan Hp da proximidade com as vitimas para pia- patrimonial e particular, conforme a 1$-
ti(,-a Milton Seligman "E logico que alunos terao que rcceber tambem no?oes l^UIlll aluytU UC nejar crimes, como furto ou scqiiestro. federal 7.102, dejunho de 1983. . |
critica nao vale para todas as empresas, de como agir durante e depois de um aten- Ha dois meses. o secretario de Segu- Enquanto isso, seguranpas continuum s
niiis, de uma maneira geral, elas precisam tado, o que fazer em caso e ee onemas PIlHlnfl ¦COSTflS ranga Publica, general Nilton Cerqueira, se envolvendo em enmes contra as pessortr j
investir mais recursos na melhoria de seu anonimos ou como proceder com a im- extingiiiu a Divisao de Seguranga de Or- que os contrataram para protege-las, on
sefvipos", acrescenta. Sem dispor informa- prensa. jY|oillfloflA ga°seSistemas(DSOS).delegaciarespon- simplesmente falhanj quando sao exigi^Jj
<;6ps precisas, a PF come^ou a cadastrar Toda vez que a empresa de seguran^a lilCI. vUIllallU ^vel pelo controle das firmas de seguran- dos. Eduardo Eugenio Gouvea Vieira I'l^
todas as empresas que atuam em vigilancia quiser comprar armamentos novos tera a rnn'tntaHtn Hp wiirm™ ni»r» nm ca que atuam no Rio As atribuicoes da 11,0 sequestrado diante de dois segu- |
privada Segundo Seligman esse e o pri- que comunicar a Policia Federal. 0 nume- . contrau ^ segurangas para pro- ' 

r . ' rangas que acompanhavam ele e a irma. {
meiro plsso para a reformu'lacao do siste- ro maximo de armas permitidas por em- te?ao pessoal ou patrimonial e uma deci- DSOS foram transfendas para o Departa- Coincidencia ou nao, o responsavel pelo t,
ma de controle presa devera equivaler a metade do nume- arnscada quanto a de desprezar mento Genii de Atividades Especiais (De- cativeiro da estudante Carolina Dias Lei- I

'Igualmente insatisfeito com o treina- ro de vigilantes, com permissao para uma sua utiliza^ao. No Rio, segundo estimati- gae), que ainda nao esta funcionando por te, Hildebrando dos Santos, de 32 anos, j
mento dos vigilantes, o diretor-geral da reserva tecnica. Esse limite podera ser ul- vas do presidente do Sindic:ito dos Vigi- questoes burocraticas. trabalhou como seguranga na Rua Viiiva j
Policia Federal, delegado Vicente Chelotti, trapassado caso a empresa comprove estar lantes. Fernando Bandeira, os segurangas 0 orgao ja tem diretor nomeado, Lacerda, no Humaita, enderego de Edi/Ht- f
editou na tcrpa-feira uma portaria com 117 usando ao mesmo tempo o estoque permi- clandestinos formam um e.xercito de 150 coronel reformado da PM Luis Antonio tu^n'0 9r°"v®a ^'.e'ra 

fW9* 
<-,ujrN° j

arligos MM. 0 4»c as empresas pa- tido de annas. ,r.;l homens - lr& vera maior que Rto-.ro. mas nao pode funeionar porque !cisiim para poder eominuar no mereado. A No easti das empresas de transported de efetivo total dasPotieiasCivile Militardo o governo do Rio niio firmou eonvenio Tiiuia- ele descobriu oue seu seeuraik^ '
portaria regula desde o numero minimo de valores, o numero maximo de annas e seis - ... .... njuw. us urawunu ^us »,u ssguiaiy ;
tr& salas de aula para as empresas que vezes a quantidade de carros-fortes. Em estado. 

Muilos nao foram preparados pa- com o M.nisteno da Justiga. a quem cabe particular havta cumpndo pena na llhji |
lofmam vigilantes ate o uniforme que os serviyo, cada veiculo deve ter no minimo raexercera fungao. Outros se aproveitam a tiscahzagao das empresas de seguranga Grande por roubo de carro. »¦« ;
caes adestrados devem usar quando forem duas espingardas calibre 12. O estoque ma- 3 |usados nos servigos de seguranga. Quando ximo de munigao para as empresas de r1 {
es$verem em a?ao, os caes deverao ter seguranga privada 6 de duas cargas para T> *rronliai'Q 'x"'a ^ocrelana Seguranga Publica participagao direta das Forgas Armadas, jsobre seu dorso um pano com o lbgotipo cada arma. JLVlO Mallllal a. pelas Policias Civil e Miliiar dos estados. como aconteeeu no segundo semestre dp |
o nome da empresa. As empresas que descumprirem a porta- r "Queremos estabelecer um processo de ano passado. 

"Nao ha necessidade de tro- »
|Anteceaentes — Chelotti acredita ria que consolida as normas da seguranga 01*2*3.0 OP11 fl'Jl troca de informagoesespecificamente para pas nas ruas", comentou Jobim. Mask'ts {

que mais da metade dos vigilantes e mal privada estarao sujeita a quatro tipos de 55 o Rio", informou ontem o ministro da militares nao ficarao longe da nova estra- 
J

preparada. 
"Ou atiram a toa. ou nao rea- punigoes que variam de acordo com _j • /» <•* Justiga, Nelson Jobim. Ele considera tegia governamental. 0 esquema em for- j

gem e entregam a arma", diz. A portaria gravidade da irregularidade cometkia. CI0 UllOrilltlCOCS medida importante para planejar e inte- mapao preve tambem que as Forgas At.,
da Pl; faz exigencias minimas para os can- Policia Federal podera punir as empresas  grar as agoes de combate ao crime. madas deem apoio logistico no combaft
diilatos a um emprego de vigilante. So com advertencia, multa de 500 a 5 mil Ufir ilimar FRANCX) perfil do novo organismo, segundo ava- aos criminosos, fornecendo armament,^
podera se matricular mini curso desse tipo (de RS 397 a RS 3,9 mii), proibigao tempo- BRASILIA — O novo orgao central de liagoes feitas no Ministerio, e uma das veiculos e equipamentos.
pessoas com mais de 21 anos, nivel educa- rana de funcionamento e ate cancelamento informagoes, a ser criado no Rio com principals decisoes tomadas na reuniao O Ministerio da Aeronautica, conTM
cional no minimo ate a 4°seriedo Primeiro do registro. Segundo Milton Seligman, mediagao do Ministerio da Justiga, tera da ultima sexta-feira, em Brasilia, com participagao da Receita Federal. taml&A
Grau e sem antecedentes criminals. tambem ha a idt'ia de se usar a Academia logo condigoes para combater os seqiies- a presenga do govemador Marcello esta recstudando todo o sistema de pofl}-'As empresas deverao oferecer cursos Nacional de Policia para treinar os instru- trose o crime organizado no Rio. O orga- Alencar c do presidente Fernando Hen- ciamentodosaeroportosdo pais,especial-
cojn minimo de 120 horas. No caso de tores dos cursos de vigilantes, mas isso nismo ccntralizara as informagoes sobre rique Cardoso. mente o do Galeao, para integrar-se'ao
treinamento dos segurangas de carros-for- depende de reforma das instalagoes, que as quadrilhas obtidas pelo Servigo de Inte- A nova estrategia de combate a violen- sistema de informagao uniticado a ser im-
teS, o curso deve ter mais 36 horas. Deve- devera ser concluida no ano que vem. ligencia do E.xercito. pela Policia Federal, cia no Rio nao prove, por enquanto, plantado.

n— —?i
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Con nhia BmMa 1 PUBLICIDADE LEGAL |

MINISTERIO DOS TR&NSPORTES
A\/ICn nc I iriTAr ac,1o de centrais Trooico-RA. lotalizando 36.756 terminais. MODALIDADE: Concortencia

AvIoU Ut LIUITAvAU EOITAL: wra 
]e|,ura 

a partir desta daU, na Av. Presidente VargaT-"

-s-iT-'V A COMPANHIA BRAS1LEIRA DEJRENS URBANOS - CBTU na qualidade Esle Aviso toi publicado na integra no D O U. de hoiede 6rg5o executor do emprtetuno 3633-BR, contraido pela RepuMca Federatrva L___
do Brasil junto ao Banco Intemacional para Reconstni^o e DesenvoNimento -

: '0, BIRD (Banco Mundial), em vArias moedas. no montante de US$ 12S.500.00000 ,„t„fTln,„ ^ A A Fri^K, i , ,t,^- afMlli *, (cento e vinto e o<to milhdes e quinhentos mil dolares). relative ao custo do MINISTERIO DA AERONAUTICA r j
^ . • Programa de Recup©ra<j4o dos Trens Metropolitanos do Rio de Janeiro, apiicari COMANDO GERAL DE APOIO __ Jy P3rte dos recursos desse emprtetimo para pagamerrtos etegiveis decorrentes de DIRETORIA DE MATERIAL DA AERONAUTICA \ I

|:r ^ contrata^do, cujo otojeto estS descnto a seguir: AVISO 
DE LICITAQAO t !

I ® 1 CONCORRENCtA N" RJ-41A/95-0ELIC-AC/CBTU CONCORRiNCIA N° 003/DIRMA/95
® OBJETO: Fomecimenw de querosene de avicio. gasohna de aviacdo e metanol

11 fl B M OBJETO: Execucao de servtcos de remodelacao das estac6es de Manguinhos, TIPO DE UCITAQAO: Menor Preqo i

V V II li.| de Janeiro. andar do pr6dio do Aeroporto Santos Dumont. Centro, Rio de Janeiro, na Secao de
. H g h || DATA: As propostas deverSo ser entregues as 10 H do dia 20 de dezembro de Piocuia e Compras. telefa* (021) 262-8560. de segunda a quinta das 14-00 as.2

H kBHSBMBMBUMMBRSMBMBbI 1005. no audit6noda C8TU/AC. 17:00 horas e. as sextas-feiras, das 09:00 4s 11:00 horas. mediante a indemzagao de '
, §[ VISITA TECNICA FACULTATTVA: 9h do dia 27 de novembro de 1905. RS 150.00. a serfeita atravfis de cheque nominal i DIRMA. emitido pela pessoaf'l JGARANT1A DE PROPOSTA: R$ 49000,00 (quarenta e nove mil rears) jurldca intoressada. 

C0M|SSA0 ESPECIAL DE LIC,TACA0 -TCUSTO DO EDITAL R$ 1.575,00 (hum mil quinhentos e setenta e cinco rears). . ¦.)' }Esta licitai^o reger-se-a pela Lei 8666, de 21 de junho de 1993 e suas |
altera96es, observadas as condigoes constantes de seu Art. 42, parigrafo 5°, na

aptica^So das Normas do BIRD, expressas no 'Guidelines for Procurement under |B| '
IBRD loans and IDA Credits".

O regime de execu^So sera de emprertada por pre?o global e o tipo de licrta^o imi.Ttn.nnr.couuNicj.cacn "
: \Jt3A NO OCtRNO INFOWftAnCA DO lHAOf, .ado DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO.
: COrOG^^UmajRSODEINFORrtWTlCAPARA prazo para que os proponentes solicitem esclarecimentos sobre o Edital sera I r^Ea I I^IT1 AO *« J j

/^*Pt /Msy fv roAriC.111 at6 o dia 04 de dezembro de 1995 V lw\r aA
teKrll It)... O edital estara d dtsposi?ao de 9h as 11h e 14h is 16h, jsara consulta ou TP - N° 125/95 — Objeto: Contratacao de firma para execucao-'

aquiskjao na CBTU/AC - DEPARTamento DE LiCfTAQAO - ESTRADA dos servicos de fechamento de envelopes, dobra. colagem 4
VELHA DA tuuca, 77 - RIO. DE JANEIRO - BRASIL - CEP 20.531-080. empacotamento. pelo perlodo de 12 meses, conforme minuta d«f "1

TELEFONE (021) 575-3186 e 575-3187, FAX (021) 571 -5296. COntratO•. ,.V d! D.'°f'u^o" PoderSo pacticipar desta itcrtasSo empresas nacionars e estrangeiras de paises Abertura: 23/11/95 ds 09:00 horas Capital minimo exigido:JORNAL DO brasil fftMUlifllD « 624 eiegivets 4 qqq QO. Valor do Edital: RS 5.00 Retirada do Edital e Entrega |» r 1 ¦ n d R» de Janeiro, 06 de novembro de 1995. das Propostas: SPCD/GESUP/DR/RJ - Avenida Presidente Var- jW aas. 3077.7° andar. Cidade Nova - Rio de Janeiro/RJ. ;
^1^——.|_ Comissao Permanenle de Licilacao |

nflMAITC!17 A MFC A 
TODA 3a FEIRA, NOS CLASSIFICADOS :

IJU ItII/IJiMj AlflLljrt. DO CADERNO INFORMATICA .

TCLORJ

EMPHESA BHASH6IRA DE CORREIOS E TELÊGRAf OS

BRASIL

SEGUNDA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 19S)5JORNAL DO BRASIL
CIDADE

V O Disque-Denüncia funciona em uma área reservada

l£2 do prédio da Secretaria de Segurança Pública.
5r

Para o cardeal arcebispo do Rio, Dom Eugênio Sales, ligar para o

Disque-Denúncia è um ato de caridade com os seqüestrados.

Ministério da Justiça vai fiscalizar empresas privadas que vendem serviços como a proteção de possíveis vítimas de seqüestrai

rão constar no currículo as seguintes matè-
rias: defesa pessoal e primeiros socorros,
noções elementares de Direito Penal, ar-
mamento e tiro, segurança física de instala-
ções, prevenção e combate a incêndios e
relações humanas no trabalho.

A Polícia Federal chegou a detalhar o
que deve ser ensinado em cada disciplina
do curso de treinamento. Em defesa pes-
soai, por exemplo, deverão ser abordados
assuntos como técnicas de judô, estrangu-
lamento, chave de braço, soco no rosto,
chute lateral e nos órgãos genitais, paulada
na cabeça a longa distância, facada na
barriga e condução de detido.

Sobre segurança de instalações, os alu-
nos deverão receber instruções sobre como
agir em casos de assalto, tumulto ou pâni-
co, com noções de evacuação dos locais.
Na prática de tiro, o aspirante a vigilante
deve dar um mínimo de 75 disparos com
revólver calibre 38. Nesse treinamento, os
vigilantes darão 17 tiros em pé, 17 ajoelha-
dos e 16 deitados. Os 25 tiros restantes
serão dados na avaliação final do aluno.

Atentado — Nos cursos para vigilan-
tes que atuam na escolta de pessoas, as
empresas precisarão oferecer aulas com re-
volver calibre 38 e pistola 9 milímetros. Os
alunos terão que receber também noções
de como agir durante e depois de um aten-
tado, o que fazer em caso de telefonemas
anônimos ou como proceder com a im-
prensa.

Toda vez que a empresa de segurança
quiser comprar armamentos novos terá
que comunicar à Polícia Federal. O nume-
ro máximo de armas permitidas por em-
presa deverá eqüivaler á metade do núme-
ro de vigilantes, com permissão para uma
reserva técnica. Esse limite poderá ser ul-
trapassado caso a empresa comprove estar
usando ao mesmo tempo o estoque períhi-
tido de armas.

No caso das empresas de transportes de
valores, o número máximo de armas é seis
vezes a quantidade de carros-fortes! Em
serviço, cada veiculo deve ter no mínimo
duas espingardas calibre 12. O estoque ma-
ximo de munição para as empresas de
segurança privada é di duas cargas para
cada arma.

As empresas que descumprirem a porta-
ria que consolida as normas da segurança
privada estarão sujeita a quatro tipos de
punições que variam de acordo com a
gravidade da irregularidade cometida. A
Policia Federal poderá punir as empresas
com advertência, multa de 500 a 5 mil Ufir
(de RS 397 a RS 3.9 mil), proibição tempo-
rária de funcionamento e até cancelamento
do registro. Segundo Milton Seligman.
também há a idéia de se usar a Academia
Nacional de Policia para treinar os instru-
tores dos cursos de vigilantes, mas isso
depende de reforma das instalações, que
deverá ser concluída no ano que vem.

mm®FRANCISCO LEALI
BRASÍLIA — As empresas privadas de

segurança estão na mira do Ministério da
Justiça. Do controle rígido do número de
armas e munição à exigência de um currí-
culo mínimo para treinamento dos vigilan-
tes, as firmas que oferecem serviços de
segurança — como transporte de valores a
proteção de possíveis vítimas de seqüestres
— serão submetidas a um novo sistema de
inspeção executado pela Polícia Federal
( PF). Também estão nos planos do minis-
tro Nelson Jobim a criação, dentro da
estrutura da PF, da Divisão de Segurança
Privada, que concentrará a fiscalização das
empresas do setor.

Beneficiadas até hoje pela falta de fisca-
lização, as empresas de segurança, que em-
pregam cerca de 700 mil vigilantes em todo
o pais, terão que enviar de três em três
meses á Polícia Federal uma lista completa
das armas e munições compradas, especifi-
cando calibre e quantidade. No mesmo
período, as empresas terão que entregar à
Coordenação Central da PF relação nomi-
nal dos vigilantes contratados, demitidos e
submetidos a treinamentos de reciclagem."Hoje, a qualidade do serviço de segu-
rança privada deixa a desejar", afirma o
secretário-executivo do Ministério da Jus-
tiça, Milton Seligman. "É lógico que a
crítica não vale para todas as empresas,
ni4's, de uma maneira geral, elas precisam
investir mais recursos na melhoria de seu
sefviços", acrescenta; Sem dispor informa-
çõfs precisas, a PF começou a cadastrar
todas as empresas que atuam em vigilância
privada. Segundo Seligman, esse é o pri-
meiro passo para a reformulação do siste-
ma de controle.

•Igualmente insatisfeito com o treina-
ménto dos vigilantes, o dirètor-geral da
Policia Federal, delegado Vicente Chelotti.
editou na terça-feira uma portaria com 117
arfigos detalhando o que as empresas pre-
cisam para poder continuar no mercado; A
portaria regula desde o número mínimo de
triís salas de aula para as empresas que
formam vigilantes até o uniforme que os
cães adestrados devem usar quando forem
usados nos serviços de segurança. Quando
estiverem em ação, os cães deverão ter
sot>re seu dorso um pano com o logotipo e
o nome da empresa.

;Antecedentes — Chelotti acredita
que mais da metade dos vigilantes é mal
preparada. 

"Ou atiram à toa. ou não rea-
gem e entregam a arma", diz. A portaria
da PF faz exigências mínimas para os can-
diiiatos a um emprego de vigilante. Só
poderá se matricular num curso desse tipo
pessoas com mais de 21 anos. nívél educa-
ciònal no minimo até a 4" série do Primeiro
Grau e sem antecedentes criminais.'As empresas deverão oferecer cursos
cojn minimo de 120 horas. No caso de
treinamento dos seguranças de carros-for-
teS; o curso deve ter mais 36 horas. Deve-

O Ministério da Justiça reconhece que a maioria dos vigilantes de empresas privadas de segurança não tem formação adeqnaHâ'

Contratação de

guarda-costas

merece cuidado

patrimonial e particular, conforme a L&i- j
federal 7.102, de junho de 1983. |

Enquanto isso, seguranças continuam s
se envolvendo em crimes contra as pessorcr »
que os contrataram para protegê-las, ou I
simplesmente falham quando são exigi- }
dos. Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira Fi:
lho foi seqüestrado diante de dois segu- J
ranças que acompanhavam ele e a irmã. {
Coincidência ou não, o responsável pelo ü
cativeiro da estudante Carolinà Dias Lei- i
te, Hildebrando dos Santos, de 32 anos, {
trabalhou como segurança na Rua Viíiva \
Lacerda, no Humaitá. endereço de Ediífr- f
do Eugênio Gouvêa Vieira Filho. Outro j
caso suspeito foi contado pelo decorador »
Éder Meneghine, morador da Barra da J
Tijuca: ele descobriu que seu segurarigji !
particular havia cumprido pena na lltyt J
Grande por roubo de carro. > e

da proximidade com as vitimas para pia-
nejar crimes, como furto ou seqüestro.

Há dois meses, o secretário de Segu-
rança Pública, general Nilton Cerqueira,
extingüiu a Divisão de Segurança de Ór-
gãos e Sistemas (DSOS). delegacia respon-
sável pelo controle das firmas de seguran-
ça que atuam no Rio. As atribuições da
DSOS foram transferidas para o Dcparta-
mento Geral de Atividades Especiais (De-
gae), que ainda não está funcionando por
questões burocráticas.

O órgão já tem diretor nomeado, o
coronel reformado da PM Luis Antonio
Ribeiro, mas não pode funcionar porque
o govemo do Rio não firmou convênio
com o Ministério da Justiça, a quem cabe
a fiscalização das empresas de segurança

A contratação de seguranças para pro-
teção pessoal ou patrimonial é uma deci-
são tão arriscada quanto a de desprezar
sua utilização. No Rio, segundo estimati-
vas do presidente do Sindicato dos Vigi-
lantes. Fernando Bandeira, os seguranças
clandestinos formam um exército de 150
mil homens — três vezes maior que o
efetivo total das Policias Civil e Militar do
estado. Muitos não foram preparados pa-
ra exercer a função. Outros se aproveitam

participação direta das Forças Armadâs, f
como aconteceu no segundo semestre dp !
ano passado. 

"Não há necessidade de tro- •
pas nas ruas", comentou Jobim. Maskís í
militares hão ficarão longe da nova estnj- jtégia governamental. O esquema em' ibr^J
mação prevê também que as Forças Ar- ,
madas dêem apoio logístico no combaft
aos criminosos, fornecendo armameuta
veículos e equipamentos.

O Ministério da Aeronáutica, conríi
participação da Receita Federal, tamfc&A
está reestudando todo o sistema de pofl}-
ciamento dos aeroportos do país, especial-
mente o do Galeão, para integrar-se*ao
sistema de informação unificado a ser im-
plantado.

pela Secretaria de Segurança Pública e
pelas Policias Civil e Militar dos estados."Queremos estabelecer um processo de
troca de informações especificamente para
o Rio", informou ontem o ministro da
Justiça, Nelson Jobim. Ele considera a
medida importante para planejar e inte-
grar as ações de combate ao crime. O
perfil do novo organismo, segundo ava-
liações feitas no Ministério, é uma das
principais decisões tomadas na reunião
da última sexta-feira, em Brasília, com
a presença do governador Marcello
Alencar e do presidente Fernando Hen-
rique Cardoso.

A nova estratégia de combate â violên-
cia no Rio não prevê, por enquanto, a

Rio 
ganhará

órgão central

de informações

IL1MAR FRANCO
BRASÍLIA — 0 novo órgão central de

informações, a ser criado no Rio com a
mediação do Ministério da Justiça, terá
logo condições para combater os seqües-
tros e o crime organizado no Rio. O orga-
nismo centralizará as informações sobre
as quadrilhas obtidas pelo Serviço de Inte-
ligência do Exército, pela Policia Federal.

CBTU
Companhia Brasileira
da Itàns Urbano*

- yv PUBLICIDADE LEGAL

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES lBEUg j
AVS80 DE UCITAÇÂO - CONC. LIC-008/CL-TIE/95 ,.j

OBJETO: Fornecimento de equipamentos e serviços para ampliação, adequação e implantai _
çSo de centrais Trópico-RA, totalizando 36.756 terminais. MODALIDADE: Concorrência
EDITAL: Disponível para leitura e obtenção, a partir desta data, na Av. Presidente VarçaT" j2560 - sala 723 - Rio de Janeiro - RJ. j
Este Aviso foi publicado na integra no D.O.U. de hoje. I

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

AVISO DE LICITAÇÃO
A COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU, na qualidade

de órgáo executor do empréstimo 3633-BR, contraído pela República Federativa
do Brasil junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD (Banco Mundial), em várias moedas, no montante de US$ 128.500,00000
(cento e vinte e oito milhões e quinhentos mil dólares), relativo ao custo do
Programa de Recuperação dos Trens Metropolitanos do Rio de Janeiro, aplicará
parte dos recursos desse empréstimo para pagamentos etegiveis decorrentes de
contratação, cujo objeto está descrito a seguir:

CONCORRÊNCIA N" RJ-41A/95-OELIC-AC/CBTU

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA ,
COMANDO GERAL DE APOIO

DIRETORIA DE MATERIAL DA AERONÁUTICA v
AVISO DE LICITAÇÃO ,

CONCORRÊNCIA N° 003/DIRMA/95
OBJETO: Fornecimento de querosene de aviçào, gasolina de aviação e metanol '
TIPO DE UCtTAÇAO: Menor Preço ,
EDITAL: O local para informações e retirada do Edital será na DIRETORIA DE''
MATERIAL DA AERONÁUTICA, situ.ida à Praça Senador Salgado Filho s/n°, 3'!n
andar do prédio do Aeroporto Santos Dumont. Centro, Rio de Janeiro, na Seção de
Piocuta e Compras, telefax (021) 262-8560, de segunda a quinta das 14-00 á%£
17:00 horas e. às sextas-feiras, das 09:00 às 11:00 horas, mediante a indenização dê
RS 150,00. a ser feita através de cheque nominal á DIRMA. emitido pela pessoaf'1
jurídica interessada. t

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

ÉIlÉÉlil

OBJETO: Execução de serviços de remodelação das estações de Manguinhos,
Parada de Lucas, D.Pedro II e São Cristovào do sistema de trens urbanos do Rio
de Janeiro.
DATA: As propostas deverão ser entregues às 10 H do dia 20 de dezembro de
1995, no auditório da C8TU/AC.
VISITA TÉCNICA FACULTATIVA: 9h do dia 27 de novembro de 1995.
GARANTIA DE PROPOSTA: RS 49.000,00 (quarenta e nove mil reais)
CUSTO DO EDITAL: R$ 1.575,00 (hum mil quinhentos e setenta e cinco reais).

Esta licitação reger-se-á pela Lei 8666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, observadas as condições constantes de seu Art. 42, parágrafo 5o, na
aplicação das Normas do BIRD, expressas no "Guidelmes for Procurement under
IBRD loans and IDA Credits'.

O regime de execução será de empreitada por preço global e o tipo de licitação
é o de menor preço.

A contratada deverá apresentar Garantia Contratual correspondente a 5% do
valor total do contrato.

O prazo para que os proponentes solicitem esclarecimentos sobre o Edital será
até o dia 04 de dezembro de 1995

O edital estará à disposição de 9h às 11h e 14h às 16h. _para consulta ou
aquisição na CBTU/AC - DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO - ESTRADA
VELHA DA TUUCA, 77 - RIO, DE JANEIRO - BRASIL - CEP 20.531-080.
TELEFONE (021) 575-3186 e 575-3187, FAX (021) 571-5296.

Poderão participar desta licitação empresas nacionais e estrangeiras de países
elegiveis.

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 1995

| *7ij8tty> MíNílTÉWOOAaCCHIUNtCAÇÔCS
iSi DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO 
~

TP - N° 125/95 - Objeto: Contratação de firma para execução-
dos serviços de fechamento de envelopes, dobra, colagem e~
empacotamento, pelo período de 12 meses, conforme minuta díf
contrato.
Abertura: 23/11/95 às 09:00 horas Capital mínimo exigido:
RS 4.000.00. Valor do Edital: RS 5.00 Retirada do Edital e Entrega
das Propostas: SPCD/GESUP/DR/RJ - Avenida Presidente Var-
gas. 3077. 7o andar. Cidade Nova - Rio de Janeiro/RJ.

Comissão Permanente de Licitação
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Porto Real será 87°

¦¦BB

mtinicipio estado

Votação utilizou sistema çom fibra ótica
. . Aa> Korra P

Porto Real será o 87° muniri-
pió Üò Estado do Rio de Janeiro.
Ontem, no plebiscito pela emanei-
p;ição do distrito de Reseftdei
2.938' dos 3.085 votantes respon-
deram sim. Apenas 107 optaram
ptíJo não e 40 votos foram em
brâftoo. Logo após a apuração,
qtfl^çjurou pouco mais de seis mi-
nütos, a população começou a
festejar o resultado.

O plebiscito de Porto Real
inaugurou um novo sistema de

votação com código de barra e
leitura por fibra ótica. A técnica
foi desenvolvida especialmente
pelo departamento de informática
do Tribunal Regional Eleitoral do
Rio de Janeiro (TRE). O presi-
dente do TRE, desembargador
Antônio Carlos Amorim, acom-

panhou o quarto plebiscito de
emancipação esse ano no Estado e
comemorou o êxito do sistema.

O resultado da votação será

e código de barras
analisado e homologado hoje pelo I
Tribunal Regional Eleitoral, que I
logo dejjois o enviará à Assem; I
bléia Legislativa. Cabe à AN |
transformar a decisão
projeto de lei, que post^^^^^H
será sancionada pek>
Marcello Alencar. Com isso, O
novo município, que (em 9.800
habitante e 5.324 eleitores, poderá
eleger seus primeiros vereadores e

prefeito em 19%.

AVISOS REJaOSOS E FUNEBRE~~~ " 
R5 its

lARGUItA ALTURA DtASUTHS D0MINC0S'5,1 cm 3 cm %,00 135,00
: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 256.00 360,00
10.7 cm 5 cm 320,00 450,00
10,7 cm 6 cm 384,00 540,00
10.7 cm 7 cm 448,00 630,00
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
16,3 cm 6 cm 576,00 810,00
16,3 cm 7 cm 672,00 855,00
DfMAtS FORMATOS, CONSULTE-NOS

585-4540/ 585-4326
5-4320/ 589-9922 .

DtA UT1L R$ 32,00 o cm
DOMINGO R$ 45,00 o cm

JQBXAL DO lUtASIL

LIFSCHITZDr. JACOB
A Thea Danielle, Sérgio. Mário e Betma convidam

X X para a cerimônia de Schloschim (um mes do
'\/ falecimento) do seu querido esposo, pai e sogro

JACOB LIFSCHITZ. a realizar-se terça-feira. 7 de novem-

bro às 19:30 h, na Sinagoga da Associação Religiosa

Israelita, na Rua General Severiano, 170. Botafogo.

Jornalista

ANTONIO CALLADO DE PAIVA

(Missa de 1 Ano)
Maria Angélica. Afonso Lopes Callado e Redação

da Revista Geográfica Universal, de Bloch Editores,

viúva, filho e colegas convidam para a Missa de um

ano de falecimento do saudoso CALLADO. Hoje, 6

de novembro, às 19 horas, na Igreja de Nossa

Senhora de Fátima, na Rua do Riachuelo. 367.

Colisão em Botafogo

mata tenente-aviador
Um acidente envolvendo um ônibus e um carro, no início da

manhã de ontem, no cruzamento entre as Ruas Real Grandeza e
Voluntários da Pátria, em Botafogo, provocou a morte do
primeiro-tenente aviador da Aeronáutica Ricardo Alexandre
Domenguito, de 28 anos. Outras nove pessoas ficaram feridas,
uma em estado grave. As vitimas foram atendidas no Hopital
Miguel Couto. A colisão ocorreu às 6h35, quando o Monza azul
placa JNB-7378, dirigido pelo primeiro-tenente, chocou-se con-
tra um ônibus da linha 435 (Grajaú-Leblon), da empresa Estrela
Aiuí. O ônibus ficou desgovernado e foi parar dentro da Confei-
(ária lnjperial, na Real Grandeza, atropelando José Ubirajara
Litna Martins. 36 anos, funcionário de uma drogaria, que tinha

. ido à {«daria comprar pão. José está internado no Miguel Couto
em estado grave. As outras oito vítimas eram passageiros do
óttibus e tiveram ferimentos leves. Outra colisão, envolvendo um
ônibus da linha 350 (Passeio-Irajá) e um caminhão (placa OI-
6967) que transportava dezenas de tonéis de ácido muriático,
deixou várias pessoas feridas, no inicio da tarde de sábado. O
acidente foi no cruzamento entre as Ruas Lopes Silva e Couto de
Magalhães, em Benfica. Segundo testemunhas, o motorista do
caminhão, Sebastião da Silva, avançou o sinal.

Concurso premiará varandas

mais enfeitadas na Lagoa
Por sugestão do prefeito César Maia, o subprefeito da Lagoa.
Rodrigo Bethlen, decidiu instituir um concurso que premiará as
varandas mais enfeitâdas pata o Natal da orla da Lagoa
Rodrigo de Freitas. Patrocinada pela empresa IBM, que dará
um computador Pentium para os vencedores, a competição sera
dividida em duas categorias: luxo e originalidade.
"Não há qualquer regra. A idéia é incentivar a criatividade da

população", explica Bethlen. Segundo ele, o júri. que terá como

presidente Ana Jobim, viúva do maestro Tom Jobim, será
escolhido até amanhã e deverá ser o mais eclético possível. O

juleamento ocorrerá entre os dias Io e 22 de dezembro, mas
ainda não há qualquer definição sobre a festa de premiaçào dos
vencedores. "A intenção è enfeitar a cidade, despertar uma
rivalidade saudável na população. Ninguém precisará viajar a
Nova Iorque para ver uma cidade enfeitada para o Natal .
afirma.

Traficante
é preso em
Del Castilho
Policiais do 3o Batalhão
da Polícia Militar (Méier),
do 9o BPM (Rocha
Miranda) e da Central de
Inteligência da Secretaria
de Segurança Pública
(Cisp) prenderam, no
início da manhã de
ontem, na favela Bandeira
Dois, em Del Castilho, o
gerente-geral do tráfico no
local, Ilson Gonçalves dos
Santos. Outras seis
pessoas também foram
detidas.
Durante a
operação foram
apreendidas duas pistolas
765, uma metralhadora
FMK 4 (fabricação
argentina), um revólver
calibre 38, munição, 2,5
quilos de cocaína —
sendo 1,5 quilo de pasta e
778 sacolés —. 10 quilos
de maconha, cerca de RS
30 mil em dinheiro, três
rádios Motorola —
segundo a policia, para
comunicação entre os
traficantes — e um
aparelho de telefone
celular com número de
Brasília. A operação foi
montada a partir de uma
informação recebida pelo
Disque-Denúncia. A
droga apreendida foi
avaliada pela politia em
RS 25 mil.

Incêndio
destrói
armazém
Um incêndio destruiu, no
fim da noite de sábado,
um galpão dos Armazéns
Gerais Murundu, na Rua
Eurico Souza Leão, em
Manguinhos. Mais de 50
bombeiros em 20 veículos
foram mobilizados para
combater o fogo. Não
houve feridos, mas as
chamas, que queimaram
alimentos que estavam
estocados no local,
assustaram os moradores
das ruas próximas.
Segundo vizinhos, o
incêndio pode ter sido
provocado pela queda de
um balão. ;

Jet-ski é
apreendido
na Barra
Carlos Eduardo
Fernandes, 27 anos, teve o...
seu jet-ski apreendido
ontem pela manhã na
praia da Barra da Tijuca, .
dentro da área proibida,,
próxima aos banhistas.
Há 10 dias, a Secretaria
Municipal de Meio
Ambiente sinalizou com f»'
bóias a área a 100 metros; *

da arrebentação, masas
cordas de suporte das ""
bóias foram cortadas por
donos de jet-ski.

YITZHAK RABIN Z'L

^ A FEDERAÇÃO ISRAELITA DO ESTADO DO

XX p>|Q JANEIRO, em nome da comunidade e

de todas as instituições judaicas, expressando seu

qrande pesar pelo trágico e brutal assassinato do

grande estadista YITZHAK RABIN - o arquiteto da

paz no Oriente Médio —. convida a populaçao do

Rio de Janeiro para o Ato Religioso que fara reahzar

em sua memória, 3a-feira, 7 de novembro, as 19 ,

rio Grande Templo, na Rua Tenente Possolo, B,

Centro.

SYLVIA DE ABOIM

AZEVEDO

(MISSA DE 7° DIA)

f MARIA REGINA SABOIA LIMA, FERNANDO, JANET, JO-

T SÊ AUGUSTO, EDUARDO, JOSÉ ROBERTO DE ABOIM

AZEVEDO e GILDA PALHARES, DANIELA agradecem sen-

sibilizados as manifestações de carinho recebidas pelo tale-

cimento de sua querida Mãe, Sogra, Avó e Bisavó e convidam

os demais parentes e amigos para a Missa de 7 Dia que sera

celebrada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, d,a 07 de Novembro as

18:30 horas, na Paróquia Nossa Senhora da Paz, na Rua Vis-

conde de Pirajá n° 339 — Ipanema. 

O CONSULADO GERAL DE ISRAEL NO

RIO DE JANEIRO participa com profundo

pesar o trágico FALECIMENTO do PRI-

MEIRO-MINISTRO DO ESTADO DE IS-

RAEL,

YITZHAK RABIN Z'L

ocorrido em 4 de novembro. O Livro

de Condolências estará aberto na Se-

v de do Consulado Geral, na Av. N. S.

.Copacabana. 680/cobertura. de terça-feira. 7

¦de novembro, até quinta-feira, 9 de novem-

taro, entre 10:00 hs e 1 3:00 hs. 

t

ENG° LUIZ SANTOS REIS
MISSA DE 30° DIA

ALTAIR DUTRA DE ABOIM e FILHOS, NORAS e NETOS convi
dam para a Missa de 30" Dia do quendo e inesquecível amigo
LUIZ a ser celebrada no dia 06-11-95. HOJE às 18 hoias. na
Igreja St1 Margarida Mana. Fonte da Saudado

BENTO SILVESTRE DE FARIA

t

A família de BENTO SILVESTRE DE FARIA comumea o seu
falecimento e convida parentes e amigos para a missa de ^ dia
a ser realizada. HOJE, 2-Feira. às 19 horas, na IGREJA DE
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. Rua General Ribeiro da
Costa. n° 164 — LEME.

GILBERTO DE ULHÔA CANTO
(SÉTIMO DIA)

fElza 

Alvahydo de Ulhõa Canto. Luiz Felipe, mulher e filhos. Carlos
Alberto, mulher e filhos comunicam, com imenso pesar, o faleci
mento de seu querido GILBFRTO e convidam para a Missa de
Sétimo Dia que se realizará na 3'-feira. 7 de novembro, as l- n

no Mosteiro de São Bento Desde já. agradecem todas as manifesta-
ções de carinho recebidas por ocasião do sepultamento

YITZHAK RABIN TI

A A ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA ISRAE-

XX LITA DO RIO DE JANEIRO — ARI e a
CONGREGAÇÃO JUDAICA DO BRA-

SIL — CJB. profundamente consternadas com
•o trágico acontecimento, convidam toda a co-

Imunidade e todos os amigos da paz a se junta-
-rem a nós nas orações diárias, durante essa

[semana, às 19:00 horas, em memória do grande
íllder e estadista PRIMEIRO-MINISTRO DO ES-

fTADO DE ISRAEL SR. YITZHAK RABIN Z'L, na
'Rua 

General Severiano n° 170— Botafogo.

YVETE JAGUARIBE DE OLIVEIRA

(CAETANINHA)
(Missa d« 7" Dia)

§ 

CÉLIA JAGUARIBE DE OLIVEIRA FERRARI, POLI, CA-
CAU. PATY, LUNA e PRISCILA. CARMINDA FREITAS DE
PAIVA (ausente). SIBELE SANTA CRUZ, CARLOS DAVIES,
MARIA F CARDOSO (ausente), LAURECY (ausente). MA-

RIA CARDOSO, WAGNER e LOUISE, ENA CARDOSO, MARIA e
ALTINA aqradecem as manifestações de pesar e o carinho recebi-
dos de patentes e amigos oor ocasião do falecimento de sua muito

querida Mãe. Avó, Bisavó. Irmã. Tia. Cunhada e Patroa econvidam
nara a Missa de 7o Dia. a realizar-se AMANHA, dia 7. as 11 horas,
na Capela do Palácio Guanabara. Rua Pinheiro Machado s/n

GILBERTO DE ULHOA CANTO

(SÉTIMO DIA)

Í 

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITO F INANCEIRO
ABDF com imenso pesar, comunica o falecimento de

seu fundador e Presidente. Dr. GILBERTO DE ULHÔA
CANTO e convida para a Missa que será realizada no dia 7

de novembro. 3 '-feira, às 12:00 h. no Mosteiro de São Bento.

GILBERTO DE ULHÔA CANTO
(SÉTIMO DIA)

t

Condorcet e Mana Angela Rezende, filhos, nora e netos con-
vidam para a Missa de Sétimo Dia de seu velho e querido
amigo GILBERTO, que se realizará na 3<-feira, 7 de novem-
bro as 1 2 00 h, no Mosteiro de São Bento

jPROF. PLÍNIO CORRÊA DE OLIVEIRA
(MISSA DE 30° DIA) . k. :

,A SOCIEDADE BRASILEIRA DE DEFESA DA TRADIÇÃO. FAMÍLIA E
•PROPRIEDADE - TFP. convida os seus sócios, cooperadores, cor respon-
-dentes, simpatizantes e amigas para a Missa de Dia. que será ^ebrada•AMANHÃ, terça-feira, dia 07 de novembro, às 11 horas, na ItjHfcJA ut
•-SÀO BA&iLIO. na Rua República do Líbano. n° 17 - Centro.

MARIZA FERES DE

CARVALHO VIANNA

(MISSA DE 7° DIA)

AMILCAR WERNECK DE CARVALHO VIANNA,
MARINA, RENATO, MONICA e filhos, AMILCAR,
ANA GABRIELA e demais familiares sensibilizados
agradecem as manifestações de pesar por ocasião do

'falecimento 
de sua amada MARIZA e convidam para a

MISSA a ser celebrada HOJE dia 06/11. (segunda-fei-
ra) às 18:30 hs. na Paróquia São José — Lagoa — RJ.

NEYDE KAPLAN

4- Andréa, Mariana e Eduardo con-

l vidam para a Missa de Sétimo Dia

de sua tão querida mãe e vovó

Neyde, Que se realizará na terça-fei-

ra, 7 de novembro, às 19 horas, na

Igreja Santa Mônica, no Leblon.

GILBERTO DE ULHOA CANTO

(SÉTIMO DIA)

? Condorcet Rezende. Carlos Alberto de Ulhõa Canto. João Cor-
V deiro Guerra. Aloysio Meirelles de Miranda F°. Anton.o Carlos

f Garcia de Souza. Ewald Corrêa da Veiga. Renato Gomes de' 
Souza. Paula Barboza Vianna. Guilherme Rezende Francisco

Galdino. Gustavo Brigagão. Luiz Felipe de Carvalho. Marcelo Fonseca.
Francsco Cittadino. Eunyce de Vmcenzi Secco Mônica Szermarv
Fabricio Bandeira Neto. Chnstian Clarke de Ulhôa^anto^ Flàvia
Sant anna. Ricardo Siqueira. Claudia Pin ,'í?C/^NTO REZEN -
tina Barcellos e demais integrantes de ULHOA CANiU ntZxtN
DE E GUERRA - ADVOGADOS. profundarnente conste^d^
comunicam o falecimento de seu fundador. Dr GILBERTO Dt ULHU
CANTO e convidam para a Missa de Sétimo Dia. que será realizada
dia 7 de novembro. 3"-feira. às 12h. no Mosteiro de Sao Bento

" 
AVISOS

RELIGIOSOS E FÚNEBRES
PLANTÃO DIÁRIO

585-4326 — 585-4540
2as. ás 6as. feiras, das 8 OO às 21 00 h

Sábados e Feriados, das 8:00 àsl 4:00 h.
Domingos, das 9.00 às *-0.00 h
Nas Lojas de Classificados

2as. às 6as. feiras, das 9 OO às 1 / OO h

39-9922 e 585-4320
2as. às 5as. feiras, das 8:00 ás 1 9 OO h

Sextas-feiras, das 8:00 às 20 OO h

JORNAL DO BRASIL

DR. GILBERTO ULHÔA CANTO

(MISSA DE 7° DIA)

JL A coordenação, professores e alunos do Mes-

trado em Direito Tributário, das Faculdades In-
' tegradas Cândido Mendes — Ipanema, profun-

damente consternados pela perda irreparável de

seu grande e inesquecível idealizador Dr. Gilberto

Ulhôa Canto, participam a Missa de 7o Dia que

será realizada em intenção de sua alma. dia 07/1] /

95. 3a feira, às 12 horas, no Mosteiro de Sao

Bento, na Rua Dom Gerardo n° 68. Centro.

BI

[>

I
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S#9ioAmaraj?j Divulgagao

jp*'• 

'/•">|p**% Agrcdiu: com urn . Reveladas: usados aparelhos a

im 9¥mmu r.ML.? sa de uma pergunta shows no Brasili nos V [ rkJH sobre opalco e exigiu
Tcrcslna EH: |o c ^5' no V'sltdio do IT/' duas

1 RioBranoo ^^joao Pessoa» thur Miller. : M BIb • Flamengo. na Gavea. B| jf
V| ? &g M: ranteojantardecome- ;RT' 0 cantor nao admitc EyHfl tor amda traz na sua

l^Tl ' 
WL moragao, no restau- j ! que suas 200 pe<;as de equipe uma pessoa

|1^^; t J* <w$8* 8lMer»\ M 
'. rante 

Sardi. em Nova = I roupa. assinadas por que. uma hora antes
^ 

I c«Ub* Brasilia Iorque. dos 80 anos do | I f ! Gianni Versace, usa- fua

ilBHIlg- ; • .mArrzJmmm escritor. O jornal Afew j I das nas apresenta- qualquerlugar de%

^ Ws? mm York Post publicou nil I 
?°fen sejant passadas toda a esirategia §

O Claro |^!5e 
Hofboflte#. 

que Jones perguntou a j Mftfl I I I : .l.':r.r^'. 

js .'iWl. Moljaute Miller—que ate aque- . j Anunciado: pela Desmentido: pe-I QU' 
'

(g&*3 elf5?f .'ffjL'Jl- le momento estava co- j primeira-dama. Celia la top model Linda
nu a o 

r'' laborando paciente- • Alencar. que a Inte- Evangelista (foto) que || A ¦
<C3 Nublado WsIF Wkto mentecom a entrevista hPYWm0 T 9KB ^Wt^Wwt' , I • :• do Estado do Rio. da filho de Kyle MacLa-

ocasionais se 
ele amda sonhava : qual ela e presidente, chlan, com quem esta ggli

mf smb. Porto P^' 
':*ffP§liP!f COm sua ex"mu"ier' a • entregou na ultima se- casada ha dois anos.

^ TOm'ad° Norte ^VW If atriz Marilyn Monroe. : ^ mana. ao Corpo de A noticia circulou em ¦ -'^^y

chuvas ; Chegou: ontem a1 Sao Paulo, para pro-• Bombeiros. duas am- Paris durante o lan?a-
. i mover o ian^amento.do dime To Wong Foo, bulancias com UT1 mento das cole^oes de pret-a-porter. A mo^'

: em que interpreta uma drag queen, o ator j movel Para a Funda- de'° estava pesando quatro a cinco quilos a
m' I ijiT I a, i Patrick Swayze (foto), 41 anos. Ele desem- s c3o da Infsncia e mais. Eladisseem Los Angeles que fara uma

- 
, j 

tarcouis7h25noaeroPortodca,arulhos. ; Adolescencia Ibram ^ 
ta;is (rescas. verdnras cruas, arac

-f. ! vindo dc Londres Acompanhado da mu-: destini,doS computa- 
brag|:esera beb,^ alcootas.

* *®2~® --s, saBB : Iher. Lisa, o ator estava sorndente. 0 casal : .

\ O O IssMi ; 
dcixou rapidamente o aeropouo. com desti-; Afirmaram: que o cantor Michael Jact

S—' ^ Iiuminenso >> | fci'S f^^' " A T;"0 ao^Maksoud Plaza Hotellr,,onde estao ; n irecicios de cn uii-m son — proprietario dos direitos da obra d'p's
" r~\ Baixada WT fck. S = hospedados. i a quarta-feira. Swayze da : Pl Beatles — esta depreciando algumas muskaj

O * I v , fc f | Mk H i uma entrevista coletira sobre o filme; no ; que sairam de suas ca- a0 perniir que sejam usadas eni campanS!
/ jm **>-'* ¦'."' -¦¦'.-¦¦ : Mlu" e'c c os i'lore^ Lesley Snipes e John : sas e nao voltaram publicitarias. Paul McCartney. George Har1

I ^c8",zano* conhecidos por personagens \i- mais. Em breve, o rison e Ringo Starr. Em entrevista publicada
^tjtorai 

sui | f -o J ns. fazem um convmrente tno de travestis. : Hospital da PM rece- em Londres ua revista Elle. Harrison disse

Ceu 
claro a nublado com nevoa ao amanhecer. ventos de quadrante none. ' M I 

' ou lamoso como protago* j bera um novo apare- que, se eles nao fizerem nada. as cangoeS
de fracos a moderados. Temperatura em ligeira elevagao, variando de 17 JH • ? ' Iho de raio-X. serao lisadas ate para vender pasteis.28 graus na Regifto Serrana: 17 a 29 graus no Litoral Sul; 18 a 30 graus no Vale .'-vjl

do Paraiba; 22 a 31 graus na Regido dos Lagos: 22 a 33 graus no Norte
Flurninense; e de 18 a 34 graus no Grande Rio A umidade relaliva do ar 6 de 1^^^' 

^ 
^ ^ 

•••¦••••••'  

^..

Conquistou: o ti- Dipbmacia. doe.x-se- sual. 
* ^ '^1^09 

\3

g!?g"""— no concurso W/.v.v amenMno Henry Kis- 
Bookmakers o Acertou: a quina do concurso Ganharam: a sena principsil do

f^l r 'Nuestra Belleza Inter- singer, sera lanvado 
^ 154, lorteada ontem em Brasilia. concurso 398 dois apostadores (SP

I H nacional 95, realizado em mar<;o no Bras.l mo Lm sorwo jit 
Um inosndor do Rio Gnndt-do e RN). que recebcrao RS

jh |k >J em Miami, a brasilci- pek^Editora Francis- /j1"" o sui^l///^ do 
Ele rwebera o premio no vn 516.458,93. A anterior teve um

7/ifHt/n 1S1 (foto), mm Roriima. • 0 desembareador «»deRosa. quecuida lor de RS 412.078.15. A quadra A pisterior^ teve doU e
f ^ r -mmmm O titulo dc Miss federal CarreiraAlvim dos denies de atrizes teve 4_U acertadores cabendo a dara RS 126.678,22. Acertaram a

Nuestra Belleza ficou fala hoje. as 9h30. na famosas como Gloria cada um RS 9s 1,14.^0 terno vai quina 636 apostadores, cabendo a
p>^ tJ& fc>L Jm com a mexicana Ami- Associat;ao dos Ma- Meneecs. Adrian:) Ev distribuir aos^seus 17.888 ganha- cada um RS 995,90. A quadra pa-

Nova Cretcanto na Blancarte. gisirados do Rio. so- teves e Luciana Bruga. dores a quantia dc RS 30,71. gara a —9.742 pessoas RS 21.30.

Fortto: Obsorvatdrio nublado com chuvas oca^OTftis om Minas Gorais. PossibiHdacJo
Nacional *** n^vo« amanhecer nas domais Areas. Na Rogifto Sul, ceu ^ Michel Filho

^aranh o om Sanla Catanna. Tempo hom no Hio Grande do StM e

l^py,,,,,.^ (>r0Pf^,„  a claro nas demats Areas da regiAo N'a RegiAo Contro-Oeste, ceu -jj&pf*- ,• J f ^\ ®V .. ¦ \
0,-yra Propna nublado com periodos de parciaimente nublado e pancadas de ¦'M&t* \f. si./ / V! «t«. \' " V chuva A lardo no leste. cenlro e norte do Mato Grosso e Go«as j^H| v^'JlSr//.,*' ''•.•/ / / §4> \\ ¦%

,.!?!$!!$!}!}..„... Parcialmente nublado nas dernaiu Areas da regifto .^.h, _ ^K| -Imfl i <¦ 7 '¦/"Jj • • •<
SioConrado Imprtyrw Temporaturas: do 10* a 30" no Sul. 12* a 34* no Sudasto. 13" a 37" no ' ' ' "if« •; mtf f.'V * A \ \ f- "-H-

 Centro-Oesle: 1Ba a37* no Nordesle, e de 19" a35* no Norte * W/jf / .K i L f f.'tj! '.•> ¦; ' /X \ ^ Vv f
!»« .WK?.. ... Tonte; Instituto Nacional de Meteorologia Onmen 

^ ^ j f & *'j! '¦'* 
'

  C"'1*1'' C<XHf^s nux n'vM Cukhft' C»vu1-*,\s irut ur!' ^ i i J ! '1 j
^ 

Porque as mulhcrcs pcnsamcada

 Prtpria  Pa'rt^uWaoo 31 ?1 Cwiroa Nublado 77 15 ' {
^r7 J^,PeSS°a N^d0 

^ 
'•¦ F!fi&n^is 25 I |

Blaios ^ Proprv, Barcelona daro 20 09 Moritevideu »x^3do 33 20 COIf&tflftt&ltB.
'iirim 

ftwfecao £stedua7'i*cngi %!*#£. !$!° _5L5 now iorque daio i3 oi alto lira que se a^quasse ao seu corpo e estatura.Man# do Ateio Amd/sftfe (Botoom ex dw>  33 3 Pans ciaro 03 A ML Ma^lh^eSj^^^m^nSOU TliSSO e tTOUXe da

sk^»»'^do l""c dir^ga. Seu design exciusiwvalorizaqiSquef
KciMiKm»9 NosKmWJf tma dare 21 1? Sydney dav M vj OZUl. CMTS3 6 vemtt^ho**" P '
307.5, 5Gnt»<)o SAo Pauk>-BK). Oes-  1— «— —

— Lrsboa ^23 ^6 toqukj daro • • 19 11 Coeny pensa no seu conlcxto. Seu mecanismo  ... 
^

SS^S!!5S<2!S?jm «. i®!?*!?. s» >o « tcotc nuus» - o» sinCToncado ajusta-se automabcamente ao peso. U Soljorte, mar calnto e temperatura acima dos 28 graus. Depots'-
Fora-Rtocornfaixadwertfl impedKla Los Aroe*es ciiro 24 13 Vx-na r^iJO i . fexmas e movimentos do seu cofpo. Possui ainda um I /, /f. - • 1 ~pnimi/1 VJ.„ tt>mnn niim -nrinm >r > ««'«;•Km e9 (oftura do Posto Br<uAo). ¦• rL.:.! inteligente sistema de circulac^o de ar que diminui ins j ulcus ut senuinci c oni it mpo iuuu, o cqtiocq teve um
t& 5S?51552.^^  " 39 ¦¦¦a.-.'o.-r. aic « jo a transpiragao. domingo como ele gosta. As praias ficaram lotadas em toda a orla.
Fwftj*.ocomt,it!u»(jfeAiwTH><'<M.i Coeny6 exciusiviciade do ML Maoaihaes. E est^ "Coitt esse tempo nuiluco auando o sol ctDtirece a vento eorre nartifntr*o«Kms83^(TrwvodoBingon) a sua disposicao em nosso show room Venha tempo maiuiu, quunui aui upurete u gime ivrre pin a

8*s conhec§-la. \toce vai ver como Coeny entende o seu a praia'disse o advogado A If redo Mesquita, 35 anos, em Ipane-»cno de PotrDcow. s««i«o p«it6- Santos Onmoni PaKnotdado VisHnlOadc moderada t^tO de peOSar. f"IIZSSSSS; Produto 
100% importado. "HL 0s vendedores ambuluntes tambem fxzeram ajesta. Ha quase*"**"* Ps«?"h*s.Jf!— p»r'nub^vi»iwid«t«rodataa ExdusMdadeparaoBrasiida um mes que eu nao tinha um movimento tao bom", comemorou

7Arr!a^nA^ Martonho 
Aires Cunha, 28 anos, rendedor de dgua-de-coco, env

rj» SHi1?. __ pa-flubtoic^ikiadebM «ill i Copacabaiui. Quempassou ontempelocalfadao. naesquinada rua'.
1£ mlmaoahaes Joana Angelica, em Ipanema, tambem pode ganhar nm croqui de]acctttamemo interditado Itentido Fodaie^a Twpoborr ViSitxWade boa or 101

;;;;;;;; "ma roupa lle gra<i'('- 0s modclitos crdmfeitos por alunos da Escola\
^SZaltSS?*?n!; </<¦' Moda do Centra Cultural Candida Metides, que estaram aliKm 59. aeostamofrfo »ntertj»?aoo Cuf»l<>a Tempo bom Vistoltdade boa (l&ljottrtjsj rax: (Lfcr // /J ( _ 1

p<ytoAteg*p tSS^mH-'SSS^STm6 comemoratido o Dia da Cultura. Os alunos ainda fizeram uma
s^-io-bk. n.. .s. fwnfr; w.-(fivSMe» f.v/wipi) com 20 modclos de gesso restindo roupas criadaspor eles:

BRASIL

RIO DE JANEIRO
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AEROPORTOS
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HHBH usados aparelhos a
vapor. Ele tambénl
não suporta nenhum

^ aj^H pedacinho de papel
W' ]' 

'' MH sobre o palco e exigiu
|; duas latas gigantes dé
Wiár . -lixo no local. O can-

tor ainda traz na sua
equipe uma pessoá

,J; 'i clue- uma h°ra antes
í<ÉaLá>r de sua saída plirá

qualquer lugar, deuf^
toda a estratégia S

HHHHHHi segurança. |í,w *
Arqu(VoDesmentido: pe- —fr

la top model Linda x
Evangelista (foto) que
esteja esperando um -Ji
filho de Kyle MaeLa- 

*' 
^

chlan, com quem está i r,. 'i&M
casada há dois anos. fy
A notícia circulou em ^ÊÊs^mÊÊÊ
Paris durante o lança-
mento das coleções de prêt-à-porter. A moV
delo estava pesando quatro a cinco quilos á
mais. Ela disse em Los Angeles que fará uma
dieta de frutas frescas, verduras cruas, carne
branca e sem bebidas alcóolicas.

Agrediu: com um
soco o jornalista
Baird Jones, por cau-
sa dè uma pergunta
inoportuna, o escritor
Arthur Miller. Foi du-
rante o jantar de come-
moração, no restau-
rante Sardi. em Nova
Iorque, dos 80 anos do
escritor. O jornal New
York Post publicou
que Jones perguntou a
Miller—que até aque-
le momento estava co-
laborando paciente-
mente com a entrevista
— se ele ainda sonhava
com sua ex-mulher, a
atriz Marilyn Monroe.

Symbol Manon

Reveladas: mais
excentricidades do
cantor Elton John (fo-
to), que fará dois
shows no Brasil: nos
dias 24, em São Pau-
lo, e 25, no Estádio do
Flamengo, na Gávea.
O cantor não admite
que suas 200 peças de
roupa, assinadas por
Gianni Versace, usíj-
das nas apresenta-
ções, sejam passadas
a ferro. Só podem ser

Boa Vista
Macapá 

^ 
^ 

; ,
í São Luís f«JIIS 9 t-

HK BeUin Fortaleza,.,
Tcreslna »

,.s „Natal •joao pessoa »

Palmas
Salvador*^

BrasOia -.Wm

Rio Branco

Cuiabá

Goiânia¦Belo ^|S>"
I Horizonte «

Sáo Paulo
. •%,, 

Campo
GrandeClaro

Anunciado: pela
primeira-dama, Célia
Alencar, que a Inte-
gração-Obra Social
do Estado do Rio, da
qual ela é presidente,
entregou na última se-
mana. ao Corpo de
Bombeiros, duas am-
bulâncias com UT1
móvel. Para a Funda-
ção da Infância e
Adolescência foram
destinados computa-
dores que auxiliarão
no projeto SOS Desa-
parecidos, de crianças
que saíram de suas ca-
sas e não voltaram
mais. Em breve, o
Hospital da PM rece-
herá um novo apare-
lho de raio-X.

Claro e
nublado

Curltba

Nublado
Chuvas
ocasionais

Nublado
com
chuvas

Norte
Chegou: ontem a;São Paulo, para pro-
mover o lançamento do filme To Wong Foo,
em que interpreta uma drag queen, o ator
Patrkk Swayze (foto), 41 anos. Ele desem-
barcou às 7h25 no aeroporto de Guarulhos.
vindo de Londres. Acompanhado da mu-
lher. Lisa. o ator estava sorridente. O casal
deixou rapidamente o aeroporto, com desti-
no ao Maksoud Plaza Hotel, onde estão
hospedados. Na quarta-feira, Swayze dá
uma entrevista coletiva sobre o filme, no
qual ele e os atores Wesley Snipes e John
Leguizano. conhecidos por personagens vi-
ris. fazem um convincente trio de travestis.
Patrick Swayze ficou famoso como protago-
nista do filme Gliost. o outro lado da vida.

Vale do Paraíba Região
serrana

Afirmaram: que o cantor iVlichael Jaék-
son — proprietário dos direitos da obra dos
Beatles — está depreciando algumas música^
ao permitir que sejam usadas em campanhas
publicitárias. Paul McCartney, George Har1
rison e Rinjjo Starr. Em entrevista publicada
em Londres na revista Ellc. Harrison disse
que, se eles não fizerem nada, as canções
serão usadas até para vender pastéis.

Dalxada
fluminense

^ Baixada
. litorânea

litoral sul WtiHi&jffi

Céu 
claro a nublado com névoa ao amanhecer. Ventos de quadrante norte,

de fracos a moderados. Temperatura em ligeira elevação, variando de 17 a
28 graus na Região Serrana: 17 a 29 graus no Litoral Sul; 18 a 30 graus no Vale
do Paraiba; 22 a 31 graus na Região dos Lagos: 22 a 33 graus no Norte
Fluminense; e de 18 a 34 graus no Grande Rio. A umidade relativa do ar é de
82% e a visibilidade boa.

06h04mín
19h08m»o

nascente
poente O livro História da

Diplomacia, do ex-se-
cretário de Estado
americano Henry KLs-
singer. será lançado
em março no Brasil
pela Editora Francis-
co Alves.
• O desembargador
federal Carreira Al vim
fala hoje. às 9h30. na
Associação dos Ma-
gistrados do Rio. so-

bre reforma proces-
suai.
• Será lançado ama-
nhã na Bookmakers o
livro Um sorriso feliz
para o seu filho, do
dentista Fábio Biban-
eos de Rosa. que cuida
dos dentes de atrizes
famosas como Glória
Menezes. Adriana Es-
teves e Luciana Braga.

Conquistou: o li-
tulo de Miss Simpatia.
no concurso Miss
Nuestra Belleza Inter-
nacional 95. realizado
em Miami. a brasilei-
ra Raquel Sampaio
(foto), miss Roraima.
O título de Miss
Xucstra Belleza ficou
com a mexicana Ami-
na Blancarte.

nascente
poente

10n4lmm
06h14min Ganharam: a sena principal do

concurso 398 dois apostadores (SP
e RN), que receberão RS
516.458,93. A anterior teve um
acertador, que levará RS
253.356.44. A posterior teve dois e
dará RS 126.678,22. Acertaram á
quina 636 apostadores, cabendo a
cada um RS 995,90. A quadra pa-
gárii a 29.742 pessoas RS 21.30.

Acertou: a quina do concurso
154, sorteada ontem em Brasília,
um apostador do Rio Grande do
Sul. Ele receberá o prêmio no va-
lor de RS 412.078.15. A quadra
teve 420 acertadores. cabendo à
cada um RS 981,14. O terno vai
distribuir aos seus 17.888 ganha-
dores a quantia de RS 30,71.

Cheia Minguante
7/11 a 14/11 15/11 a 21/11

Nova Crescente
22/11 a 30/11 1/12 a B/12
Foitto: Observatório
Nacional

Motoo»at-i 5h (04/11) No RegiãoSudeste, céu claro anublado com chuvas ocasionais om Minas Gorais. Possibilidadecfcf névoa no amanhecer nas demais ár«*as Na Bogiôo Sul, cèunublado a parcialrnnnte nublado com pancadas do chuva r>oParaná o om Santa Catarina Tampo bom no Hio Grande do Sut onas demais Atoas do rogifio ,

Michol Filho

baixa-mar
09h30min
21h4ómin

pftiamar
03hQ6mm
IbhOOmín

A prevrsào para hoje na orta
marítima do Rio è de céu
limpo a pouco nublado, com
nôvoa úmida pela manhá
Ventos do nordeste a noite
com velocidade de 11 a 16
nós. Mar do nordeste com
ondas de 1,0 a 1,5 metro, em
intorvalos do 3 a 4 segun-
dos. VisibHidade boa. Tom-
peratura om ligeira olevaçflo

MetOOSíit - 21 h (3/11) Na Rogtôo Norte, nublado com
pancadas de chuva no Par A. Amazonas o Tocantins Parcialmente
nublado nas domais áreas da rogtAo Na ftagiAo Nordeste c*u
nublado o parcialmente nublado com pancadas de chuva no Mara-nhâo. leste do Rio Grande do Norto e Bahia Parcialmente nubladoa claro nas demais áreas da rogiAo Na Regifto C^ntro-Ooste, côunublado com períodos de parcialmente nublado e pancadas dechuva â tardo no leste, centro e norte do Mato Grosso »• Go«düParcialmente nublado nas demais Áreas da regtftoTemperaturas, do 10" a 30° no Sul, 12* a 34° r>o Sudeste. 13" a 37" noCentro-Oeste; 18" a 37" no Nordeste, e de 19* a 35* no NorteTonto. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmetl

M<ingar3ttxi
Gruman
Rocom)

Imprópria
Imprópria
Imprópria

leNon imprópria
Ipanema

Cidade Condições max min
Porque as mulheres pensam cada
vez mais no seu espaço.

Pwto Ve*ho NuNchuvs 34 23
Rio Branco Paf.Txibtóoo 32 22
Manaus Par/nublado 3? 25

NubladoMaceióArpoaòor
Aracaju Nufiaoo
SaK-adc* fiuNado

£V»a Vista Nublado Cuiabá Pa»THA*â3o 36 ?5
Campo Grarvx Par ,TvuNa<to 33 22

Bctilopo Impròprv3
Par/nublado 3t 23Flamengo

tfta
Impropna

Macapá Nubi9doImpmpna
Palmas Nublado Nubladorasjivaforte Sào João Imprópria
Sàolucs Nublado 9oio Horizonte NubladoVermofívi
leresirvi Nubthuva 34 25 NubladoVitanakarai
Fortaieia Nublaòo SioPauo Par;nuWado 25 16Pirafirnnga

Parmublaoo 31 21 Curitoa Nublado
João Pessoa Nublado
Reõte Nublado

Ftorianôpotti Nublado 25 *6
Podo Alegre Claro 36 30

ftacoahara
Mancâ

kUber
Sua chance
de sentar
corretamente.

A/aruama
Amsterdã claro Me*co nubladoCaboFno

Arra>al do Cabo
Buk»

Atenas nuNado nubiaáo
Barcelona ciara
Berlim nubladJ

Montevidéu nuoiado
CO -03 Moscou nublado Você já deve tef pensado numa cadeira executiva de

alio luxo que se adequasse ao seu corpo e estatura
A ML Magalhães também pensou nisso e trouxe da
Alemanha a Unha Coerry da Klòber.
Coeny é sinônimo de tecnologia e sofisticação em sua
diretoria. Seu design exciusivo valoriza qualquerambiente com suas opções em couro preto, tecido
azul, cinza e vermelho
Coeny pensa no seu conlorto. Seu mecanismo
sincronizado ajusta-se automaticamente ao peso.formas e movimentos do seu corpo. Possui ainda um
inteligente sistema de circulação de ar que diminui
a transpiração.
Coerry é exclusividade da ML Magalhães. E já está
a sua disposição em nosso show room. Venha
conhecê-la. Você vai ver como Coeny entende o seu
jeito de pensar.

Produto 100% importado.
Exclusividade para o Brasil da

Nova Iorque daro
Pans claro

Fonte; fvndacéo Estadual de Enge-nhana do Ate«o «4/nòwfe (Bctebn de
wm5} nubtoo

FranMurt daro
FrwMwtt Dutra (BR 110)Serviços de conservação do Kmt63 ao Km 251.9 Nos Kms 296.7 e307.5, sentido Sáo Pau*o-H»o. dos-
feMfWfllsji&MMtfttnsnft}RxvJwtr d« Fora (BR CMO)No Km 64. pista aentxto Juu oeTora-R«o com faixa dtreitu impedidaNo Km 69 (attura do Posto D'aí Ao Ip«ta sc>n^do RkkJuu de Fora comtaixa direita impedida para obrasNo Km 00,5. p«ta senado Juut deFora-Ro t»m laixa dweAj impedidaEntre os Kms 83,3 (Trevodo Bmgen)e 89.6 (Trevo do Grmtol o tràlego naP*sta de desc»da (variante do con-torno de Pelrúpol«s. sentrdo PetrO-poli»-R«» osta em môo dupía DoKm 90 ao 91. p«sta 9en^do Juií deFora-Rio com taixa dtreHa imped«dn
p»'» sSemRto-S«irtos (BR tOl)No Km 15.5. tTântrto deslocadonos do«s sent-dos Dos Kms 33 a35. trecho om obras com màqu»-nas na pista Do» Kms 33 5 a 36.V*ta mierditada No Km 43.1.trânsito desviado No Km 44.5,acoatamento interditado (sentidoSanfcjs-Rio» Dos Kma 46 a 49. tre-cfK) em obras No Km 52.5. acos-tameoto frMerditado (Santos Rto>«uma «rtensâo de tO metros No*m 59, acostamento interditado(R'o-Santos) No Km 64.5 acosta-monlo Interditado por 15 metros,«entido Santos-Rns No Km 75,7

Sào Francisco nufctado

nublado
? Sol forte, mar calmo e temperatura acima dos 28 graus. Depois
de três finais de semana com tempo ruim. o carioca teve um
domingo como ele gosta. As praias ficaram lotadas em toda a orla."Com esse tempo maluco, quando o sol aparece a gente corre para
a praia 

", disse o advogado Alfredo Mesquita, 35 anos, em Ipane-
ma. Os vendedores ambulantes também fizeram a festa. 

"Há 
quase:

um mês que eu não tinha um movimento tão bom", comemorou
Martonho Aires Cunlia, 28 anos, vendedor de água-de-coco, em.
Copacabana. Quem passou ontem pelo calçadão, na esquina da rua
Joana Angélica, em Ipanema, também pôde ganhar um croqui de
uma roupa de graça. Os modelilos eram feitos por alunos da Escola
de Moda do Centro Cultural Cândido Mendes, que estavam ali
comemorando o Dia da Cultura. Os alunos ainda fizeram uma
exposição com 2() modelos de gesso vestindo roupas criadas por eles:

Toronto
nuMjJo

Galeào
Santos Oumoot

ParmuWaoo Visibilidade moderada
Par/nubiado Vt$»t»ltdâde moderada
Par'nubiado ViSibikdaoe moderadaCumbica(SP)

Congonhas (SP)
Vkacopos (SP)
Confins (6H|

P»r/nublpao.Vti>btWaòe moderada
Tempo bom VtsibüidadeJbda. | f.Parmublado Visibilidade toa
Partauttado VtsitMidade boa
Pa»''nublado. Visibilidade moxtada

Brasília

mlnnagalhaes
Manaus
Fortaleza IwyoliowVmtiMaat bca

Tempo í»m Visibilidade boá
Tempo bom Visibilidade boa

Cufittia
Tampo bom VstoaPorto Alegre

Fonte: Tasa



 Nao pode ser vendido separadamente
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Esportes Bf'<;

Ollia o tricolor ai!

¦ Mesmo desfalcado e sem dinheiro o Flumine^e mantem o ritmo e ja lideratambem o segundo turno do Campeonato Brasileiro

Veneer neste fim de scmana ^ 
"* * '"''

i- o Bolafogo cmpatou ',»¦¦ :'If' , "' ¦ '"¦ ^ :: .riT*'" ¦
torn o Criciuma, sabado (I 

jpaPM-... ,..lBfi^f %.
a 1); o Flamengo empatou il gSggMte 

.'- 
v'. -*

com o Internacional (0 a 0, •••'* * flGBb»*'Sr

ontem, em Porto Alegre); |®';- • J h.' v•
enquantoo Vasco era der- ¦ .< •''¦ '¦

nense esta outra vez na 
Mljtjjfe^ "iMffS-

frente. E Renato, o rei do ...... 7—

Rio, nem esta jogando... Satisfeitos com a cainpanhano Campeonato Brasileiro, Vampcia(5) e Aihon criaram ate coreografm exoticas para comemorar as gols do Flummense

•'• vx' '-""I

FemcmaoScherer venceu o diwlo dos 50m com Gustavo Barges

" y—"—;

O /. -7^

Rio de Janeiro — Segunda-feira, 6 de novembro de 1995

Satisfeitos cvm a ccanpcmhano Ca)npeonato Brasileiro, Vampcta(5) eAílton criaram até coreografias exóticas para comemorar os gols do Fluminense

m: m

Fernando Scherer venceu o duelo dos 50m com Gustavo Borges

'¦

O jogado^ortê-SncncanoDerncí^empo^ou a torcida rubrornegra

JORNAL DO BRASIL

m Mesmo desfalcado e sem dinheiro o Fluminense mantém o ritmo e já lidera também o segundo turno do Campeonato Brasileiro
 .i ' i ii i . j ..I )ijg*ww^wgPiiBHM'aa«aMMBMMMMg««gBBgBgBai]JXdUJttLjj)3UIU.üUlft»^JB3SBfiaitog^ '»rV-*.:-..:'^;"'?- ¦•'^^J.ry!:\':-'l--:¦*-:'>J': 4

Como quem não quer na-

da, com o time cheio de des-
falques e sem dinheiro no
bolso, o Fluminense já está
outra vez em primeiro lugar
no grupo B do Campeonato'
Brasileiro. Com a vaga na
fase semifinal assegurada, o
tricolor carioca vem carac-
terizando sua campanha pe-
la avareza de gols a favor, é
verdade, mas pela firme dis-

posição de sua zaga, ainda a
menos vazada da competi-

ção. Ontem, para não que-
br ar a corrente, o ataque
marcou exagerados dois

gols enquanto o goleiro Nei

sofria um — de pênalti —,

na boa vitória de 2 a 1 sobre
o Guarani que, entre outras
coisas, ajudou o Botafogo.

É verdade que o Flumi-

nense não lidera só. A seu

lado estão o Vasco, o Goiás

e o Atlético, (estes, com uma

partida a menos). Mas é

verdade, também, que o tri-

color carioca foi o único re-

presentante do estado a

vencer neste fim de semana
— o Botafogo empatou

com o Criciúma, sábado (1
a 1); o Flamengo empatou

com o Internacional (0 a 0,

ontem, em Porto Alegre);

enquanto o Vasco era der-

rotado pelo Grêmio (2 a 1,

também na capital gaúcha).
Sem muito alarde o Flumi-

nense está outra vez na

frente. E Renato, o rei do

Rio, nem está jogando...

Marcelo Tboobaki
O domingo esportivo no

Rio teve duas grandes estre-

Ias: o nadador Fernando

Scherer e o jogador norte-a-

mericano Derrick, que de-

fende o Flamengo no Esta-

dual de Basquete. Scherer
brilhou pela manhã, na

praia de Copacabana, como

principal nome do Brasil no

Torneio Internacional Ci-

dade Maravilhosa. Primei-

ro, bateu seu eterno rival

Gustavo Borges nos 50m li-

vre, se vingando da derrota

para o mesmo Borges nos

200m, na última sexta-feira.
Além disso, Scherer foi a

presença mais importante

na vitória brasileira no reve-

zamento 4x100 medley, vi-

rando uma prova que pare-
cia perdida. Mais tarde, foi

a vez de Derrick brilhar,

tendo como cenário o giná-
sio do Grajaú Country

Club. O pivô empolgou o

público com suas enterradas

e deu um verdadeiro show

na vitória de 107 a 84 do

Flamengo sobre o Vasco.

(Págs.2 e 6)

Joào Corquoira

SsSlil

l l
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—: —— JoSo Cerqueira

Nem mesmo a forte imposta por Leon (C) foi capaz de impedir que o vascaino Marx (com a bola) acubassc

Stars Game. 0
os jogadores ^moda texana, comandada pela mao

evento obedecera Warriors (99 a
os moldcs Prods- 1 —

dos devera repetir H|H^pontes
sucesso do passado, quando i||^^^^^^^MH|||j|jM^V«^H§|i^^^^^^G2g^ sua equipe conseguisse segundo

BdfejfcM ll'l li'J I I I ——Basaa#lf.'»jj»i^l^giuiftiaAiPQttg«£pOnTEiMA6TVfellSSlll8i-.;
¦ ,^r !IWl| |^^^HPcmMriM »*W Evyrwr» ¦ mm mm*m "*™|i

^^^Hvi^ala-Divfi^^^esatcnt^n^^foran^m^how^xtraMntimidou

FUTEBOL f» " ---*Wlti&£ttolH
''Mli^.iBB^BHBBBHI^??.'"..' I tWoooiiUspSwafTiSiilI VitbmiVaco T^TfcS ;1

Gampeonato Brasileiro Espvaaia <^mmMmml tbW6Hrw! 
| ...n^—

gampe0na(0 Japones ^ly^eTa 
'is"*0"

\larx (pivo) — 0 melhor do time. Celso (pivo) — Nao u>>.niiiil ~

Trabalhou hem na arma?ao e. em- para trabalhar a bola. 5 Naciona ^^^^HHP***^j*PpHPp*- K tt^BSoiu?? i Boa* RK^SJI^S* U&«omnii3«M '
bora tenha desperdi?ado tres arre- Johnson (ala) — Esforqado. Nao Internacional H^^^HPfl ^cs ESffw«ta> ^JBKi5|El _^l3^
mcssos li vres, foi o cestinha da par- mais do que isso. ^ — 

^ 

«<q(g. .' r^"/3|^^ 
—39iKMBlj

rebotes importantes. Duda (ala) — Jogou pouco tempo. Nacional/lnternacional jljHii^'''''F "1 
»jt' ^'y —9Y ^II^BFjIEW 

' 
'ff ' 1, iff uffH

Ricardinho (annador) — Incansavel. Semoota 
^ AUT0P»10BILISM0 j- 

**''"' ' **¦¦ 'v -» fNl ' .jfr.,, .' , I! ._? ®_—:J5r

dMramag™,6cn,ca 
iS^wT Jogou pouco tern- oUTOOS ESPORTES RSI 2E" W. l£ ' Sfc iBSl

Emerson (piv6) — Lento e sem mo- po . Sem nota Lr—— ^ '  
H bilidade. Perdeu bolas faceis dentro China (armador) — Jogador de bai-

;5 t' ' "
,¦/...' 
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Jofio Cerqueica.

!®k :c$mm
como o cc

'"'ímÊÊm "*¦ M Br "*¦" ¦•.««
Nem mesmo a forte marcação imposta por Leon (C) foi capaz de impedir qiie o vascaíno Marx (com a bola) acabasse a partida

Charlotto, EUA — Reuters

¦- - '* ***** w«^^X^^Í^^^ÊÊÊ^ÊkMÁí:-
Stackhouse (42) marca para os 76 ers na ilerrota para o Hornéts

iiPll®

Joço aderir
Gtotot»

Piimevai ¦ EUta
BindZWO

Vitónai Vasco
w»

Rameogox
BandJlMO

Piufwnefise x Guaram
ESPN-BH 13h Campeonato Brasileiro
KslMiU Aníe-s i 1<to-
tanaESPVBR^i

Kaslwva Mt«* tCeresa
osmi ESPH^flzar ESPMRWÍOESPN-Bflt9H0Campeonato japonês

ESfHenwt»Campeonato Espanhol
Gõisforõíããã
ESPMflWiCampeonato Italiano
hottingtum»Wimbíedon
ESPIAI» ESPtrtfl13hCampeonato Inglês

Gois d« rodatM
ESP^flfllgJO ESWÍRI»ESPf^-Bfl

Camp Holwflês níSfTAfgSSía
Aja» i PSV BWMttjml BanltGkito?iM5

Campeonato Aruentino Camc Hotanoès
ESff*«iai30

Cimp. Ffíncèí
ESPHflRWitS SWtflBWiESPN^R19«

BisSarsGane
ESPN^Sim
USA Womefl»! Surtir)
BPMH1»

Nacional
Pdoenu Sois»Ntw Tort
jjwçta ESWHW23»Internacional

VÔLEI
&asl«Ccèvj
Ba»i«nNacional/Internacional 8fcri»RI* BandQi

AUTOMOBILISMO Tremo (^MAusíííís
G«ein30

GPteAtOfMMFl
SkOc 'n30Scpe^inj™

ESPVBfli»iWl •n4*'JS'®
l I hiiihi]

BOX^oSoDuto * Rubens FAiSTBAa
Ca.M Sawl?!>jO I ESPN-ifH»

Nacional/Internacional
oais«ò
esph^BT»X

WTOCKHSW
ES^veR»ÍIWTSU

CNTISiOUTROS ESPORTES

pelo 
Vasco

„ Mesmo já classificados, rubro-negros

arrasaram o time vascaíno no basquete
 tre os quatro melhores da com-

petição. O Napoleon (Liga An-
grense) me disse que queria jo-
gar no Vasco e ainda traria um

GILMAR FERREIRA
O time de basquete masculi-

no do Flamengo não tem um
ataque dos sonhos. Sem proble-
mas: sua defesa também não
causa pesadelos. Por isso, justa e
tão somente em nome da coleti-
vidade bem afinada, é que o
time segue tranqüilo rumo ao
título do Campeonato Estadual
adulto. Ontem pela manhã, foi a
vez de os rubro-negros conse-
guirem sua 16a vitória na com-
petição, impondo 107 a 84 (53 a
45) no Vasco, no ginásio Grajaú
Country Club.

Que o Flamengo venceria
ninguém tinha dúvidas — o ti-
me é mais experiente, é mais alto
e é superior tecnicamente. Isso,
sem contar a motivação: os ru-
bro-negros são os favoritos para
a conquista do título e os vas-
caínos não têm mais chances de
participarem da fase semifinal
que será disputada entre os qua-
tro melhores na classificação ge-
ral. A expectativa, portanto, era
apenas o duelo entre os irmãos
Alexei, 28 anos, ala do Flamen-
go, e Marx, 24 anos, pivô do
Vasco.

Na briga particular pela con-
dição de cestinha da partida e
da competição, o mano mais no-
vo levou a melhor: fez 43 pontos
(contra 21) e tem agora a marca
de 550 pontos na competição —
Alexei tem 365. "Ele sabe jogar.
Precisa apenas doninar os ner-
vos, controlar a ansiedade e ir à
cesta na hora certa", reparou
Alexei, que jogou poucos minu-
tos. "Fiquei de fora por três
semanas por causa de uma con-
tusão na perna e estou feliz por
poder ajudar o time novamen-
te", disse.

Marx, revoltado com o des-
leixo dos dirigentes vascaínos,
preferiu protestar. 

"Tivemos al-
tos e baixos na competição em
função da baixa estatura e da
pouca experiência do time. Infe-
lizmente, os dirigentes do Vasco
não pensaram grande", quei-
xou-se, lamentando o pouco ca-
so. "Bastavam dois americanos
nesse time e nós estaríamos en-

pivô com ele. Garanto que com
eles nós teríamos cinco vitórias
a mais", desabafou.

Excetuando-se as particulari-
dades da família Bueno de Car-
valho, a partida teve pouco mo-
mentos de emoção. O técnico
Miguel Ângelo deixou Alexei no
banco, iniciou com Olivia, Al-
berto, Leon, Marcelão e Bento
e, como tem feito nas últimas
partidas, foi revezando os joga-
dores, sem deixar que o time
diminuísse o ritmo. Márcio An-
drade, treinador do Vasco, en-
trou com o que tinha de me-
lhor e achou que com Ale-
xandrinho, Ricardinho, Etner-
son, Marx e Celso poderia
equilibrar o jogo.

Ledo engano. Capitaneados
pelo ala-armador Alberto, eleito
o melhor jogador da partida, e
contagiados pelas enterradas do
pivô americano Derrick (substi-
tuto de Oliva), um verdadeiro
show-man embaixo do aro, o ti-
me rubro-negro foi se impondo
na quadra. Fechou o primeiro
tempo em 53 a 45 mas, no se-
gundo, acabou por fazer preva-
lecer sua superioridade. "Nossa

campanha é fruto do investi-
mento que o clube fez", re-
conheceu Alberto.

Vascot yí.-íjí ?i5&» V^'M§wvl
Time inicial: Mar* (43). Alexandri-
nbo (0), RtcarcHnho (17), Emerson
(12) e Celso (4). Depois: Fred (0).
Duda (3). Jonhson (5), Wellington
(0). China (0) e RoQério (0).
Técnioot Márcio Andrade

Flamengo
Time inicial: Olivia (9). Alberto (15).
Leon (10), Marcelão (16), Bonto
(14). Depois: Derrick (9), Claudinho
(4), Arturo (0), Sergtnho (2), Valdeir
(7) e Alexoi (21)
Técoksos Miguel Angek> da Luz
Local: Ginásio do Grajaú Country
Club. Árbitro»: Nôlson Ramos e
Varvder Lobosco. Prlm«lr© tempo:
Flamengo 53 x 45 Vasco. Co«»l-
nh»« Marx (Vasco): 43 pontos.

Big Stars

no Tijuca

O melhor do basquete do Rio
estará na quadra do Ginásio do
Tijuca, no próximo domingo, para
o 111 Big Stars Game. O evento
reunirá os 24 melhores jogadores
da competição (incluindo os dez
norte-americanos) e os quatro me-
lhores técnicos. O evento obedecerá
os moldes da NBA (a Liga Profis-
sional dos EUA) e deverá repetir o
sucesso do ano passado, quando 4
mil pessoas lotaram o ginásio.

Os jogadores serão divididos em
dois times, cada equipe terá dois
técnicos e a partida terá quatro
tempos de doze minutos. Antes,
porém, os onze melhores de cada
clube na estatística de arremesso de
três pontos disputarão um torneio
de arremessos. Cada jogador terá
direito a um minuto para tentar a
cesta e ao final serão premiados os
dois melhores, que receberão RS
300 e RS 200. respectivamente.

Os convocados são: Bento, Al-
berto, Alexei, Olivia. Leon. Derrick
e Marcelão (Flamengo); Pelezinho,
Jorginho, Adam e Duane (Tijuca);
Jamilson, Marcionilio, Anray, Reys
Jr (Liga Angrense); Timothy, Troy
e Fioravante (Fluminense); Brian,
Clark e Almir (Olaria); Rodrigo
(CEE/Friburgo); Emerson (Jequia)
e Marx (Vasco).

'Popeye'

comanda o

Mavericks

DALLAS, EUA — Foi uma festa àJ
moda texana, comandada pela mão
certeira de Popeye Jones. O Dallas
Mavericks venceu o Golden State
Warriors (99 a 84) e teve em Jones
sua maior estrela — marcou 24
pontos e foi fundamental para que
sua equipe conseguisse seu segundo
triunfo consecutivo em duas parti-
das disputadas nesta temporada da
NBA (a Liga Profissional de bas-
quete masculino dos EUA), um la-,
to inédito na história do clube.

Em Indianápolis, o Indiana Pa-
cers não teve maiores problemas
para passar pela equipe canadense
do Toronto Raptors — que estréia
na NBA — vencendo por 97 a 89,
com uma grande atuação de Reggie „
Miller. O time da casa chegou a
estar vencendo por 70 a 46. quando
faltavam pouco mais de seis minu-
tos para o término do terceiro
quarto. Com muita garra, o Toron-
to fez a diferença cair para quatro
pontos (84 a 80), mas o Pacers reto-
mou o controle da partida e cons-
truiu com tranqüilidade o placar ,
final. Em Charlotte. os Hornets,
venceram o Philadelphia 76'ers por *
119 a 108.

FLAMENGO

SEXTA | SÁBADO | DOMINGO

foram um show extra. Intimidou
seus jovens marcadores. 7
Claudinho (pivô) — Mérito por ter
mantido o nivel do time. 6
Alexey (ala) — Está fora de ritmo
mas ainda assim é sempre um desta-
que. 8
Arturo (ala) — Jogou pouco tempo.
Sem oota
Serginbo (pivô) — Jogou pouco
tempo. Sem nota
Ricardo (ala) — Jogou pouco tem-
po. Sem nota

1 Campeonato Estadual de

Flamengo

passa 
fácil

Olivia (ala-pivô) — Desatento em
alguns lances. 6
Alberto (armador) — Voluntarioso,
exibiu refinada técnica e precisão
nos arremessos. 9
Leon (pivô) — Fez dez pontos e
poderia ter feito mais. Faltou con-
ccntração. 6
Marcelão (pivô) — Fugiu da marca-
ção. Foi prejudicado por uma pan-
cadá recebida logo início. 7
Bento (armador) — Esteve nos luea-
res certos, nos momentos certos. 7
Derrick (pivô) — Suas enterradas

Marx (pivô) — O melhor do time.
Trabalhou bem na armação e. em-
bora tenha desperdiçado três arre-
messos livres, foi o cestinha da par-
tida. 8
Alexandrinho (armador) — Perdeu
rebotes importantes. 5
Ricardinho (armador) — Incansável,
fez o que pôde para diminuir na
baSe da raça a desvantagem técnica
de seu time. 7
Emerson (pivô) — Lento e sem mo-
bilidade. Perdeu bolas fáceis dentro
do garrafão. 5

Celso (pivô) — Não teve facilidade
para trabalhar a bola. 5
Johnson (ala) — Esforçado, Não
mais do que isso. 5
Fred (armador) — Jogou pouco
tempo. Sem nota
Duda (ala) — Jogou pouco tempo.
Sem nota
Wellington (pivô) — Jogou pouco
tempo. Sem nota
Rogério (ala) — Jogou pouco tem-
po. Sem nota
China (armador) — Jogador de bai-
xa estatura. Pouco fez. 4
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ESPORTES

ClasalfloaçAo
1" Flamengo
2o Liga Angrenso...
3o Ti)uca
4o Fluminense
5° CEE/N Friburgo.
6o Olaria/Aurimar..

Vasco
9o Jequià lato

10° Grajnu
11° Hebraica/Rio

Resultados
Grajaú 61 x 73 CEE/Sesi Friburgo
Fluminense 102 x 97 Tijuca
Olarla/Aurimar 98 x
105 Liga Angrenso
Hobraica/Rio 85 x 91 Botalogo
Vasco 84 x 107 Flamengo
Próximos JogosHOJE
CEE/Sesi Friburgo x Flamengo

D
17 16 1
10 13 5
17 13 4
17 12 5
17 10 7
18 9
18 9
17 9
17 15
17 7

Tijuca X Grajaú
Tijuca - 20h
SEXTA-FEIRA
Liga Angrense x Vasco
Angra dos Reis - 20h
Botalogo x Jequiá
Gávea - 18h30
Hebraica/Rio x Fluminense
Gávea - 20h
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jProtestos 
marcam a vitoria do Fluminense

ITorcida 

e jogadores se unem contra os salarios atrasados no clube, mas time volta a lideranga ao derrotar o Guarani por 2 a 1
J sf, Jo&o Cerqueira
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Torcida e jogadores se unem contra os salários atrasados no clube, mas time volta à liderança ao derrotar o Guarani por 2 a 1
 Joào Cerqueira
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rotestos marcam a vitória do Fluminense

TARDO GONZALEZ
Arnaldo, quanto custa um titu-

", dizia uma das muitas faixas da
jrcida do Fluminense ontem, no
iracanã, contra a diretoria de
aaldo Santiago. A pergunta mar-

0ki a mente dos jogadores, mas
ig^arra na irresponsabilidade de di-
mgentes que não cumprem a mais
táfementar das tarefas numa relação
|íi trabalho: o pagamento de salá-
iíps. Ontem, porém, os tricolores
c^íarquibancada e do campo deram
utíja aula aos dirigentes. Unidos
i{jim perfeito casamento, derrota-
r^iri o Guarani por 2 a 1, e nunca é
dçmais lembrar, o tricolor foi o
uúico carioca a vencer no fim de
semana. Sem dinheiro e sem apoio,
o Fluminense termina a rodada
simplesmente como o líder do gru-
po B."Time de guerreiros, diretoria de
caloteiros", dizia outra faixa. Sem
Renato em campo — ficou em casa,
com problemas intestinais —, a tor-
cida comprou a briga do time. A
cSàa lance de perigo, vibrava e, em
seguida, saia com um coro contra
os dirigentes. Em campo, o guerrei-
rò Aílton humilhava os dirigentes
tricolores com um empenho conta-
giante — sob um sol fortíssimo e
temperatura de 33 graus — e uma
categoria pouco habitual. Aos 20m,
Ailton acerta o travessão e, no re-
bote, Rogerinho abre o placar."PQP(*), cadê o salário, ninguém
sabe, ninguém viu", detonava a
torcida.

"Juber, funcionário é gente", era
outra faixa, referindo-se ao vice-
presidente de finanças Juber Perei-
ra Gonçalves. Aos 46m, Aílton ar-
titula nova jogada pela esquerda e
centra na cabeça de Valdeir. 2 a 0 e
a torcida não pára: 

"Eiro, eiro, ei-
ro, Arnaldo caloteiro". No segundo
tempo, como sempre acontece, o

Fluminense recuou. Nas cadeiras
do Maracanã, Júnior, filho de Zico,
incentivava sozinho o Bugre, mas
haja otimismo para um time em
que jogam no mesmo meio-campo
Neto e Djalminha. Só para dar um
toquezinho de drama, o Guarani
descontou com E)jalminha, cobran-
do pênalti aos 42m.

"Jogadores: heróis. Dirigentes:
mentiras e incompetência", dizia a
faixa mais colorida do estádio. A
postura do time de Joel estimula o
calote da diretoria. Afinal, o time
mostrou que pode acontecer tudo
daqui em diante, menos falta de
empenho em campo. Em meio aos
protestos dos jogadores, o treina-
dor dizia, sexta-feira, que o time
precisava de sete pontos contra
Guarani, Bragantino e Paysandu
para entrar de vez na briga pelo
ponto-extra. Três já foram conquis-
tados. E é aconselhável que os ad-
versários comecem a torcer muito
para que a crise financeira se agrave
nas Laranjeiras. Senão...

Nei, Ronald, Lima. Alê e Càssio;
Vampeta, Otacllio (Cadu). Ailton e
Rogerinho (Darci): Leonardo (An-
derson) e Valdeir. Técnico: Joel
Santana.

Pitarelli, Anderson, Davi, Souza e
Júlio César; Fernando. Valdeir
(Neto). Sérgio Soares e Djalminha;
Luizào e Fernando Diniz (Jean).
Técnico: Nicanor de Carvalho.
Local: Maracanã. Renda: RS
131.390. Público: 12.943. Juiz: Lin-
coln Bicalho. Cartões amarelos:
Câssio. Vampeta. Cadu, Rogeri-
nho, Davi, Souza. Sérgio Soares e
Jean Qols: No primeiro tempo,
Rogerinho aos 20m e Valdeir aos
46m. No sogurvdo tempo, Djalmi-

nha aos 42m.

Ailton, líder interino

ALEXANDRE CARAUTA
A vitória sobre o Guarani res-

saltou pelo menos dois aspectos no
Fluminense: a dignidade profissio-
nal do time tricolor vence (até
quando?) a penúria salarial a que
foi submetido pela diretoria do clu-
be; e Ailton assume perfeitamente o
papel de lider interino, na ausência
dOjtfiini Renato.

.Aílton foi o nome de uma parti-
da em que os jogadores do Flumi-
nqnse se valeram, como nunca, da
habitual disposição para sensibili-
/ar os dirigentes tricolores da ur-
gêfticia de serem pagos os salários e
prêmios atrasados. "Nossa 

pegada
continua firme, apesar de todos os
problemas finananceiros. Agora,
resta à diretoria honrar seus com-
prossimós. E rápido", cobra um ca-
raisa 8, com status de lider.

^rãtããmtc^(údê^^mjr^u^aconr^rT7mKmyrar seu gol, o .seguiulo do Fluminense n a boa vitória de 2 al sobre o Guarani

Esse novo Ailton abandona o
discurso modesto do Estadual e
dispara um canhão de farpas: "Não

há disposição que resista à falta de
dinheiro no bolso". O descontenta-
mento do apoiador ultrapassa o li-
mite das Laranjeiras. Aílton não se
conforma em sequer ter sido lem-
brado pelo técnico da seleção brasi-
leira. "Sem falsa modéstia, sei que
venho jogando melhor do que vá-
nos convocados".

O jogador tricolor fez contra o
Guarani uma partida digna da ca-
misa amarela. Incansável, ajudou
no desarme e criou os principais
lances de ataque. "Por ser mais e\-
periente do que a maioria dos com-
panheiros, tenho que assumir a res-
ponsabilidade de armar o jogo",
observou Ailton.

FLUMINENSE GUARANI

Nei — Bem nas poucas vezes em
que foi exigido. 6
Ronald — Altos e baixos. Errou
quase todos os cruzamentos. 5
Lima — Melhora a cada dia. Colo-
cação precisa e sempre atento nas
antecipações. 8
Alê— Na sua função, que è defen-
der. quase perfeito. Onipresente na
zaga, ganhou todas pelo alto e por
baixo. Pelo jogo de ontem, já amea-
ça a posição de Sorlei 9
Càssio — O pior do time. Indolente
o jogo inteiro. Fez um pênalti des-
necessário. 3
Vampeta— Um branco nos últimos
20 minutos do primeiro tempo. No
resto, um show de habilidade. 7
Otacilio — Ia muito bem até se

contundir aos 20 minutos de jogo.
6
Cadu — Burocrático e. como sem-
pre, errando passes a quilo. 5
Ailton — O dono do jogo e. sem
Renato, também do time. Armou
os dois gols e ia fazendo outro de
placa. l),5
Rogerinho — Fundamental no es-
quema tático de Joel. 7
Darci — Entrou no fim. Sem nota.
Leonardo — Muita movimentação,
nuts errou alguns lances por falta de
ritmo. 6
Ãnderson — Entrou no último mi-
nuto. Sem nota
Valdeir — Um inferno para a defesa
do Guarani. Uma de suas melhores
atuações no Fluminense^, 8

Pitarelli — Sem culpa nos gols. Fez
o que pôde para evitar a derrota. 7
Anderson — Firme, bem colocado
na defesa. Atrapalhado no ataque.
6
Davi — Inteiramente envolvido por
Valdeir. Só o parava na pancada. 5
Souza — Outro que abusou das
faltas. í>
Júlio César —¦ O melhor da defesa
paulista. Fechou o seu setor e ainda
apoiou o ataque. 7
Fernando — Não viu a bola ante a
movimentação de Ailton, Leonar-
do e Rogerinho. Tem a desculpa de
que ninguém o ajudou na marca-
çâo. 6
Valdeir — Não agüentou o calor.
Saiu no intervalo. 4

Neto — Patético. Passou o segundo'
tempo inteiro puxando o calção pá-
ra cima. 3
Sérgio Soares — Confuso. As vez,es,,
partia com a bola com vários com-
panheiros ao lado. Outras vezes to-
cava quando tinha um corredor, á
frente. 5
Djalminha — Sua habilidade se per;,,
de na marra e nas reclamações. 5
Luizào — Outro que tenta jogadas
impossíveis e só fica reclamando»
dos companheiros. 4
Fernando Diniz — Só conseguiu
compor o meio de campo. Não
criou nada. 4
Jean— Demorou a entrar. Um dos
responsáveis isolados pela reação
do time no final. 7

SEOUNDA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 1995 JORNAL DO BRASIL

Mr —

rf^ptfr:

Passarella nreeisa da vitoria para se manter no conuuxdo da selecao argentina ate a Copa de (>S

decide o destinojogo com Brasil

( >LPEMArio TOlKiUINHÓ
BUENOS AIRES — O clima não

poderia ser mais quente na capital
argentina. Primeiro pelas condições
metcreológicas, já que um calor de
quase 40 graus fez com que boa
paVte da população procurasse os
parques da cidade no dia de ontem.
Mhs um outro fator — talvez até
mais decisivo — contribui para es-
quentar Buenos Aires. E o confron-
to da próxima quarta-feira entre
Brasil e Argentina, chamado por
todos os jornais de o jogo do ano e
encarado como um desafio funda-
mental para a permanência de Da-
nifi Passarella à frente da seleção
rufcional.r.

!Í) técnico argentino é motivo de
polêmica desde que decidiu não
cdnvocar jogadores de cabelos
compridos — deixando de fora de
sikis listas craques como Redondo e
G&higgia. A intransigência do trei-
nádor voltou a ser criticada quando
elè não chamou o astro Diego Ma-
rajíona para o confronto com o
Bçasil.

' Maradona recupera a forma a
c:çda dia e tem sido fundamental
p^ra a boa campanha realizada pe-
Io: seu Boca Juniors no Campeona-
toj Nacional. Além disso, Diego
raiftrma repetidamente seu amor
pela seleção. "Sempre 

que a Argen-
titã precisar de mim, estarei pronto
para dar o melhor em campo. Mas
só-se o ambiente for favorável, não
qiiero tumultuar nada", afirma o
craque, que tem problemas de rela-
cionamento com Pasarella desde
que o atual técnico era capitão da
seleção argentina. Sem ter o uue

fazer na Argentina, Maradona se-
guiu ontem mesmo para Inglaterra
— vai dar uma palestra na Uni ver-
sidade de Oxford.

Decisão — A partida contra o
Brasil é encarada como uma verda-
deira decisão de campeonato. Os
argentinos levam fé na vitória, já
que acreditam que o Brasil perde
muito de sua força defensiva sem
Dunga e Márcio Santos. Além dis-
so, as ausências de Edmundo (des-
taque na Copa América) e do tetra-
campeão Romário também são
apontadas como vantagens por
aqueles que confiam numa vitória
do time da casa.

Uma vitória sobre o Brasil dará
ao técnico Passarella tranqüilidade
para preparar a equipe para as eli-
minatórias da Copa do Mundo de
98. na França. Uma derrota pode
apressar o fim de seu ciclo no co-
mando da seleção. O treinador sabe
disso e aposta todas as suas fichas
na força ofensiva de Batistuta, que
é tratado como um verdadeiro sal-
vador da pátria. O artilheiro argen-
tir.o, que marcou ontem os dois
gols da Fiorentina na vitória sobre
o Lazio, é o símbolo da confiança
na vitória sobre o Brasil.

Bronzeado — Ontem foi dia
de pouca roupa nos parques da ca-
pitai argentina. Todos queriam co-
locar o bronzeado em dia. O calor
também serviu de mote para goza-
ções aos argentinos que chegavam
do Rio no aeroporto — todos bran-
quinhos, devido ao mau tempo que
castigou o Rio durante uma sema-
na inteira.

de Passarella

Juninlio prevê

seleção forte

Londres — O apoiador Juni-
nho acredita que a seleção brasi-
leira fará uma grande apresenta-
ção contra a Argentina, na quar-
ta-feira. em Buenos Aires. O joga-
dor viajou ontem para a capital
argentina muito animado, garan-
tindo que o técnico Zagalo. ape-
sar de alguns problemas, certa-
mente mandará a campo uma
equipe forte, capaz de conseguir
mais uma grande vitória.

Juninho considerou boa a sua
estréia no Middlesbrough, sába-
do. apesar de sua equipe ter em-
patado em casa com o Leeds Unr-"
ted, em 1 a 1 Ele deu o passe pára
o gol do seu time, após uma gran- -
de arrancada desde o meio-cam-
po. Juninho afirmou ainda que
espera participar do Torneio Pré-
Olímpico, embora isso signifique-
que ficará fora da equipe do Mid^"
dlesbrough por uns sete jogos.

O treinador do time inglês. Br-
yan Robson, disse que por en-
quanto não quer pensar nisso:
"Será um grande prejuízo para o
nosso time na disputa do Cam-
peonato Inglês, mas vamos deixar
isso para mais tarde". Juninho iá
desfalcará o Middlesbrough nesta
quarta-feira, contra o Crvstal Pa-
lace. pela Copa da Inglaterra, por
causa do amistoso contra os ar-
gentinos.
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pgr equipcs. Grapii'oia, por fora, numteni pequeha vahtagerii sobrc Mao Ltvre e conquista o C lassico Jockey C Inn do Rio Qranae do Siil cm I .(lilt) inch o>

1* P4rco: Famia ¦ Hard Steel ¦ Star Prince PAULO GAMA  
|

2° PAreo: Tout Cti6 ¦ Geton ¦ Old Free Acumulada: 3" 4 (New |
3° Pareo: New Quality ¦ Red Pony ¦ Oregon Quality) 8° 7
4° Pareo: Halo Base ¦ Carrasco Kid (Dunquerque Blade) e 'i

Caravan 10° 5 (Puma Spy) |
5° Pareo: QuarentSo ¦ Sapin ¦ Tita Barbada: 3" 4 (New
6- Pareo: Max-Umbu a Kalluah a Tostines Quality)

., _. Dupia: 3" 46 (New I;7° Pireo: MaCW,m " Jh0n PrmCt> Quality e Red Pony) |Promised Boy Trtf.U:7» (Macax,m. |
8" Pareo: Dunquerque Blade a Temerano B Fredy Jhon Pr|nce e Promised |Dl Minstrel Boy)

| 9° Pareo: Face Perdue ¦ Rose Dancer I Tartar Quadrifeta: 1° (Famia.
10° PAreo: Puma Spy ¦ Bold Master Hard Steel, Star Prince |

¦ El Tigre Grandi e Snooby Kate)
, t.

if. 

1 

*.
Ricardo Toledo(D)coiuou sempre com <> apoio dos torcccloivs

ESPORTES
Michel Filho

v>--

. . mm r ,, v/'Grapiúna, por foro, mantém pequeno vantagem sobre Moo Livre e conquisto o C lossico Joekey C lub ao Rio Grande ao Sul em l.(H/O meh ^.s

INDICAÇÕES

1* Páreo: Famia ¦ Hard Steel ¦ Star Prince
2» Páreo: Tout Ctiè ¦ Geton ¦ Old Free
3° Páreo: New Quality ¦ Red Pony ¦ Oregon
4» Páreo: Halo Base ¦ Carrasco Kid

¦ Caravan
5° Páreo: Quarentão ¦ Sapin ¦ Titã
6o Páreo: Max-Umbu n Kalluah ¦ Tostines
7° Páreo: Macaxim ¦ Jhon Prince

B Promised Boy
8o Páreo: Ounquerque Blade ¦ Temerário ¦ Fredy

Di Minstrel
9» Páreo: Face Perdue ¦ Rose Dancer ¦ Zartar
10° Páreo: Puma Spy ¦ Bold Master

¦ El Tigre Grandi

PAULO GAMA

Acumulada: 3° 4 (New
Quality) 8" 7

(Dunquerque Blade) e
10° 5 (Puma Spy)

Barbada: 3" 4 (New
Quality)

Dupla: 3° 46 (New
Quality e Red Pony)

Trffcta: 7" (Macaxim.
Jhon Prince e Promised

Boy)
Quadrifcta: 1" (Famia.
Hard Steel, Star Prince

e Snooby Kate)

Ranking brasileiro (top 16)

Ubatuba, São Paulo — Divulgação

SEGUNDA-FEIRA. 6 DE NOVEMBRO DF. 19^5JORNAL DO BRASII

Toledo volta a ser

o melhor do Brasil

Grapiúna vence em final difícil

1° — Ricardo Toledo (SP) .
2a — Peterson Rosa (SP)
3o — Joca Júnior (RN)
4" — Renan Rocha (RJ)
5° — Wagner Pupo (SP)
6° — Renato Wanderley (SP)
7" — Jair Oliveira (SP)
8o —¦ Eduardo Fernandes (PE).
9" — Victor Ribas (RJ)

10" — Alexandre Herdy (RJ)
11o — Pm Pereira (SP)
12" — Cristiano Spirro (BA1
13° — Fábio Gouveia (PB)
14" — Gilherme Herdy (RJ)
15° — Paulo Mattos (SP)
16° — Fábio Silva (CE)

5.451
5 110
4 688
4.588
4.486
4 259
3 894
3 718
3 625
3.547
3.544
3 421
3.415
3.383
3 332
3.329

n Sétimo lugar na última etapa do surfe

garante liderança do ranking, como em 91

Grapiúna, uni filho de Vida
Mansa e Singa, de criação da
Fazenda Mondesir e proprieda-
de do Stud Brincadeira, ganhou
em final difícil o Clássico Joekey
Club do Rio Grande do Sul,
disputado ontem à tarde na Gá-
vea. em 1.000 metros, na grama.
Mão Livre formou a dupla, a
pescoço do vencedor, com Take
Me Away e Nypus completando
o placar. César Gustavo Netto
conduziu Grapiúna. que foi
apresentado em forma espetacu-
lar por Cosme Morgado Neto. o
treinador dos clássicos.

A prova teve final polêmico
devido aos inúmeros partidos
aplicados por parte dos jóqueis
dos principais concorrentes. Ro-
drigo Lepre Santos reclamou
dos pilotos dos dois primeiros
colocados, César Gustavo, de
Grapiúna, e L.Yanez, de Mão
Livre. Yanez. por sua vez, recla-
mou do jóquei do ganhador. O
piloto chileno afirmou que seu
conduzido foi apertado na lar-
gada pelos concorrentes de den-
tro e de fora e na entrada da

das as provas nobres do turfe
carioca. F. ainda de quebra veii-
eeü também dois Grande Pré-
mios importantes em Cidade
Jardim com Onefortheroad' e
Malmedy. " A fase está boa
mesmo. O páreo de hoje foi
muito difícil e Grapiúna venceu
por que mostrou valentia nos
momentos decisivos. O Gugü
deu ótima direção e acho que á
Vitória foi valorizada pela força
do adversário. Mão Livre, sem
dúvida um potro promissor
elogiou Cosme Morgado Neto.

As participações de Take Me
Away, Nypos também e Endga-
me também merecem elogios. O
primeiro correu pela segunda ve/
e chegou perto dos ganhadores.
Nypus provou que deve ser espe-
cializado no tiro curto. Correu
com desenvoltura, foi um dos res-
ponsáveis, com Endgame. pelo
entreveiro entre os concorrentes
na reta final. Endgame mostrou
velocidade, atrapalhou Mão Li-
vre na largada e na entrada da
reta e prejudicou Grapiún(i.
quando desgarrou no final.

UBATUBA. SÃO PAULO — Foi
um delírio na praia de Itamam-
buca. O australiano Nathan
Webster venceu a sétima edição
do Sea Club Final Heat. mas a
festa foi toda para o local Ri-
cardo Toledo, que, com o séti-
mo lugar conseguido ria compe-
tição. garantiu o seu segundo ti-
tulo no Circuito Brasileiro de
Surfe — ele foi o vencedor tam-
bém em 1991.

"Dedico este titulo a galera
de Ubatuba. que me apoiou
muito neste campeonato, e.
principalmente, a Paulo Verzo-
lini. que não está mais entre nós
e foi um dos responsáveis por
essa conquista", disse Ricardo.
Paulo Verzolini. figura tradi-
cional do surfe paulista, morreu
em fevereiro num acidente ma-
ri ti mo.

Com a vitória no Sea Club.
Nathan Webster recebeu USS 6
mil e 1.000 pontos no ranking
do World Qualifying Series
(WQS). O segundo lugar ficou
com seu comptriota Simon Law

e o terceiro, com Tadeu Pereira,
o brasileiro mais bem coloca-
do.

Disputa — Antes do inicio
da competição, 12 surfistas ti-
nham chances de conquistar o
titulo brasileiro. Um a um, os
candidatos foram saindo da
briga, até que só ficaram Ricar-
do Toledo e Peterson Rosa. Por
coincidência, ambos caíram na
mesma bateria, vencida por Si-
mon Law.

A briga pelo segundo lugar
na bateria foi emocionante.
Faltando dois minutos para o
final. Ricardo pegou uma boa
onda e garantiu o titulo. Incon-
formado com a derrota. Peter-
son Rosa esmurrava a prancha
enquanto o novo campeão bra-
sileiro era abraçado peça fami-
lia. No longboard. a vitória fi-
cou com Picuruta Salazar. O

paulista Costinha recebeu o

prêmio pela manobra mais ra-
dical e a Austrália ficou com o
titulo por equipes.

reta e nos 300 metros finais, por
Grapiúna."Meu 

potro pagou o tributo
de correr pela primeira vez na
grania e de ser menos experiente
do que Grapiúna. Na entrada
da reta levou alguns apertos e
quando consegui me livrar 11-
quei sem passagem. Ele subiu
nas patas do cavalo que corria a
sua frente. Quando finalmente

apareceu a brecha, por dentro,
não era possível alcançar o Gra-
piúna. que tinha fugido dois
corpos. Assim mesmo, ele mos-
trou \alentia. reagiu e perdeu
por pequena diferença", iamen-
tou.

O treinador Cosme Morgado
Netto era a imagem da satisfa-
ção. Afinal, nas últimas sema-
nas ele ganhou praticamente to-

PLACAR JB
Florianópolis — Divulgação
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O concurso 097 da Loteria
portiva, nos dias 11 ft 12 de r\ô*.
vembro. ter A como atrações gràí-jdes clássicos pela S6rie A do'
Campeonato Brasileiro e como
destaque especial urna partida de-
cisiva pelas eliminatórias da EubEk,
copa-96. entre Itália, atual vice»*
campeà mundial, o Croácia No
Brasileiro, se destacam os clássi-
cos Corlntians x Internacional.
Grêmio x São Paulo e Botafogo x
Atlético Mineiro As apostas serãeí
iniciadas hoje e encerradas na
sexta-feira, em todo o Brasil Qua-
tro jogos seráo no sábado 1 'r1-
Coríntians x Internacional. 2 — V»'-
tòria * Vasco. 3 — Grêmio x Saç
Paulo e 9 — Itália * Ucrânia

FUTEBOL

Campoonato Brasileiro
2M divisão
(3* fase)
Grupo I — Atlètico/GO 2 x 1 Sergipe/SE. Cen-
tral/PE 0x0 Bangu/RJ
Grupo J — Coritiba/PR 0x0 Mogi Mirim/SP
Campeonato Brasileiro
3a divisão
{5* fase, ida)
Atlético/GO 1 xO Ji-Paranâ/RO. Rio Branco/ES
0 x 1 Volta Redonda/RJ. Gama/DF 1 x 0 ABC/
RN. Joinviile/SC 1 x 0 XV Piracicaba/SP
V Taça Rio de Janeiro
(capital)
Portuguesa 1 x 0 São Cristóvão
(interior)
Barra 2 x 1 Goytacaz
Copa Santa Catarina
ireturno)
Tubarão 1 x 1 Imbituba, Figuetrense 0 x 1 Avai
Campeonato Cearense
(quadrangular final)
Fortaleza 3x4 Ferroviário
Campeonato Piauiense
(semifinal. 4° turno)
Paysandu 0 x 1 Caiçara
Campeonato Alagoano
(decisão do octogonal)
CRB 1 x 3 CSA
Amistoso
Barè/RR 2x3 Santos/SP
Campeonato Português
Estrela da Amadora 2 x 1 Felgueiras. Gil Vi-
cente 1 x 1 Salgueiros. Chaves 0x2 Marítimo,
Leça O x 1 Umào de Leiria. Boavista 3x0Farense, Braga 1x0 Campomaiorense. Beie-nenses 1 x 0 Guimarães. Porto 3x0 Benfica
Classificação Porto, 28: Boavista. 22; Sportinge Benfica. 20
Campeonato Inglês
Arsenal 1 x 0 Manchester United. Chelsea 0x0
Sbetf»ekJ, Coventry 2x3 Tottenham. Manches-
ter City 1 x 1 Bolton. Middlesbrough 1x1
Leeds. Newcastle 2 x 1 Liverpool. Southamp-
ton 2 x 0 Queen's Park Rangers. West Ham 1 x
4 Aston Villa
Classificação: Newcastle. 31; Manchester Uni-
ted. 26: Arsenal. 24
Campeonato Alemão
Sain? Paul» 3x3 Coionia Bayer Leverkusen O

x 1 Hamburgo. Freiburg 1 x 1 Uerdingen. Mu-
nich 1 x 1 Rostock, Frankturt 4 x 1 Bayern
Munique. Stuttgart 1 x i Bremen, Borussia
Dortmund 3x0 Dusseldorl. Kwscrslautern 2 x
2 Karlsruhe. Borussia Moenchengladbach 4 x
1 Schalke
Classificação: Borussia Dortmund e Bayern
Munique. 27; Borussia Moenchengladbach.
25.
Campeonato Francês
Bastia 1 x 0 Metz. Bordeaux 0x1 Auxerro.
Guignon 0 x 1 Le Havre. Guingamp 1 x 0 Lyon.
Lille 0x0 Martigues, Monaco 1 x 1 Lens.
Nantes 1x0 Montpellier, Saint Etienne 0x0
Rennes
Classificação. Metz. 32; Paris Saint-Germain.
31; Lons, 30.
Campeonato Belga
Seraing 2x4 Aalst. Brugges 3x0 Molenbeek,
Warengen 1 x 0 Ekeren. S.Truiden 4 x 1 Char-leroi. Michelen 0 x 1 Lierse. Anderlecht 3x0
Cercle Brugges. Beveren 0x0 Standard Lio-
ge. Harelbeke 0 x Ghent. Antuerp 4 x 1 Lom-
mel.
Classificação. Brugges. 31; Anderlecht. 30;
Lierse. 29.
Campeonato Holandês
Go Ahead Eagies 1 x 2 Volendam. NEC 1 x 4
Roda, Fortuna Sittard 1 x 1 Twente. Wiliem II 5x 2 Groningen, Utrecht 1 x 1 Heerenveen. NAC
2x2 Vitesse. Sparta 3x2 Feyenoord. Ajax 1 x

PSV
Classificação: Ajax. 37; PSV. 32. Willem II e
Heerenveen. 23.
Campeonato Japonês
Verdy Kawasaki 3 x 1 Shimizu S-Pulse, Nago-
ya Gramphus 3x1 Kashiwa Reysol, Júbilo
Iwata2 x 1 Urawa Diamorids. United Ichiara4 x

Sanfrecce Hiroshima. Yokohama Marinus 2 x
1 Bcllmare Hiratsuka. Gamba Osaka 0x1
Yokohama Flugels. Kashima Antlers 0x0
Cerezo Ozaka (5x6 nos pênaltis)
Classificação: Verdy, 52; Gramphus 42. S-Pul-
se e Marinos. 39.
Campeonato Italiano
Segunda Divisão
Avelttno 0x3 Reggiana, Brescia 2x0 Genoa.
Cesena 2x0 Verona. Chievo 1 x 1 Andrta.
Cosenza 2*2 Perugia. Foggla 0x0 Bologna,
Paiermo 1 x 0 Pistoiese. Pescara 0*3 Ancona.
Salornitana 0x2 Reggina. Venezia 0x0
Lucchese.
Classificação Genoa. 21; Brescia e Paiermo.
19 Bologna. 16.
Campeonato Uruguaio
Nacional 2*2 Peftarol |nos pênaltis, o Nacio-
na! venceu por 5 a 4 e ganhou o Torneio
Clausurai

BASQUETE

NBA
Atlanta Hawks 124 x 91 Orlando Magic.
Charlotte Hornets 119 x 108 Philadelphia
76ers, Indiana Pacers 97 x 89 Toronto
Raptors. Miami Heat 85 x 71 Cleveland
Cavaliers, Washington Butlets 100 x 89
Detroit Pistons. Chicago Bulls 107 x 85
Boston Celtics, Dallas Mavericks 99 x 84
Goldon State Warriors, New York Knicks
84 x 71 Milwaukee Bucks, San Antonio
Spurs 116 x 108 Denver Nuggets. Seattle
Supersonics 103 x 89 Los Angeles La-
kers
Classificação após duas rodadas
Conferência Leste
Divisão do Atlântico; 1° New York
Knicks. 2 vitórias e 0 derrotas; 2° Miami
Heats. 1/0; 3o Orlando Magic. 1/1; 4o
Philadelphia 76ers. 1/1; 5o Washington
Bullets. 1/1; 6o New Jersey Nets 0/1; 7o
Boston Celtics, 0/2
Divisão Central; 1o Chicago Bulls. 2/0; 2"
Indiana Pacers. 2/0; 3o Toronto Raptors.
1/1; 4o Milwaukee Bucks 1/1. 5o Atlanta
Hawks. 1/1; 6° Charlotte Hornnets. 1/1; 7°
Detroit Pistons. 0/2; 8° Cleveland Cava-
lie rs 0/2
Conferência Oeste
Divisão do Meio-Oeste 1^ Dallas Mave-
ricks. 2/0; 2° Houston Rockets. 1/0; 3°
Utah Jazz, 1/0; 4° Vancouver Grizzlies.
1/0; 5o Minnesota Timberwolves. 0/1; 6'
Denver Nuggets. 0/2

Divisão Pacifico Io Sacramento Kings.
1/0; 2° Los Angeles Clippers. 1/0. 3o Los
Angeles Lakers. 1/1; 4o Seattle Super-
sonies. 1/1; 5° Portland Trail Blazers.
0/1; 6° Phoenix Sun
nolhtairT tren State Warriors. 0/2

NATAÇÃO

Troféu Cidade Maravilhosa
Vencedores;
Feminino: 50m livre - Lúcia Santos (Bra).
27s20; 100m costa - Kathy Nonar (Can),
1m03s63; 200m medley - Elisabeth War-
den (Can). 2m21s11; 400m livre - Sophie
Simard (Can). 4m20s43; Revesamento 4
x 100 medley - Canadá (Kathy Nonar.
Elisabeth Warden. Jesstca Deglau e So-
phie Simard), 4m20s93
Masculino: 100m costas - Rodolfo Falcon
(Cub). 55s45. 200m medley - Jean Nico-
Ias Poirer (Can). 2m06s70: 400m livre -
Luiz Lima (Bra). 3m57s72
Campeonato Estadual Juvenil
1" Botafogo. 1998 pontos (campeão); 2o
Flamengo. 1914,5; 3o Marina. 858

GOLFE

Sul-Americano de Adultos
Copa Los Landes
Masculino: 1° Brasil. 17 pontos: 2" Ar-
gentina. 15

Feminino 1o Colômbia. 15 pontos: 2°
Argentina. 14

VÔLEI

Campeonato Paulista feminino
Semifinal: Leite Moça 3x0 Trasmonta-
no/JC Amaral (15/13, 15/11 e 15/11)

VÔLEI DE PRAIA

Circuito Banco do Brasil
Etapa Salvador
Final Lula/Adriano (PE) 2 x 1 Zé Marco/
Emanuel (PB-PR) (12/10. 08/12 e 14/12)
Classificação 1° Lula/Adriano (PE). 2o
Zé Marco/Emanuel (PB-PR) e 3° Paulão/
Paulo Emílio (BA)

AUTOMOBILISMO

Fórmula Ford
9° etapa, Florianópolis. SC
Io Juliano Moro (RS). 45m11s637. 2° Ri-
cardo Maurício (SP). 45m17s273 e 3o Da-
mel Bartelle (RS) 45m21s289
Classificação após nove etapas: 1° Ri-
cardo Maurício (SP). 132 pontos (cam-
peão). 2o Hoover Orsi. 87; 3a Juliano
Moro. 77
Fórmula Uno
9" etapa. Londrina. PR

Turbo — 1" Attila Sipos. 31m05s148.,2:
Chico Serra, a 0s309. 3" Luis Otáviç
Paternostro. a 0s926
Classificação após nove etapas 1° Waí-
ter Travaglini. 90 pontos; 2° Flavio pij
gueiredo. 85: 3a Chico Serra. 76
Aspirados — 1" Rogério Mottâ!
30m14s555. 2° José Mário Castilho.a
Os777; 3" Paulo Braga, a 1s656
Classificação após nove etapas 1o Joçe
Mário Castilho. 126 pontos. 2° Paúlo
Braga. 68; 3o Tino Vianna, 58

ATLETISMO

Salto com vara
Torneio de Shenzen. China
Feminino Sun Caiyun. 4.23m (novo rç-
corde mundial)
Minimaratona Sesc/95 (10 km)
Niterói, RJ
Masculino: 1" Luis Carlos da Silva.
28m33s54 Vi!
Feminino 1° Rosely Batista. 35m11llos,
618 pontos (campeão): 2" Alexandre Ma-
ximiliano, 568.5. 3° Marcus Ornellás.'
563.5

TÊNIS

Topper Open
Montevidéu, Uruguai
Final: Bohdan Ulíhrach (Tch) 6/2 e è/$
(Esp) Alberto Berasategui

I
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derrotado, agora divide a lidcranoa

s perde de 2 a 1 para o Gremio, num jogo em que Jardel registra recorde de gols por temporada no Gremio
Porlo Alegre — O Dia

|kw#f

Vasco, derrotado, agora divide a liderança

¦ Apesar da luta, time perde de 2 a 1 para o Grêmio, num jogo em que Jardel registra recorde de gols por temporada no Grêmio

JOSÉ M1TCHELL
PORTO ALEGRE — 0 Vasco

bem que lutou, sob um calor cario-' 
rii.de 40 graus no Estádio Olímpi-
c'ò. mas não conseguiu evitar que o
Grêmio, em sua 91a partida da tem-
porada, vencesse o jogo de ontem

.por 2 a 1, gols de Paulo Nunes e
Jardel. descontando Leonardo. O
resultado impediu que o Vasco con-
iiiniasse isolado na liderança do
Grupo B, que agora divide com
Fluminense, Goiás e Atlético, e
permitiu que o Grêmio mantivesse

;;i primeira posição no Grupo A,
embora com três jogos a mais em
relação aos outros concorrentes.

A atração maior da partida era a
presença dos dois artilheiros, Vai-
dir e Jardel. Mas ambos foram
muito bem marcados e tiveram
poucas chances. Brilhou mais a es-
trela do matador Jardel. que aos 40
do segundo tempo conseguiu fazer
seu "gol-arrependimento" contra o
clube que não acreditou no seu po-
tencial no início da carreira. E com
o pé. para provar que não é só
goleador de cabeça. Após concluir
para as redes, Jardel saiu correndo
para a torcida, gritando 

"45. 45",
referindo-se ao novo recorde de 45
gols numa temporada no Grêmio.
Levou cartão amarelo pela longa
comemoração, mas tudo bem.

O calor era tão forte que até os
vascaínos reclamavam. O mormaço
prejudicou a movimentação dos
dois times, mas para alegria dos
torcedores, os dois ataques produ-
zirjim muitos lances de perigo. Lo-
go aos 5 minutos, Arilson cruzou
da esquerda, o goleiro Carlos Ger-
mano defendeu parcialmente e Pau-
lo Nunes completou para fazer I a
0. O susto inicial passou e o Vasco
começou a reagir numa sucessão de
jogadas em que o destaque era
Marcelo

Mas a bola não entrava. O colei-

ro Murilo brilhava, como aos 23m,
quando Marcelo tentou encobri-lo
e o goleiro desviou para córner.
Aos 27m, Jardel driblou três, foi
derrubado e a bola sobrou para
Carlos Miguel, impedido, concluir
para as redes. O juiz acertou mar-
cando a primeira falta c anulando o
gol. A torcida reclamou, mas o ár-
bitro estava certo neste lance, em-
bora tenha errado muito em outros.
Pedrinho, cobrando falta aos 30m,
quase empatou: chutou no ângulo,
mas lá estava Murilo.

No segundo tempo, os lances de
gol se alternavam, com boas defe-
sas dos goleiros. Marcelo mandou
uma bola na trave de Murilo aos
37m. mas numa bela jogada de
Magno, driblando todo mundo,
aos 40m. Jardel praticamente defi-
niu o jogo. fazendo 2 a 0. Nem
assim o Vasco se entregou. Aos
42m. Leonardo descontou para o
Vasco, que continuou forçando, em
busca do empate. O juiz prolongou
a partida até os 48m, para desespe-
ro dos gremistas. mas o placar ficou
mesmo em 2 a I. Mas que o Vasco
assustou no fim. assustou.

GRÊMIO
Murilo, André Vieira, Luciano.
Scheidt e Roger (Ni Ido); Dinho.
Goiano. Arilson (Vágner Mancini) e
Carlos Miguel, Paulo Nunes (Mag-
no) e Jardel. Técnico Luiz Felipe.

VASCO
Carlos Germano. Pimentel. Alex.
Ricardo Rocha e Zinho; Charles.
Nèlson (Richardson), Pedrinho e
Juninho (Leonardo); Valdir e Mar-
ceio. Técnico: Zanala
Local Estádio Olímpico Ronda
RS 49 201.00. com 5 075 pagantes.
Gols primeiro tempo — Paulo Nu-
nes. aos 5m. segundo tempo —
Jardel. aos 40m. e Leonardo, aos
42m. Árbitro Márcio Resende de
Freitas. Cartões amarelos l.ucia-

no, Jardel. Alex e Marcelo.

Time põe culpa no azar

Azar. Foi a palavra mais citada
no vestiário do Vasco da Gama.
após a derrota de 2 x I para o
Grêmio, em que os jogadores não
acertaram a conclusão das jogadas
e até a trave salvou o time gaúcho."'Eles tiveram a sorte de fazer o gol
logo aos cinco minutos, mas depois
nós reagimos. Mas tudo bem. con-
tinuamos vivos e com chances de
vçiicer o segundo turno", analisou
o técnico Zanata.

Um dos que mais se lamentava
era o centroavante Marcelo, que
ieve boa atuação, mas não acertou
o pé, 

"Tentei de tudo, mas a bola
não entrou". O zagueiro Ricardo
Rocha lamentou a jogada de Mag-
no no fim, que terminou com o gol
de Jardel. "Marcamos ele todo o
tempo, não deu uma única cabeça-
da com perigo e num lance isolado,

.ele marcou".
O apoiador Charles estava cha-

teádo com a bobeira da defesa no
gol de Jardel. mas não desanimou.

I aldir, artilheiro do Vasco, foi omito bem marcado pela defesa do Grêmio na partida de ontem e pouco conseguiu de útil em termos ofensivos

"Isso acontece. Vamos para a pró-
\ima". disse o cabeça-de-área. o
mais alegre no vestiário, não pelo
jogo. mas pela convocação para a
Seleção Brasileira: "Não sai ma-
goado do Flamengo, mas essa con-
vocação representa a volta por ci-
ma".

Grêmio — No vestiário do
Grêmio, o mais feliz era Arilson.
Ele comemorava o fato de ter sido
escolhido um dos melhores em
campo e vibrava com a apresenta-
ção a seleção brasileira hoje. Sor-
rindo, desconversava sobre sua
venda praticamente acertada ao
Kaiserlautern. da Alemanha, por
USS 3.2 milhões, conforme nego-
ciação confirmada ontem pelo pre-
sidente Fábio KolT. e que será con-
cretizada após a final do Mundial
Interclubes contra o Aja.x, no Ja-
pão, no próximo dia 28. "Cumpri
minha promessa", brincou, alegre,
Jardel. sobre o gol contra seu e.x-
clube.

Carlos Germano - Não teve culpa
nos gols e fez grandes defesas, 7
Pimentel - Sem alguém fixo para
marcar, subiu muito para o ataque,
mas não conseguiu cruzar direito
nem fazer tabelmhas. Perdeu sem-
pre quando o lateral Roger avan-
çou em apoio ao tricolor, 5
\lex - Atuação discreta. Fentou

ajudar o time no ataque, no final da
partida, e quase empatou num lan-
ee de cabeça. <>
Ricardo Rocha - Boa atuaçao. anu-
laudo Jardel na maior parte do jo-
go. Mas não conseguiu evitar o gol
do centroavante tricolor, o da vitô-
ria. 7
Zinho - Para os que o conheciam do
tempo que jogou no Internacional
parecia mais gordinho, mas a técni-
ca era a mesma: quase nula. 4
Charles - Para ele não existe bola
perdida ou lance sem valor. Dispu-
ta tudo até o último minuto. 8

Nelson - Sumiu no meio de campo
Inoperante e sem qualidade. 4.
Richardson entrou em seu lugar e
não teve tempo de aparecer. Sem
nota
Pedrinho - No primeiro tempo ten-
tou ajudar o ataque, mas depois
cansou. Regular 6
Juninho - Outro jogador esforçado
mas sem muito brilho. 4
Leonardo - Substituiu Juninho com
grande vantagem. Foi perigoso, ar-
mou. chutou e fez o gol vascaino. 8
Valdir - A grande esperança vascaí-
na tentou, tentou, mas talvez por
causa do forte calor nada conseguiu
de objetivo; 4
Marcelo - Uma bela atuação, com
grandes jogadas, inclusive chutan-
do uma bola na trave no segundo
tempo. Se Leonardo ti\esse entran-
do mais cedo. o Vasco com ele
poderia ter complicado muito mais.
8

Murilo — Excelente atuação. JEvi-
tou pelo menos três gols. No segun-
do tempo, teve a sorte ao seu lado:
o chute de Marcelo bateu na trave,
bateu no seu corpo, ficou em cima
da linha e não entrou. 8.
André Vieira - Limitado, só entrou
porque o titular Aree e o reserva
Marco Antônio estão lesionados.
Esteve mal. 4
Luciano - Atuação regular. Feve
problemas na difícil missão de mar-
car Marcelo. (>
Scheidt — Praticamente anulou a
ação de Valdir, apesar de ser um
zagueiro pesado. 7
Roger — Foi sempre uma boa op-
ção de ataque, pelo setor esquerdo.
Técnico, driblador, só não foi me-
lhor que Arilson. 8
Dinho - Marcador como sempre.
duro como sempre. 7
Goiano — Faz dobradinha com l)i-

nho ejesde os tempos de São Paulo e
acertaram de novo no Grêmio. 7
Arilson — Justificou sua convoca-
ção para a seleção. Criativo nas
jogadas, perfeito tios lançamentos.
Só faltou fazer gol. 9
Vágner Mancini - Entrou no final
no lugar de Arilson. Discreto. Sem
nota.
Carlos Miguel— Não tão brilhante
quanto Arilson, foi criativo e aju-
dou a segurar a partida no final. 7
Paulo Nunes - \lgumas jogadas bri-
lhantes, outras medíocres. Mas fez
o ti primeiro gol. 6
Magno - Entrou descansado no
meio do segundo tempo e deu novo
alento ao time. 7
Jardel - Centroavante típico. No
primeiro tempo, discreto, fez ape-
nas algumas jogadas de brilho, com
dribles. Mas no Final deixou sua
marca, o 45" gol na temporada.
Com o pe, como ele queria. 7

Milan e Parma são

os líderes no Italiano

ROMA — A nona rodada do
do Campeonato Italiano manteve
Milan e Parma dividindo a lide-
rança e aproximou a Fiorentina
da ponta. O Parma venceu o Cre-
monese, em Cremona (2 a 0), o
Milan bateu o Cagliari, em Milão,
por 3 a 2.

A estrela de domingo, porém,
foi o argentino Batistuta. Além de
ter feito os dois gols da vitória da
Fiorentina sobre o Lazio (2 a 0),
em Florença. o artilheiro alcan-
çou seu 100° gol na Itália.

Outros resultados: Vieenza

(Maini) 1 x 1 (Piovani) Piacenza.
Udinese (Bierhoff) I xO Juventus.
Torino 0 x 0 Napoli. Sampdoria 0
x 0 ínternazionale. Roma (Balbo
e Fonseca) 2x0 Padovu. Bari
(Andersson) 1 x 3 (Pisani e Tova-
lieri, 2) Atàlanta. Classificação: I "
Parma e Milan, 20; 3" Fiorentina.
18; 4' Lazio e Napoli, 16; 6" Udi-
nese. 15; 7° Juventus, 14; 8o Roma
e Atalanta. 13; 10" Vieenza. 12:
II" ínternazionale e Sampdoria.
11: 13° Torino. 10: 14° Bari e Pia-
cenza. 8: 16° Cagliari. 7; 17" Cre-
monese. 3; 18" Padova. 2.

Viola marca e Valencia

aplica 
goleada 

de 5 a 2
madri — O centroavante Vio-

Ia. marcou ontem seu primeiro
gol com a camisa do Valencia na
goleada de 5 a 2 sobre o Compos-
tela. O Atlético de Madri também
venceu — I a 0 sobre o Zaragoza.
fora de casa — e manteve a lide-
rança isolada do Campeonato Es-
pánhol.

Outros resultados — Bétis
\ 3 Tenerife. Valladolid 3 x 3

Sevilla. Atlético de Bilbao 3 x 0
Celta. Oviedo 1 x 0 Albacete. Me-
rida I x 0 Gijón, Real Madri 3 x 2
Real Sociedad e Ravo Vallecano I

x 2 Racing Santander, Valencia 5
\ 2 Compostela.

A classificação está assim: I)
Atlético de Madri. 29; 2) Barcèjo-
na. 26; 3) Espanol. 24; 4) Valen-
cia. 20; 5) Compostela, 19; 6) Real
Madri, 18; 7) Betis. 17; 8) Gijón e
Atlético de Bilbao. 16; 10) Depor-
tivo. Merida. Tenerife e Zarago-
za. 14; 14) Real Sociedad. 13; 15)
Oviedo e Racing. 12; 17) Albace-
te. 11; 18) Valladolid. 10; 19) Sa-
tamanca e Celta. 9; 21) Sevilla. 8:
22) Ravo Vallecano. 7.

SÉRGIO NORONHA

O 
"professor" 

Zanata

porto ali ci ri — Zanata continua tentando chegar ao
Vasco ideal. Ontem, na impossibilidade de contar cotn Luisi-
nho, abriu mão de um cabeça-de-área e jogou com Juninho e
Pedrinho para as tabelas com os homens de frente.

Sò que Valdir e Marcelo estavam em uma tarde profunda-
mente infeliz. Estáticos, sem buscar espaços vazios e teiman-
do em receber a bola de costas para o gol. Exatamente o
inverso do que acontecia com o Grêmio, que é ura time bem
armado na defesa e não perde a mobilidade do seu meio de
campo.

Carlos Miguel, Arilson e Paulo Nunes se mexem o tempo
todo e, no primeiro tempo, desmontaram o sistema defensivo
do Vasco. Mais fixo à frente. Jardel cumpria muito bem o seu
papel de pivô. como num time de basquete.

No segundo tempo. Zanata continuou com suas experièn-
cias. Tirou Juninho, colocou Leonardo e partiu para a ousa-
dia dos três atacantes. Ficou melhor para o Grêmio, que teve
espaço para tocar a bola e sair nos contra-ataques. Carlos
Miguel e Jardel poderiam ter resolvido o jogo. mas perderam
oportunidades fáceis diante de Carlos Germano.

O Vasco tinha os seus problemas na equipe, o problema de
dobrar um adversário muito forte e. ainda por cima, o calor.
Não conseguiu sucesso diante de nenhuma das adversidades.
Zanata vai continuar pesquisando.

?
Kleber Leite quer ficar com Washington Rodrigues, nem

que seja para gerenciar o futebol do Flamengo. Washington
tem planos, sabe o que deve ser feito, mas não parece disposto
a ficar. Ele me disse, recentemente, que seu compromisso com
o Flamengo é de 90 dias. Nem um a mais.

Alguns jogadores, mesmo os mais experientes, gostam de
testar a arbitragem. Ê um meio perigoso de ganhar a vida

porque quando o árbitro está seguro e em um dia feliz, toma
as atitudes que o regulamento determina. O audacioso cai do
cavalo.

Ainda no sábado, Wilson Gottardo resolveu testar o árbi-
tro e acabou expulso, por pouco não causando uma derrota

para seu time. Ele fez uma falta tola. levou o cartão amarelo e
depois foi no corpo de um adversário, levando o vermelho.

O técnico Paulo Autuori admitiu o segundo cartão, mas
considerou o primeiro rigoroso demais. Teve que mexer no
time para segurar o empate que naquelas alturas passou a ser
um bom resultado.

Enquanto esteve em igualdade, o Botafogo equilibrou o

jogo. sofreu um gol e teve forças para conseguir o empate.
Depois da ousadia de Gottardo só restou jogar atrás e contar
com a ajuda da sorte.

?
É grave a crise do São Paulo. Eliminado da Supercopa e

com péssima campanha no Campeonato Brasileiro, o elenco
anda desanimado e preocupado com a saída de Telê Santana.

O técnico já disse que vai ficar até o fim do ano. e a direção
resolveu antecipar o lançamento do Projeto Morumbi 2000,
que prevê a modernização do estádio, com recursos da inicia-
tiva privada.

Alguma coisa mudou: antigamente o mais prático era
anunciar uma grande contratação, para causar impacto e
fazer esquecer as derrotas.

?
O criminoso nós já sabemos quem é. Falta saber quem será

a próxima vitima.
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'Fenun^^^rerna 
\itoria do Brasii no rvwziunento 4xl<Xhn medley Sugawara, que como ja tl/ora Q Com t res vitorias em trM3^'

apos a partida contra Cuba partidas (Quenia, Brasii e Estif-'^
f~^% 

"B ~B 
ff foi agradecer as adversarias. dos Unidos), a sele^ao de Cuba i v

*S&>r* &m CB /\ Vft 4TJ V|«|Q "¦ Bcrnardinho tambem conside- a unica que ate o momento nSo '.

CJL tlct U IJL UvU ltd |J1 did r0U que as jogadoras afnca- perdeu sequer urn set na competi-
nas evoluiram, mas fez ques- ?ao — e o que e melhor nos nove,

tao de analisar o time brasilei- sets que disputou perdeu aperias 1

¦ Nadador vence duelo com Gustavo Borges no ultimo dia de disputa em Copacabana ro. 
"Treinamos antes do jogo 62 pontos. Lider da Copa dy",.e entramos muito mais con- Mundo ao lado da China, a equi- .

mauricio FONSECA revezamento nadou no estilo bor- favoravel aos canadenses. Jonathan rone, Patricia C. Silva. Patricia R. centrados do que contra Cu- pe cubana enfrentara nesta ter^a-
O catarinense Fernando Scherer b°'eta- Miller foi mais rapido do que Ale- Silva e Lucia Santos) nadaram de ba, o que e fundamental". feira, as 7h (liorario de Brasilia); ,

fechou com bri'lhantismo sua parti- ,°,so1,sumidoha tant0 tcmP° da xandre Massura no nado costas, o igual para igual com as candenses O quarto jogo da sele?ao a Coreia do Sul, em Fukui. I'm a
cipacao do torneio international de Cltiade' reaPareceu onlem e parece mesmo acontecendo no peito, com (Kathy Nonar, Elizabeth Warden. brasileira, que ocupa a quarta vitoria de Cuba e importante par^,.
natagao (piscina de 25 metros) '^r r^rrcgado as baterias de Sche- Oscar Godoi sendo superado por Jessica Deglau e Sophie Simard) colocagao na Copa do Mundo o Brasii, que luta por uma da^ .
"Rio Cidade Maravilhosa", encer- ^r- 

Depois de nao oferecer resis- Jean-Nicolas Poirier. levantaram a torcida. Nos ultimos (esta com o mesmo total de duas \a»as restantes para a.
rado ontem na Praia de Copacaba- tencia a Gustavo Borges sexta-fei- Scherer mudou todo o panora- 100m. Lucia Santos forgou o rit- pontos do Japao, mas perde Olimpiada. A primeira, garantem .
na. Scherer, que tivgra desempenho ra-nos - m ivre, ontem o catan- ma ja prova no esiilo borboleta. moe encostou em Sophie Simard. no sa'^o de sets por 5 a 3), os especialistas, ja e de Cuba.|.
discreto na sexta-feira, foi o grande Sm^livrTdLje^^nicio^wnreu Caiu com quase meia piscina de so que cansou e nao tew como
destaque do ultimo dia de compcti- com autoridade "Somos muito desvantagem, mas ja primeira vira- segurar a canadcnse, que wnceu na KCTp mm —awn M.raiSPBPF'
toes. V«ta. Gustavo Borges nos 

^ mas d«ro <ia P5 me,ros| „ao havia ma,S 
^ Wda. miran(io 4nio,93. con.ra rM,ITHTj

I'1' |I'V1". .'-'' 
: ;l' '' " :1 (juer ganhar do outro. Nao tem una 11 <. o l.iii.i -.iim. . i- 4m2ls7S das brasileiras. A Argenti- po j w d sv spamjgoem 1 a 1. Alem disso, deixou ^ R , chel Mcwba. Dai em diante foi um , Cuba 15/6,15/6e 15/8 eua i-cuba 6 3 3 - n ¦ ¦¦>

Gustavo com a vitoria na mao no '?,°U ° 
f show do brasilciro. Quando Gusta- nachegouemierce.ro. Brasii 16/0.16/6ei5/4Quihia J ® »: ; • §;<*

revezamento 4x100m medley, ven- , • f"?' ^ordista 
Mil- vo merculhou para os ultimos Nos 400m livre masculioo, vito- Croacia 13/15. 17/i6. 15/12 "r«n s j a 1 e .3,

cido com sobras pela cquipe bras.- jjjjjj:"1seeundoL^avados"11 100m (livre) a vitoria brasileira ja natranquiladeLuizLima.com Cordia do Sul Sul Co™£ao 5 3 2 , 7 ; 0
leira. "Minha vida ate 0 mundial. . ', 

, T , ! . § estava mais do que assecurada. 3m57s72. Nos 100m costa Dredo- Hotanda 15/3.,15/2 a 15/4.-Egito croac.a s 5 ? i u ? ,•
r 1 . - . , A dupla foi a grande atracao do >. - J w 1 wa lw- ¦**' Canada 15/12.15/12 15/10 Peru 8 Peru 4 3 ! 2 3 ,6no finaldo mes, sera dornur, comer revezamento 4x100 medley, ultima O revezamento 4x100 medley fe- minio total. de Cuba. Rodolfo Fal- China 8/16. 11/15. 15/10. 

tieSX"* 
M • § > X. 

''
e nadar , afirmou Scherer, eleito o prova do dia. Apenas Brasii e Ca- minind foi a prova niais disputada con foi 0 primeiro (0m55s45) e Nei- 15/4 o 15/12 Japao ^1",, 3^3" 9 ' '
atleta do ano no Brasii e que no nada estavam na raia e 0 inicio foi do dia. As brasileiras (Roberta Per- ser Bent, 0 segundo (Om55s88).  ^

5iSs$
" — — -   Marcelo Tboobtfld

Coaiacy aposta »..(2q

mu ¦ an 
<lue ^°P°V vem ^

! IB 9 i f^k\ 9 miMIIAn Af.nal.;o nisso Alexander Popov '
¦¦¦ Zm M IBP vem ou nao ao Rio disputar "5A

AVAIWIUI 
^ 

ill will VI Mundia! 
dc natayao. ern

intAliaflfinftA EHS?"™ I 
• 

' 

' °°

MtfflllSl lllUBIlKBOLISe 
Ele disse ootem em Copacaba- ¦jL' - S

HOTQW IBwWlii^wnwWII na que ate^hoje^nao 
^ece|x^iqua)-

««». 4*. iffim HL — Mundial. "A Omega (cronome- :

nslll iCT 9 fflAC *]•
B0P IP WW III iQP 

dores de 

^opov,^ 

tem^ oompromis- ..

Ift Hfl [A Popov. SeS que eles vao gastar
II MWm I mm* ¦ ¦ I ilHH ¦¦ Ilm um dinheirao e deixar 0 Popov de M^Tr
'ItWltWAAlAV UV IPWl fora?". dissc o presidente logo de- BHL

pois da homenagem ao jornalista Carlao. capitdo cLi selecdo brasileira, foi cercaHopelasjas no AierM'1''Armando Nogueira. do JORNAL enf-

Novo projeto granco,  
^Coaracy^o 

coosegue escon- RiO COmemOra eSDOltC
nOVaS se?ccs' n0V0S 

I 
Va' tamb6m COnheCCr der 0 ofeulho <tue scnte da P'sc,na Sc a cidade teve finalmente um pica de Barcelona, em 91 apH>*

colaboradores. Essa e %|^ I as novas regras do de 25 metros armada na Praia de domingo de sol, o Aterro do sentando a semifinal contra os
i7ir) i I n+ir..,«tn «. Copacabana. A agenda ate Flamengo teve mais. Teve estre- Estados Unidos e a grande fihaLTa nova VI1\ muito etiqueta para stxo e , it . ,, , , x

rftfptntii I mundial — de 29 de novembro a las. Em comemora^ao aos 100 contra a Holanda, quandasv. •
melhor, maior o mais I fn^™ j dinheiro, na sevao je dezembro — esta repleta. anos v®'c'- Bernard. Tande. Brasii conquistou a medalha

u vt j- I 5 jjwln TWi 'w.&SBKBfc- D »» l- • .UHniwcPMnPrieiUmM,..,, Giovaneeoutrasferasdeouroe ouro. <!0 {bonita. Na edi?3o CCM qcd \ J Boas Maneiras. L vai dtstaque sera o Brasileiro Master, . •. »Vcf. H.. Rt.» \ i <
?.¥?»« di 17 m ,q | .... de prata tizeram a lesta de fas Ao lado, numa outra tenda,

de aniversario de um I MAE"ijs /-• \iajar para a Gr^cia e tietes no Dia do i'olei. mais memoria. Um estande com •

ano voce vai lor 1#% Nova Zelandia com 
mos ter uma equipe de reveza- Trocando a bola pela caneta varios trofeus conquistados peloano, % ott \ ai Itr No% a /x,dnUia* 0001 mento 4x50m l.vre que somada as e o saque pelo autografo, as es- mundo afora chamou a atencaO- i

uma reportagem escalas na coluna de idades dos nadadores, teremos trelas do volei tiveram muito por trazer fotos de sele?5es bra1. '
. , T. c c- i» 320 anos. £ um recorde que ira trabalho. O tempo de uma hora sileiras das dtxadas de 50 e 60, eespecial com Jo Soares Sig Bergamm e em _ . „ nwvKHnn.ira.Lfiiid.nni.o. a > . .para o Guiness Boook , vibra reservado para uma lilauequase das gera<;oes de prata e de ouro.-

e a estreia de matdrias sobre moda, Coaracy. 50 melros foi P°"e°e- na sa'da' E nao foi so. Nao podia falftir
Lillian Witte Fibe, estilo e saude. Leia mou^dhn^do fco^^^guhi bola _em jogo logo no Pin do

assinando a coluna nova VIP. Se antes a 8| ^'o^Sr Tande foi um d is tad? um desafio entre'vSa^ 
'

Fique Esperto. revista era 6tima' 5 
io^Tat^SSou3 q^Lm^remS» a—g < to, o atacante da selecao brasi- C°'" 

'Js e un'^ormes- :

leira nao foi embora sem enfren- . .rn Iant0 sucesso ~a org3l,

I JLf JIJfS tar um trajeto de 100 metros de do event0 est!mou
| : fotos, beijos e autografos. ^ mil o numero de participantcs-

WVHAM 
PISCINA CAM PEA Alem da sessao dc autogra- Bernard, estreia dc prata, nao

W Ifl K SlOiDGr Blvfil ¦ \ Mill* i ?«»•«» • v 11 i fos. outra sessao foi muito con- conteve a alegria: "nao tenho ;
w iwwNrwl w mfi VI H JACUZZI hfh GTOSfillex corrida. Montada numa tenda. duvida nenhuma deque o voiei

wuM.t ,,, otoc uma pequena sala de video mos- % ai ser. em breve, o segundo es-577-1515 - IW-rSys • 3I>-TS?5 • Z6Z-rS?S r __ u j i - . , j '« !jMrnmsmr trou a tacanna da selecao olim- porte mais popular do mundo.
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Fernando Scherer bateu seu rival Gustavo Borges nos 50m livre e ainda foi fimdanental mmtória do Brasil m revezamento 4xl00m nwdev I I Com três vitórias em trG^-'
partidas (Quênia, Brasil e Está-
dos Unidos), a seleção de Cuha é '
a única que até o momento liãò
perdeu sequer um set na competi-
ção — e o que é melhor nos nove,
sets que disputou perdeu apenas 1

62 pontos. Líder da Copa íly'
Mundo ao lado da China, a equi.- .
pe cubana enfrentará nesta terça-,
feira, às 7h (horário de Brasíliajj,
a Coréia do Sul, em Kukui. Uma .
vitória de Cuba é importante paq,,-,
o Brasil, que luta por uma da^ ..
duas >a»as restantes para tf.
Olimpíada. A primeira, garantem, »
os especialistas, já é de Cuba... ür

Scherer dá o troco na 
praia

Cuba 15/6, 15/6 e 15/8 EUA
Brasil 1 5/0, 15/6 o 15/4 Quênia
Croácia 13/15. 17/16, 15/12 a
15/8
Cofóia do Sul
Holanda 15/3, 15/2 o 15/4 Egito
Canadá 15/12, 15/12, 15/10 Peru
China 8/15, 11/15, 15/10.
15/4 o 15/12 Japáo

1" CubaChina3"JapüoBrasilHolandaCoróia doSul Croacia8U PeruCanadá10° EUAEeiioQuônía

Marcelo Thoobflld
Coai acy aposta

que Popov vem

Afinal, o russo Alexandcr Popov
vem ou não ao Rio disputar o
Mundial de natação em piscina de
25 metros, que acontecerá na arena
armada na praia de Copacabana no
fim de novembro0 Coaracy Nunes,
presidente da Confederação Brasi-
leira de Desportos Aquáticos (CB-
DA), aposta que sim.

Ele disse ontem em Copacaba-
na que ate hoje não recebeu qual-
quer comunicado oficial dizendo
que o russo, o nadador mais rápi-
do do mundo, não virá para o
Mundial. "A Omega (çronòme-
tros) e a Arena (material esporti-
vo), dois dos maiores patrocina-
dores de Popov, têm compromis-
sos acertados comigo e com o
Gustavo e o Scherer durante o
Mundial. Os dois participarão de
eventos organizados pelas duas
marcas. E pelo que sei. ao lado do
Popov. Será que eles vão gastar
um dinheirão e deixar o Popov de
fora?", disse o presidente logo de-
pois da homenagem ao jornalista'Armando Nogueira, do JORNAL
DO BRASIL.

Coaracy não consegue escon-
der o orgulho que sente da piscina
de 25 metros armada na Praia de
Copacabana. A agenda até o
mundial — de 29 de novembro a 3
de dezembro — está repleta. O
destaque será o Brasileiro Master,
dias 17, 18 e 19, pela manhã. "Vá-

mos ter uma equipe de reveza-
mento 4x50m livre que somada as
idades dos nadadores, teremos
320 anos. É um recorde que irá
para o Guiness Boook'\ vibra
Coaracy.

Carlãa. capitão ila seleção brasileira, foi cercado pelas fãs no .1/errei'

Novo projeto gráfico,
novas seções, novos

colaboradores. Essa é
a nova VIP, muito

melhor, maior e mais ,

bonita. Na edição I
de aniversário de uni j

ano, você vai ler j
uma reportagem jj

especial com Jô Soares $
e a estréia de \t

Lillian Witte Fibe, M
assinando a coluna H

Fique Esperto. 11

I Vai também conhecer

j as novas regras de

I etiqueta para sexo e

I dinheiro, na seção

í Boas Maneiras. E vai

í viajar para a Grécia e

Nova Zelândia, com

escalas na coluna de

Sig Bergamin e em

matérias sobre moda,

estilo e saúde. Leia a

nova VIP. Se antes a

revista já era ótima,

imagina agora.

VIP é saber viver

A PISCINA CAMPEÃ
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Flamengo festeja empate com Intemacional

n Esquecidos da ameaga de rebaixamento, jogadores e comissao tecnica comemoram estar a apenas quatro pontes do Botafogo
.PORTO alegre — 0 empate do nao acompanhou a linha de impe- ^"Flarnengo dimento e Leandro recebeu livre na 'n '

area. 0 jovem atacante matou a
Alegre, foi comemorado pelosjoga- bola no peito mas se precipitou, ' > —
dores e pela comissao tecnica' da chutando por cima da :
equ'ipe carioca como se tivesse sido _ I ¦•'¦¦>. .r S 

'" '

um'Som resultado: tinie chegou a f - 0 
^

sete pontos e quatro rubro-negro que passou entao af; ..

pdtitos do tern cautelosa. g
de no grupo "'

perigosa do que se Na I
clasSificaQao geral, o Flamengo tem anulado pelo lado direito.^^ta-
sorrietite 15 pontos e divide com - ram os chutes de media distancia de V~*^fc
Vitoria a antepenultima colocapao Djair e os avan?os de Valberao v 

'| 
__a frente apenas de Paysandu (13) time. Tudo em vao. O meio-catnj)o:'i <; -v. '

e Uniao Sao Joao (X). do Intemacional soube ocupar os ;... ^ -, JgW lg'"O Intemacional vinha de duas espagos na intermediary e conteve s<(a^>,'^\^>vN.) ai||^-«.-^.».,tj*^ . ty ..
derrotas e nos ofereceu perigo. 0 impeto rubro-negro. Nos quince .; .'~
Criamos oportunidades mas depois minutos finais, com Valber e "Vig>:y 

;• 
• * «• *SHHffiME^g|i|^ ~

que o Edmundo saiu machucado ner nos lugares de Ze Alcino e ' - ...
fomos obrigados a recuar. Achei Leandro, o time ainda teve forpas %> **><* *1
resultado justo", analisou o tecnico de ir a frente tentar a vitoria. '1°
Washington Rodngues, certamente . Fissura - No vestiario, wMlM ABM

preocupa<;ao da comissao tecnica .. .,' :<%?y?' : ' 
H|§ V 

*^SP^IIIIIIHI-• 
• •

^SBBSBBjjr^J^ Ezio leva o
"l"1 * %/'-'«&jpi Atletico a

?*' 
i jf***," i" 

'wfntinjiiii 
lideranra*•* rcsuiiauos aa quinia rooa- gostou aa atuatjao aa equipe em " 

'"*"*<$¦ £?.'' ; v V
da do returno nao poderiam tor Criciuma. Em nenhum memento % a$fj82& %*. fr^NtL BELO HORIZONTE — Com
side melhores para o Botafogo, defesa, meio-campo e ataque con- . d&mmMt dois gols de Ezio, o Atletico der-
que sabado naojogou bem mas seguiratn jogar de forma Compac- ""^"T"1" mlw rotou por 2 a 0, no Nlineirao, o
conseguiu um importance empale ta. o que tornou a partida muito JlT v; Mm 

*% 
Palmeiras do estreante tecnico

(1 a 1) com o Criciuma. Alem da dificil. Assim, o empate foi consi- \ Vanderlei Luxemburgo, que re-
derrota do Corinthians para derado um excelente resultado, " ^K*fflBK^IFO tornou ao clube 11 meses depois •
Goias no sabado, as derrotas de principalmente pelo fato de o ca- MHEHHU de te-lo deixado de forma nada
Palmeiras e Guarani, respective- pitao Wilson Gottardo ter sido agradavel. A equipe mineira ti-
mente para Atietico-MG e Flumi- expulso no inicio da etapa final. rou partido do fato de jogar em
nense, deixaram o Botafogo em "Nao discuto o segundo cartao, casa e, empurrada por sua torci-
otima situapao no Grupo A. mas o primeiro o Gottardo nao da, sc superou em campo e con-
time tem 11 pontos ganhos e so mereceu", afirmou o treinador. seguiu um resultado significati-
niio 6 lider porque o Gremio tem nrntt»n ^r n mmnj H^B vo as suas pretensoes de chegar ,
tres iocos a mais e acumula 13 Grottto devera ser o compa- ggg^ ds do Brasileiro. Por»es jogos a "uus t acumuja ij nhctro de Gonpalves na zaga B|i .... n pqi„..jri, na„0l, umpontos. 0 Corinthians tem 10. wiicnn r^iinn tem vnltn mr^nti P1 SUJ vez' 0 palmeiras pagou um

Dninta fpira n Rofnfnon pp Wilson Goiano tem volta garanU prepo alto por estar vivendo umvuinta-fura o Botafogo tn- da a lateral-direita, no lugir de momento de instabilidadefrenta o Uniao Sao Joao no Caio .w-. _„, n.-lrt <v; K.m momenio ut m>iaoiiiuduc.
Martins e domingo o Atletico- XV llson M™"° qUC, "a° °' bu11 

|H r 
0 e?mllbr!° entre as

MG, possivelmente no Maracana. contra o Criciuma. Leandro. que g foi a tomca do pnmeiro tempo.
Se veneer os dois jogos, chegara a naojogou sabado e foi cortado da O Atletico somente levou a me-
17 pontos e ficara em otima con- sele?ao que quarta-feira enfrenta lhor por ter aproveitado uma
di<3o para conquistar a vaga para a Argentina, pode voltar ao time k das rar.as chances' ao5, *"rnl.
as semifinais. Uma coisa o Bota- quinta-feira. O tomozelo direito i segun(^0 temP0' ® meiras •

....,, ... T^m' > ? tentou reagir, mas com o segun-fogo ja conseguiu: precisa apenas ainda esta mchado, mas o medico k do gol de Ezio, aos 14m, ficou
de seus resultados para conseguir Joaquim da Matta acredita que WT-- -aE. . :— 

^ 
muito dificil reverter o quadro,

a vaga. ate o dia da partida Leandro esta- , ..',£3-;• que levou o time mineiro tam-
. uuus tuiiuiyucs, mab naua. O tecnico Paulo Autuori nao ra recuperado. Autuori tera que modijicar o time bem a lideranga do Grupo B.

<S CAMPEONATO BRASILEIRO 

iCSruipc? ^ 
 p 

[ 
Prdximos jogos

Clubes ] PC | J 
j 

V | E j D j GP | GC ) TPG Club«s 
| 

PG | J | V | E ] O | GP ) GC j TPG : AMANHA
Gremio 13 S 4 t 3 9 9 25 I 1s Atletioo 10 5 3 1 1 9 6 21 Corinthians * Sport

Botafogo 11 5 3 2 0 7 2 29 Goias 10 5 3 1 1 3 5 26 Pacaembu — 20h30
: ••-**;-  **********  v. Ql I ART A-FEIR A

| 3. Corinthians 10 5 3 1 1 7 4 18 V»»eo 10 6 3 1 2 14 8 21 5
—-   Cruzeiro x S5o Paulo

; 4. Guarani 5_  K> _9_ 21 | | FlumwHiM 10 _2 J) 6_ 4_ 31 MineirSo —19h
5 Juvenlwte _5_ ____2 20 1 5'Santos 8_ _ 1 _ 11 11 27 | Gremio x Qoiis>: 6- Palmeirat 30 ^ Inter  29 1 I Olimpico —19h

Flamengo 7 5 1 4 15 * 7«SgKt  7 *7 19 | VHdrla x Criciuma
8. Brauantino 6 5 1 3 27 ^Criciuma 6 21 Manoel Barradas 19h
9 'Vitaria  

 15 Bama 6 20 § QUINTA-FEIRA
10>aysandu __ 3 15 13 I lQ°Pwtuguesa 4 ^ 5 3 __ 22 I I p>lm#,rM * ®*Wa i:
tt. Cruieifo 0___ 27 SioPaulo 7_ 10 23 BraganUno x'numlnenM

.'... JL I .^..S^.^. ,1 | Marce|0 stefani-20h30
i- _____ —j —¦¦¦¦•' ¦'¦¦—¦¦¦¦• ¦¦¦¦¦  Parana x Portuguesa
"| 
Regulannento ~h dZTJTmZX 

1
Cruzeiro e Fluminense ja eslSo classificados as semitinais. por terem lurnosl. Os dois clubes de ptor indice tfecnieo. independente de grupo. ao Alfredo Jaconi 20h30
vencido seus grupos no primeiro turno No atual turno. os limes come?aram final da primeira fase, descerSo para a S6rie B. em 96 Mas caso uma ou Botafogo x Unl&o SSo Joao
com zero ponio e enfrentam os do outro grupo Os vencedores dos grupos duas destas equipes ja tiverem sido campeSs ou vice brasiletras. ou Caio Martins 21 htamb6mestar§onassermfmais Caso um time vem;a os dois turnos.entrara campeas da Copa do Brastl. disputarSo com as imediatamente anieriores _nas semifinais com um ponto extra O segundo classificado de seu grupo na ciassifica?So geral. que nSo tiverem os referidos tltulos, em 1090s de ida Ramengo x Santos
sera o segundo time com melbor indice tecnico (soma de pontos nos dots e voita, o direito de permanecerem na S£ri« A. na pr6xima temporada Maracana 21 h30

JORNAL DO BRASIL

a empate com Internacional

n Esquecidos da ameaça de rebaixamento, jogadores e comissão técnica comemoram estar a apenas quatro pontos do Botafogo:

: • . .. -.-.l '

- " -Àéír

Ia, leve atuação apagada e não criou nenhuma jogada, enquanto o centroavante Leandro foi substituído e ofendeu o técnico

iamuol Martins

Autuori terá que modificar o lime

Próximos jogos

PORTO ALEGRE — O empate do
Flamengo (0 a 0), com o Interna-
ciorial, ontem à noite, em Porto
Alegre, foi comemorado pelos joga-
dorés e pela comissão técnica da
equipe carioca como se tivesse sido
um bom resultado: o time chegou a
sete pontos ganhos e está a quatro
pòülos do Botafogo, que tem o
mesmo número de jogos no grupo
A.'A situação, no entanto, é mais
perigosa do que se imagima. Na
classificação geral, o Flamengo tem
soníehte 15 pontos e divide com o
Vitória a antepenúltima colocação
— à frente apenas de Paysandu (13)
e União São João (8)."O Internacional vinha de duas
derrotas e nos ofereceu perigo.
Criamos oportunidades mas depois
que o Edmundo saiu machucado
fomos obrigados a recuar. Achei o
resultado justo", analisou o técnico
Washington Rodrigues, certamente
acalentando a satisfação de ter al-
cançado a oitava partida sem der-
rota — o quarto empate consecuti-
vo no Brasileiro. O Flamengo fará
agora duas partidas no Rio, contra.
Santos, quinta-feira, e o Goiás, no
domingo, ambas no Maracanã. "É
a nossa chance de encostar nos lide-
res". definiu Romário.

A atuação do Flamengo na par-
tida de ontem deixou muito a dese-
jar. O sistema defensivo funcionou
bem, mas do meio-campo para
frente o time não se encontrou. Te-
ve um bom início (Romário chegou
a desperdiçar duas oportunidades),
mas depois dos 30m o time dimi-
nuiu o ritmo e não conseguiu trans-
por o meio-campo do Internado-
nal. Aos 40m, Edmundo, que já
sentia uma torção no tornozelo di-
reito, pisou em falso numa dividida
com o zagueiro Gamarra e o para-
guaio acabou caindo sobre seu tor-
nozelo, tirando-o do jogo.

Sem um dos três leitores, o técni-
co Washington Rodrigues tratou de
reforçar o meio-campo colocando
Pingo no lugar de Edmundo. Logo
no primeiro minuto do segundo
tem[xx o Internacional desperdiçou
a melhor chance do jogo: o lateral-
esquerdo do Flamengo, Alexandre,

não acompanhou a linha de impe-
dimento e Leandro recebeu livre na
área. O jovem atacante matou a
bola no peito mas se precipitou,
chutando por cima da trave.

O lance assustou o setor defensi-
vo rubro-negro que passou então a
jogar de maneira mais cautelosa.
Romário ficou isolado, ora na es-
querda, ora no meio, e Sávio desa-
pareceu do jogo, completamente
anulado pelo lado direito. Resta-
ram os chutes de média distância de
Djair e os avanços de Válber ,ao
time. Tudo em vão. O meio-cam|>o
do Internacional soube ocupar os
espaços na intermèdiária e conteve
o ímpeto rubro-negro. Nos quinze
minutos finais, com Válber e Vág-
ner nos lugares de Zé Alcino e
Leandro, o time ainda teve forças
de ir à frente tentar a vitória.

Fissura — No vestiário, a
preocupação da comissão técnica
era comxo atacante Edmundo. O
médico José Luís Runco suspeitou
que o jogador tivesse sofrido fissura
na perna direita e talvez leve o joga-
dor hoje pela manhã para fazer ra-
diografias no local para checar se
houve apenas a torção. Edmundo
isentou de culpa o zagueiro para-
guaio. 

"Foi um lance normal em
que eu fui infeliz", disse. A delega-
ção chega hoje à tarde no Aeropor-
to do Galeão.

Internacional
Goycoechea. Ronaldo, Argel, Ga-
marra e Vinicius; Ârxíerson, Bran-
co. Calco e Zé Alcino (Válber);
Leandro (Vágner) e Allton.
Técnico: Abel Braga.

Flamengo
tsT

Paulo César. Luís Carlos Winck,
Válber, Ronaldão e Alexandre
(Cláudio). Márcio Costa. D|air. Nè-
lio e Edmundo (Pingo); Romário e
Sávio.
Técnico: Washington Rodrigues.
Local: Estádio Beira-Rio (RS) Àr-
bltro: Antônio Pereira da Silva.
Ronda: R$ 61 -112. Público: 7.709
pagantes. Cart&es amarelos: Vi-
nicius, Ànderson, Winck. Alexan-
dre e Nélio.

¦<tM internacional

Goycoechea— Fez três importantes
densas. Bela atuação. 8
Ronaldo — Ficou preso á marcação
a Sávio. 6
Argel — Alternou bons e maus mo-
mentos no duelo com Romário.
Atuação regular. 6
Gamarra — Anulou Edmundo e
ainda empurrou o time ao ataque.
Boa atuação. 7
Vinícius — Discreto. Foi, por vezes,
viojento. 6
Ànderson — Trabalhou bem na
marcação 7

Branco — Organizou o meio com
muita malandragem e alguma com-
petênciai 6
Caico — Fez boas jogadas no pri-
meiro tempo, mas caiu no fim. 6
Zé Alcino — Perdido entre o meio e
o ataque. 6
Válber — Entrou e organizou boas
jogadas de ataque. Poderia ter sido
lançado antes. 7
Leandro — O mal-entendido da
convocação lhe fez mal. 5
Vágner— Pouco fez de útil. 5
Aílton — Apareceu várias vezes em
boas condições, mas nada. 4

Artilheiros

14 GOLS-Túlio
(Botafogo) fSW
11 GOLS — Marcelo Jl<J.
(Cruzeiro) ** 

*'
10 GOLS — Valdir (Vasco)
9 GOLS — Giovanni (Santos);
Kelly (Bragantino)
8 GÓLS — Romário (Flamen-
go): Sandoval (Goiás); Jardel
(Grêmio); Edilson (Palmeiras)
7 GOLS — Paulinho (Cruzei-
ro); Leandro (lnter); Jamelli
(Santos)
6 GOLS — Raudinei (Bahia);
Adalberto (Bragantino); Tiba
(Portuguesa); Caio (São Pau-
lo); Marcelo (Sporí); Leonardo
(Vasco)
5 GOLS — Ézio (Atlético);
Serginho (Corinthians): Luis
Carlos Oliveira (Criciúma);
Màgrão (Goiás) Nildo (Grê-
mio); Djalminha (Guarani);
Andrei (Juventude)

Resultados

Criciúma 111 Botafogo

| Goiás 2x1 Cofinthians |

Grêmio 2 x 1 Vasco I
 | &

*¦
Portuguesa 0x0 Cruzeiro

Sáo Paulo 3 x 1 Paraná

Uniáo S. João 0 x 1 Juventude

Fluminense 2 x 1 Guarani

Bahia 1 x 1 Vitória

Sport 1 x 1 Paysandu |

Internacional 0 x 0 Flamengo

Attét>co 2x0 Pafmeíras

I Grupo A

Clubes ] PG j J j V E ] D jQPj acTTPGl]
1. Gremio 13_ 8_ 4. 25

1 2 Botafogo 11  29
| 3. Corinthians 10  5 18
| 4. Ckiaratii 3. 10 2t 5
| 5 Jtivenlude __J _5 20 |
| 6. Palmeiras  5 30

Flamengo 7_ 5 11 13 15
| 8' Bragantino 6 5 27 I
| 9 Vitoria 1__ 15

: 10. Paysandu __5_  0> 15 13
; »• Cruzeiro _2 0___ 27

12 Parana 11 20

Clubes I PG j J I ] E j j GP j GC j TPG

| r Atletioo  10 1 21
Goias  10 1 26
Vmco 10 3 2__ 21
Fluminen»e 106240 64 31

i 5'Santos 2 11 11 27
: 

; Inter 8 2 _J6 4 _ J29
I 7*Spoit I 1 19

8° Criciuma 6 3 21
Bama _6 3 20

| 10° Portuguesa  4 1 3  22
SaoPauto _ __4 1 10 23
UniAo Sio JoJo 4 1 8

Regulamento

Cruzeiro e Fluminense |à estào classificados às semifinais, por terem
vencido seus grupos no primeiro turno No atual turno, os limes começaram
com zero ponlo e enfrentam os do outro grupo Os vencedores dos grupostambém estarão nas semifinais. Caso um time vença os dois turnos, entrará
nas semifinais com um ponto extra. O segundo classificado de seu gruposerá o segundo time com melhor índice técnico (soma de pontos nos dois

SEGUNDA-FEIRA. 6 DE NOVEMBRO DE 1995

turnosl. Os dois clubes de pior índice técnico, independente de grupo, aotmai da primeira fase. descerão para a Série B. em 96 Mas caso uma ouduas destas equipes já tiverem sido campeãs ou vice brasileiras, oucampeãs da Copa do Brasil, disputarão com as imediatamente anterioresna classificação geral, que náo tiverem os referidos títulos, em jogos de idae volta, o direito de permanecerem na Série A. na próxima temporada

AMANHÃ
Corinthians x Sport
Pacaembu — 20h30
QUARTA-FEIRA
Cruzeiro x São Paulo
Mineirão — 19h
Grêmio x Goiás
Olímpico — 19ti
Vitória x Criciúma
Manoel Barradas — 19h
QUINTA-FEIRA
Palmeiras x Bahia
Parque Antártica — 20h30
Bragantino x Fluminense
Marcelo Stefani — 20h30
Paraná x Portuguesa
Durival de Brito — 20h30
Juventude x Atlético
Alfredo Jaconi — 20h30
Botafogo x Uniáo Sáo Joáo
Caio Martins — 21h
Flamengo x Santos
Maracanã — 21h30

Grupo B

ESPORTES

Ezio leva o

Atlético à

liderança

BELO HORIZONTE — Com
dois gols de Ézio, o Atlético der-
rotou por 2 a 0, no Mineirão, o
Palmeiras do estreante técnico
Vanderlei Luxemburgo, que re-
tornou ao clube 11 meses depois '
de tê-lo deixado de forma nada
agradável. A equipe mineira ti-
rou partido do fato de jogar em
casa e, empurrada por sua torci-
da, se superou em campo e con-
seguiu um resultado significati-
vo às suas pretensões de chegar 1
ás semifinais do Brasileiro. Por
sua vez, o Palmeiras pagou um
preço alto por estar vivendo um
momento de instabilidade.

O equilíbrio entre as equipes
foi a tônica do primeiro tempo.
O Atlético somente levou a me-
lhor por ter aproveitado uma
das raras chances, aos 22m. No
segundo tempo, O Palmeiras
tentou reagir, mas com o segun-
do gol de É/jo, aos 14m, ficou
muito difícil reverter o quadro,
que levou o time mineiro tam-
bém à liderança do Grupo B.

Botafogo tem lucro

com 
jogos 

alheios

< 
• 

• > CAMPEONATO BRASILEIRO- ** st"

Paulo César - Atuação segura. Fez
duas boas defesas. 7
Winck - Começou bem mas caiu no
segundo tempo. 6
Válber - Eficiente e talentoso, man-
teve o nível das ótimas atuações. 8
Ronaldão - Muita disposição e pou-
cos erros. 7
Alexandre - Irregular, exagerou nos
passes errados. 5
Cláudio - Entrou na zagà c liberou
Válber para a lateral. Não compro-
meteu. 5
Márcio Costa - Discreto. 7

Djair - Procurou encostar mais no
ataque. Pouco fez de útil. 6
Nélio - Movimentou-se bem mas
pouco produ/iu. 6
Edmundo - Perdeu todas as dividi-
das com Gamarra. Saiu machuca-
do. 6
Pin^o - Compôs bem o meio-cam-
po. liberando Djair e Nélio para as
jogadas ofensivas. 7
Romário - Movimentou-se mais que
o habitual mas perdeu duas boas
chances de marcar. 6
Sávio - Quase não foi visto. 5

Os resultados da quinta roda-
d;i do returno não poderiam ter
sido melhores para o Botafogo,
que sábado não jogou bem mas
conseguiu um importante empate
(1 a 1) com o Criciúma. Além da
derrota do Corinthians para o
Goiás no sábado, as derrotas de
Palmeiras e Guarani, respectiva-
mente para Atlético-MG e Flumi-
nense, deixaram o Botafogo em
ótima situação no Grupo A. O
time tem 11 pontos ganhos e só
não é líder porque o Grêmio tem
três jogos a mais e acumula 13
pontos. O Corinthians tem 10.

Quinta-feira o Botafogo en-
frenta o União São João no Caio
Martins e domingo o Atlético-
MG, possivelmente no Maracanã.
Se vencer os dois jogos, chegará a
17 pontos e ficará em ótima con-
diçSo para conquistar a vaga para
as semifinais. Uma coisa o Bota-
fogo já conseguiu: precisa apenas
de seus resultados para conseguir
a vaga.

O técnico Paulo Autuori não

gostou da atuação da equipe em
Criciúma. Em nenhum momento
defesa, meio-campo e ataque con-
seguiram jogar de forma compac-
ta, o que tornou a partida muito
difícil. Assim, o empate foi consi-
derado um excelente resultado,
principalmente pelo fato de o ca-
pitão Wilson Gottardo ter sido
expulso no inicio da etapa final."Não discuto o segundo cartão,
mas o primeiro o Gottardo não
mereceu", afirmou o treinador.

Grottto deverá ser o compa-
nheiro de Gonçalves na zaga e
Wilson Goiano tem volta garanti-
da á lateral-direita, no lugir de
Wilson Mineiro que não foi bem
contra o Criciúma. Leandro, que
não jogou sábado e foi cortado da
seleção que quarta-feira enfrenta
a Argentina, pode voltar ao time
quinta-feira. O tornozelo direito
ainda está inchado, mas o médico
Joaquim da Matta acredita que
até o dia da partida Leandro esta-
rá recuperado.

Wm

O"
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Edmundo contundido nao 
joga 

mais este ano
¦ No emPatende 0a 0 entre 0 Flamengo e o International, 'Animal' 

sofre fissura e nao jogara mais no Brasileiro e na Supercopa

^: 
j83 

de^dmundo' / 
r(wf/n) toi

U a _ p _ jj ff . SsJjE™4| U&Ig&E r~
joOtalOfiO tClU IllCFO Ezio leva oPaulo Cesar - Atuaijao segura. bez Djair - Procurou endostar mais no "duas boasdefesas T ataque. Pouco fez de util. 6 • 11 A

S;^bcramsra'uno ^:irrs™;r'->0mas 
com logos alheios Atletico 

a

"G« 
mu (!s 

™,taj0S 
,d° 

<r,aroda' 
w »««*> * «*» em mm • Iideran?a

Ronaldlo- Muita disposigaoepou- do 6 da do returno nao.ppderiam ter CriciunKi. Em henhum momento i. v ,, V i BELO HORIZONTE Com

a? 
mf 1 

, ,>in"° ' Compos bem o meio-cam- J*-s?bido nao'Toeo'li ^ e a,aque con* dois gols dc fezio-0 Atlctico der"
Alexandre - Irregular, exagerou nos po. liberando Djair e Nelio nan as } seguiram jogar de forma compac- 'C f .-Msi'T**8!!8-: rotou por 2 a 0, no Mineirao, o
passes errados. 5 jo^das ofensiS 7 ? 

^ 
SZSW 

ta o que tornou a partida muito "JI V PalmeL do estrcame tecnico
Claudio - Entrou na zaga e liberou Romario - Movimentou-se mais cue rW™ J,J! rS? d,l,cU: Assmu 0 emPatc 101 cons'- mjWt '' '¦ Vanderlei Luxemburgo, que re-
Vilber 

r 
a lateral. Nao compro- „ tabi,ual mas perfe" duaffi S°nosataT'"r""10- JtW& • tomou ao dubc 11 m«s depois

meteu. 5 chances de marcar. 6 Piim.-inc . rmi , 
^ ppncipalmente pelo fato de o ca- '¦ de te-lo deixado de forma nada

Marcio Cosla - Discreto. 7 Savio-Quase nao foi visto. 5 m'ente para^Atleti^MG eRumi- expulso n^fnido dTeti 
tCrfi"t,|> iV-7^^ 

^ 
agradavel. A equipe mineira ti-

ll^hTnnmTFTJTSTnriTBMMMBMBB 9f.nsc- de'xai?m 0 ®°,a'°go cm "Nao discuto o s^jundo cartas ijilcasa'e, empurrada por sua torci-'  '• 
TffBfmni^WaBi otuna situavao no Grupo A. O mas o primeiro o Gottardo nao da, se superou em campo e con-

^Ssbs^^ time tem II pontos ganhos e so mereceu", afirmou o treinador. seguiu um resultado significati-
Goycoechea—Feztres importantes Branco — Organizou o meio com h-5« inoftTa0!!^^ » ^ Grottto devera ser o compa- WMS vo as suas pretensoes de chegar
defesas. Bela atuagao. 8 muita malandragcm e aluuma com- nnnii firnrin'thianc i» m' 

' nheiro de Gon?alves na zaga Hp| as semifinals do Brasileiro. 1 or
Ronaldo — Ficou presoamarcafao petcncia. 6 ' WilsonGoiano tem volta garanti- sua vez, o Palmeiras pagou um
a Savio. 6 Caico - Fez boas jogadas no pri- -T\- ®°iafoS°«n- da a lateral-direita. no lugar de »¦ f^r pre?o a to por estar vivendo um

. , ... , meiro tcmnn m-K rain nn Hm I irenta o Uniao Sao Joao no Caio .... . - J3., momento de mstabiudade.Arge - Alternou bonsemausmo- 
^| Martins e domingo o Atletico- VV,lson M'ne,r0 c'ue,na0 101 |B 0 equilibrio entre as equipesmentos no duelo com Romano. Ptrd,doentrt0me,°L MG,possivelmentenoMaracana. c?n,ra 0 Cncuma. Leandro, que foi a tdnica do primeiro tempo.Atua?ao regular, b 
N alber — Entrou e orcanizou bo is So vena'r os dois jogos, chcgara a nao jogou sabado e foi cortado da O Atletico somente levou a me-

Gamarra Anulou Edmundo e joeadas de ataaue Poderii ter «Hn 17 pontos e ficara em otima con- sele^ao que quarta-feira enfrenta lhor por ter aproveitado urna
ainda empurrou o time ao ataque. langado antes. 7 

1 digao para conquistar a vagapara a Argentina, pode voitar ao time j, das raras chances, aos 22m. No
Boa atuacao. 7 Leandro — 0 mal-entendido d i as semifinais. Uma coisa o Bota- quinta-feira. 0 tornozelo direito ^vT". ; segundo tempo, 0 Palmeiras ¦
Vinicius — Discreto. Foi. por ve/es. convocagao lhe fez mal. 5 fogo ja conseguiu: precisa apenas ainda esta inchado, mas o medico IK [' {, 

tentou reagir, mas com o segun-
violento. 6 Vagner — Pouco fez de util. 5 de seus resultados para conseguir Joaquim da Matta aeredita que W® r do gol de Ezio, aos 14m, ficou
Anderson - 1 rabalhou bem na Ailton - Apareceu varias vezes em a vaga. ate o dia da partida Leandro esta- SB „ fSku\ ' - . muit° dl,ici1 

treverter 
0 quadro-

marCa<?d0' boas condl?5es' mas nada. 4 0 tecnico Paulo Autuori nao ra recuperado. Auiuori tem qUe modificar o time £ Seran^do'Grupo b'""'
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 _Jl n Grupo B ^ p Proximos jogos tl HArtilheiros Resultados hClub" ~1!E3*S« <=•— •PQfj!viE!OiCPioc;tpo fm 
rz 

*r 
11. Gfemio 13 8 4 1 3 « a « «AHAtion m c , 

 
„ . ... _ 10 7*$ Cnctuma 1 x 1 BotatogoS § JJH9S2 5 3 1 ' 9 6 2t Corinthians X Sport (Botafoco) ®W9 * J

!<_i -J l_ 2. 29. Jj :.6o.js._„  10 5 "1 5 
"26  Pacaembu 20h30 11 COLS - Marcelo 1,^1 feZZI7Jj: Corinthians 10 _5 i_ 7 4 ,S 1 | V«co 10 6 I QUARTA-FEIRA | (Cruzeiro) 3 60483 2 x 1 Connthtans

:s '4. Guarani ? 5 3 0 2 10 9 21  Flumintnie 10 
~4 0" '" fi I Cruzeiro * Sdo Paulo 10 COLS - Valdir (Vasco) r. . , 

" 
J

1 Jiwertfil'• S 2 r" S 
~6 20 

1 ! F&anlos  
7~"1 "2 11 i'T ITl 9 GOLS - Giovanni (Santos); |— ^ |: c Patm(ljra5 7 c , 

7—;• 1 il 11 ; Gremio x Goto# Kelly (Bragantino) $
r~~ ?- - .!2!®f— 6_ 4_ 29 I Olimpico — i9h I 8 GOLS — Romario (Flamen- % Portuguese0x 0Crureiro
|.....™!S!SS i... .? 15 2 1 2 7 5 19 VHdrla x Criciuma go); Sandoval (Goias); Jardel 

  

ilufi3SS!®?. .8. 1 9 ^ 8 27 B'Criciiima 6 5 13 16 4 
 Manoel Barradas — 19h (GrC'mio); Edilson (Palmeiras) S5oPaulo3x1 Parana

 3 7 8 15 
1 

I Bahia 
"~6 

~"~i g Vf QUINTA-FEIRA I | 7 GOLS — Paulinho (Cruzei-1. • 1'
'i W.Paysandu  3 5 0 3 2 i5" j I io-Portu^ 7~ if Palmeiras x Bahia ro): Leandro (Inter); Jamelli UmaoS.Joao0x1 Juvwtude

;f=r -f f-f-f ^ ' y .. 1 

"*"* 
' 5 1 1 r~;;~ <«-r,,^m^ I

 
ySW ' 

5 
' ' mmm-m Adalberlo (Braganlino): Tiba

. 
'  Parani x Portuguesa I f3° T I Bah.a 1 x 1 V.t6na"I 

Regulamento —— 
h J 

Durival de Brito —20h30 j 
| ^^^arce'° 

^e0narc'0 I 
j; — jj|-•  " 1'  ISJ.U.. j B '¦ US ad Juwentude x Atletico I 5 GOLS - Ezio (Atletico)-I 1 Sport 1 x 1 Paysandu

| g™no%nm"^umo 
'^omuatlur'nc''co^m 

K °S ** 
I**'" P'°I « ^epeodente'de grupoTao ^"r^0 

JaCOn; ~ 20h3° 1 ? Serginho (Corinthians); Luis 1

C^:s-TJOa#

ri^55a5fi=5S5sF rr!T ; 
|

[FLAMENGOMíaii

Segunda-feira, 6 de novembro
JORNAL DO BRASIL

PortoAlegre — Zero Horã

Internacional
Goycoechea, Ronaldo, Argel, Ga-
marra e Vinícius; Ànderson, Bran-
co, Caico e Zé Alcino (Vàlber);Leandro (Vágner) e Allton.
Técnico: Abol Braga.
Flamengo 

crPaulo César, Luis Carlos Winck,
Válber. Ronaldào e Alexandre
(Cláudio): Márcio Cosia. D|air. Né-lio e Edmundo (Pingo): Romário e
Sávio.
Técnico: Washington Rodrigues
Local: Estádio Beira-Rio (RS) Ár-
bltro: Antônio Pereira da Silva.
Renda: RS 61 412. Público: 7 709
pagantes. Cartões amarelos: Vi-
nicius. Ànderson. Winck. Alexan-
dre e Nélio. III ninlill I— ipiHiii | I|||»illi 1 ' ; - M

&JV/0. com a bota, teve atrnçao apagada e não criou nenhuma jogada, enquanto o êentrbStínSSÍ^X^K^XT^Smi

p 
Ezio leva o

* Atlético à

ú liderança

BELO HORIZONTE — Com
|^[ dois gols de É/.io, o Atlético der-

rotou por 2 a 0, no Mineirào, o
Palmeiras do estreante técnico

^ Vanderlei Luxemburgo, que re-
Ini tornou ao clube 11 meses depois
||sa de tê-lo deixado de forma nada
H| agradável. A equipe mineira ti-
H rou partido do fato de jogar em
HH casa e, empurrada por sua torci-
III da, se superou em campo e con-
Hj seguiu um resultado significati-

vo às suas pretensões de chegar
||| às semifinais do Brasileiro. Por
^ sua vez, o Palmeiras pagou um

preço alto por estar vivendo um
momento de instabilidade.

O equilíbrio entre as equipes
foi a tônica do primeiro tempo.
O Atlético somente levou a me-
lhor por ter aproveitado uma
das raras chances, aos 22m. No
segundo tempo. O Palmeiras
tentou reagir, mas com o segun-

p do gol de Ézio, aos 14m, ficou
muito difícil reverter o quadro,

 . que levou o time mineiro tam-
Autuou tera que modificar o time bOm á liderança do Grupo B.

Botafogo tem lucro

com 
jogos 

alheios

Paulo César - Atuação segura, l ez
duas boas defesas. 7
Winck - C 'omeçòu bem mas caiu no
segundo tempo. 6
Válber - Eficiente e talentoso, man-
teve o nível das últimas atuações. X
Ronaldào - Muita disposição e pou-
cos erros. 7
Alexandre - Irregular, exagerou nos
passes errados. 5
Cláudio - Entrou na zaga e liberou
Válber para a lateral. Não compro-
meteu. 5
Márcio Costa - Discreto. 7

Djair - Procurou encostar mais no
ataque. Pouco fez de útil. 6
Nélio - Movimentou-se bem mas
pouco produziu. 6
Edmundo - Perdeu todas as dividi-
das com Gamaria. Saiu machuca-
do. 6
Pingo - Compôs bem o meio-cam-
po, liberando Djair e Nélio para as
jogadas ofensivas. 7
Romário - Movimentou-se mais que
o habitual mas perdeu duas boas
chances de marcar. 6
Sávio - Quase não foi visto. 5

'i»'i»i«>iiir

Os resultados da quinta roda-
da do returno não poderiam ter
sido melhores para o Botafogo,
que sábado não jogou bem mas
conseguiu um importante empate
(1 a 1) com o Criciúma. Além da
derrota do Corinthians para o
Goiás no sábado, as derrotas de
Palmeiras e Guarani, respectiva-
mente para Atlético-MG e FÍumi-
nense, deixaram o Botafogo em
ótima situação no Grupo A. O
time tem 11 pontos ganhos e só
não é lider porque o Grêmio tem
três jogos a mais e acumula 13
pontos. O Corinthians tem 10.

Quinta-feira o Botafogo en-
frenta o União São João no Caio
Martins e domingo o Atlético-
MG, possivelmente no Maracanã.
Se vencer os dois jogos, chegará a
17 pontos e ficará em ótima con-
diçâo para conquistar a vaga para
as semifinais. Uma coisa o Bota-
fogo já conseguiu: precisa apenas
de seus resultados para conseguir
a vaga.

O técnico Paulo Autuori não

gostou da atuação da equipe em
Criciúma. Em nenhum momento
defesa, meio-campo e ataque con-
seguiram jogar de forma compac-
la. o que tornou a partida muito
difícil. Assim, o empate foi consi-
derado um excelente resultado,
principalmente pelo fato de o ca-
pitão Wilson Gottardo ter sido
expulso no início da etapa final."Não discuto o segundo cartão,
mas o primeiro o Gottardo não
mereceu", afirmou o treinador.

Grottto deverá ser o compa-
nheiro de Gonçalves na zaga e
Wilson Goiano tem volta garanti-
da á lateral-direita. no lugar de
Wilson Mineiro que não foi bem
contra o Criciúma. Leandro, que
não jogou sábado e foi cortado da
seleção que quarta-feira enfrenta
a Argentina, pode voltar ao time
quinta-feira. O tornozelo direito
ainda está inchado, mas o médico
Joaquim da Matta acredita que
até o dia da partida Leandro esta-
rá recuperado.

Branco — Organizou o meio com
muita malandragem e alguma com-
petência. 6
Caico — Fez boas jogadas no pri-
meiro tempo, mas caiu no fim. 6
Zé Alcino — Perdido entre o meio e
o ataque. 6
\ álber — Entrou e organizou boas
jogadas de ataque. Poderia ter sido
lançado antes. 7
Leandro — O mal-entendido da
convocação lhe fez mal. 5
Vágner — Pouco fez de útil. 5
Aílton — Apareceu várias vezes em
boas condições, mas nada. 4

Goycoechea— Fez três importantes
defesas. Bela atuação. X
Ronaldo — Ficou preso â marcação
a Sávio. 6
Argel — Alternou bons e maus mo-
mentos 110 duelo com Romário.
Atuação regular. 6
Gatharra — Anulou Edmundo e
ainda empurrou o time ao ataque.
Boa atuação. 7
Vinícius — Discreto. Foi. por vezes,
violento. 6
Ànderson — Trabalhou bem na
marcação. 7

• CAMPEONATO BRASILEIRO

1 Grupo Ã Grupo B "1 
Próximos jogos 1 Artilheiros

í: 14 GOLS-Túlio ^sflí (Botafogo) ; $
| 11 GOLS—Marcelo JL*;.

(Cruzeiro)
10 GOLS — Valdir (Vasco)
9 GOLS — Giovanni (Santos);

| Kelly (Bragantino)
8 GÒLS — Romário (Flamen-
go); Sandoval (Goiás); Jardel
(Grêmio); Edilson (Palmeiras)
7 GOLS — Paulinho (Cruzei-
ro); Leandro (lnter); Jameili
(Santos)
6 GOLS — Raudinei (Bahia);
Adalberto (Bragantino): Tiba
(Portuguesa); Caio (São Pau-
Io); Marcelo (Sport); Leonardo
(Nasço)
5 GOLS — Ézio (Atlético);
Serginho (Corinthians); Luis
Carlos Oliveira (Criciúma);
Magrão (Goiás) Nildo (Grê-
mio); Djalminha (Guarani);
Andrei (Juventude)

Resultados
Clubes Clubes

AMANHA
Corinthians x Sport
Pacaembu — 20h30
QUARTA-FEIRA
Cruzeiro x São Paulo
Mineirão — 19h
Grêmio x Goiás
Olímpico — 19h
Vitória x Criciúma
Manoel Barradas — 19h
QUINTA-FEIRA
Palmeiras x Bahia
Parque Antártica — 20h30
Bragantino x Fluminense
Marcelo Stefani — 20h30
Paraná x Portuguesa
Durival de Brito — 20h30
Juventude x Atlético
Alfredo Jaconi — 20h30
Botafogo x União São João
Caio Martins — 21h
Flamengo x Santos
Maracanã — 21h30

Criciúma 1 x 1 Botafogo1. Grêmio Ia Atlético
2 Botafogo 11 5 3 2 0 7 2

Goiás 2x1 Corinthians3 Corinthians 10
4. Guarani Flumiiwnie Grêmio 2x1 Vasco5. Juventude
6. Palmeiras

Flamengo
Portuguesa 0x0 Cruzeiro

Bragantino
Vitoria

10 Pawandu
11. Cruzeiro

Sáo Pauto 3 x 1 Paraná8' Criciúma

União S. João 0 x 1 Juventude10° Portuguesa
São Paulo Fluminense 2 x 1 Guarani12. Paraná União São João 4 5 1

Regulamento
Sport 1 x 1 Paysandu

Internacional 0x0 Flamengo

Atlético 2x0 Palmeiras

m

0
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A espera de Tyson

we vence Evander Hollyfield por nocaute e prova ser um dos melhores atualmente

Bowe gastou 2.021 golpcs em 
H ti es lutas antes de derrubar Hollyfield (E) perd&p equilibrio e vaidsicorilasao reeebbr osegundo e definitivegolpe de BoW£c/iie o levarida nbiaute tecnico. no 8" assallo

Hollyfield. Acertou cerca de

Las Vegas, EUA — AP

- wSg2|Sf^-

so \ CllP^^i O samba do crioulo doido
—\ ¦ 

Varios campeoes Ninguem no mundo do bo.xe Rocky Balboa, tambem conheci-
v - j • j j ou fora dele sabe quem e o cam- do como Silvester Stallone". •

-^____ J .. e entldades trazem peao de todos-os pesos) O pessoal E se na questao pratica —
„/• &*1: ¦ V , . ,,..-.-w- descredito ao boxe do CMB- Conselho Mundial de escolha de um campeao — o bo-

/ ;•'; JX MIAMI. EUA — Qualquer Boxe. diz que e o ingles Frank xc e confuso, fica facil imaginar
( sfe^ Wf - • -4 fgn ' crianga sabe: Campeao do mun- Bruno: a turma da OMB, Orga- como tudo funciona no campo .

J wKg^a^KfMvl^Ifeill J>* do de futebol? Brasil. De F l? nizafao Mundial de Boxe. acha da politica, das regras, das apos-
jl Michael Schumacher. Melhor se- que e Bruce Seldon. Depois tem tas. das declaragoes de imposto

1 t^sgii lecao de basquete do mundo? FIB, Federacao International de de renda. dose.xamesantidoping.
£ — mL mm.Mm mlFim mm mm aPlnB mm vH EUA. Campeao de boxe pesos- Bo.xe,e a A MB. Associacao da moral e dos bons costumes. 0

IN6LATERRA. pesaddS???? Impasse. Se a Fede- Mundial de Boxe, duas entidades boxe internacional perdeu o mi-
c-i <io r\ A it DrtVrt rlr\ Pcfnrln ri r\ Dm Gilt? dlCKmill CjCOTHC I'OrCIYlcin. nimn At* i> A nvivi.
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Hollyfield (E) perdèo equilíbrio e vai às cordas ao receber o segundo e definitivo golpe de Bowe que o levaria a nocaute técnico, no <V" assalto

o nocaute
• » « »>. «, • ••••••» •..> «' •;«;• «

Fábula da tata '*%S:J\ jí ¦
Etowe.HottyHçtó
^ Golpes WímmteA
ZàjQotpéseertoiròs 154 . ....
«.Prantuaeom , Sj.

«.s^.íassRíávi;;^., ^in
Contagem do? frise» • até-õ' a$í»àlto.
anterior: Vitória parcíát uhánírnç pa-•ra;MollyUqlcl por 66 pontos aBS- — H
Cartel do» dois após o combate: ''

HoNyfield: 32 vitórias o lr^s ifefrò-
tas. ¦'.-. ; ®H|¦ ]-••; .-.:^-.7,
Futuro; .• * ••"•^PKW¦ , .
Bowe: Deve enfrentar Lennox.Lêwis jou George Foreraan , t i&lfú
Hollyfield: Deve enfrentar a aposèfl-
tadoria. ... „ ,- /-¦f&é* I

A espera de Tyson

Riddick Bowe vence Evander Hollyfield por nocaute e prova ser um dos melhores atualmente

MARIO ANDRADA E SILVA
Correspondente

miami. EUA — A vitória de
Riddick Bowe sobre Evander
Hollyfield acabou com qualquer
discussão. Se Mike Tyson quer
mesmo se proclamar o melhor do
mundo tem de lutar com o cam-
peão sem cinturão. Ninguém su-
porta mais lutas e contusões far-
sescas. Chegou a hora de Tyson
provar se ainda é o grande pugi-
lista que todos temeram antes de
sua prisão. E esse desafio se cha-
ma Riddick Bowe.

O Coração de Leão suportou
até o oitavo assalto de uma luta
prevista para 12, em Las Vegas.
Depois, foi jogado na lona por
um gancho de direita de Bowe.
Evander Hollyfield passou oito
segundos deitado com a cara nas
lentes dos fotógrafos da fila do
gargarejo antes de se levantar pa-
ra que fossem completadas as for-
malidades do primeiro nocaute de
sua vida. Bowe nem precisou ba-
ter forte na segunda vez. Encos-
tou a luva direita na careca suada
do adversário a 58 segundos do
fim do oitavo roíiiul e Hollyfield
desabou.

George Foreman, o campeão
mundial mais velho da história do
boxe. analisava a luta para a rede
de TV HBO e vinha gritando pa-
ra o juiz interromper a luta desde
a metade do quinto round. "Este

homem está doente, não consegue
respirar. Ele devia estar no hospi-
tal há muito tempo, não luta nem
com 60% de sua capacidade. Está
de pé só na base da coragem.
Pára com isso. Joe, pare esta lu-
ta", gritava Big George com o
microfone aberto para que o árbi-
tro Joe Cortez encerrasse o mas-
sacre.

Até que a luta chegasse à fase
de cansaço óbvio de Hollyfield e
superioridade muscular de Bowe,
os especialistas já identificavam
um grave erro de estratégia em
Evander Coração de Leão. Holly-
field seguiu o caminho suicida de
enfrentar Bowe no combate de
curta distância encostando a ca-
beça no peito do adversário e dei-
xando o queixo aberto para os

seus ganchos mortais. A marca
registrada das duas lutas anterio-
res acabou valendo também no
terceiro combate. O vencedor do
primeiro assalto acabou derrota-
do no final da briga.

Antes de sucumbir ao cansaço
e a força bruta de Bowe, Holly-
field quase surpreende o mundo
do boxe e da medicina mandando
o adversário ao chão como quem
desgarrega um saco de batatas
das costas. A primeira queda da
carreira de Bowe aconteceu no
primeiro minuto do sexto assalto,
com um Iwok de direita na ponta
do queixo. 

"Quando me vi no
chão e olhei para as luzes em cima
do ringue, pensei na hora: alguma
coisa está errada. Esta minha po-
sição não está certa", disse Bowe,
creditando sua reação final ao
susto tomado com a queda.

Foreman estava certo. Holly-
field fez o mais difícil: derrubou
Bowe e ficou sem gás para liqui-
dar a fatura. "Eu estava muito
cansado. Depois da queda dele,
ainda tentei esperar uma abertura
para acertar um soco que acaba-
ria com tudo. mas já não tinha
forças", confessou Hollyfield
após a luta. Os sinais de fadiga no
rosto e no corpo do ex-campeão
eram tão evidentes que a Comis-
são de Boxe do Estado de Nevada
tinha um médico no canto de
Evander desde o quinto assalto
tentando identificar até quanto
seria justo deixar a luta seguir.

Bowe gastou 2.021 golpes em
três lutas antes de derrubar
Hollyfield. Acertou cerca de
48%. 970 socos. O perdedor da
trilogia pugilistica dos anos 90
defendeu-se com 1.245 golpes
desferidos e 759 socos no alvo. O

placar numérico das três lutas en-
cerra com qualquer dúvida. Bowe
segue perseguindo o sonho de no-
cautear Mike Tyson e deve passar
antes por Lennox Lewis. que já o
derrotou nos Jogos Olímpicos de
Seul. e George Foreman. Evander
merece a aposentadoria, mas se-
guirá perseguindo o sonho de car-
regar a tocha Olímpica na abertu-
ra dos Jogos de Atlanta, no verão
de 1996.

"Agradeço a este

grande campeão

(Hollyfield), eu te

amo, Homem"
Riddick Bowe

"Ele estava muito

forte e muto rápido.

Muito consciente de

seu poder e eu

estava muito

cansado"
Hollyfiold

Bowe, o 
4campeão 

do 
povo'

A luta não valia nada. oficial-
mente. O vencedor Riddick Bowe,
28 anos, porém, saiu do confronto
contra Evander Hollyfield. 33 anos,
consagrado como o melhor pugilis-
ta da atualidade na categoria —
pelo menos até que Mike Tyson
deixe de lado os interesses comer-
ciais e volte a lutar com adversanos
dignos de respeito e demonstre a
sua recuperação para o boxe profis-
sionai.

Se Hollyfield tivesse vencido o
combate, a OMB declararia vaga

sua coroa: o Coração de Leão dei-
xara claro que não aceitaria o titu-
lo. Bowe já foi o campeão unificado
— de todas as diversas entidades
que dirigem o boxe mundial — em
92 (quando venceu Hollyfield). Um
ano depois, perdeu sucessivamente
os cinturões do Conselho Mundial
de Boxe. da Federação Mundial de
Boxe, da Organização Mundial de
Boxe e da Associação Mundial de
Boxe. Com a vitória da madrugada
de ontem. Riddick ganhou, do jor-
nal New York Daily News. um cin-

turào e o titulo simbólico de Cam-
peão do Povo.

Na área financeira, o lucro foi
grande para os dois lutadores. Rid-
dick Bowe faturou USS 10 milhões
(USS 7 milhões de bolsa, mais USS
3 milhões de participação na venda
da TV a cabo), enquanto Evander.
Hollyfield levou cerca de USS 7".
milhões. As vendas do pay per viéw
(pague para ver) cresceram muito-
depois que a luta de Mike Tyson
contra Buster Mathis Jr. foi cance-
lada devido a uma contusão no de-
do pólegar de Tyson.

PROMOÇÃO JB

LEVA VOCÊ

À INGLATERRA

m ROLAR A

MOR VIAGEM.

0 Jornal do Brasil leva você para assistir ao show
tio Foo Fighters em Londres no dia 15 de

novembro. Basta criar uma frase para concorre
sem nenhum sorteio. As duas melhores1

mensagens ganham passagem, translado,
hospedagem e uma verba para alimentação, li

tudo isso com direito a um acompanhante. 0 JB
também vai dar 500 CDs do Foo Fighters. A lista

dos vencedores será publicada nos
Classificados JB do dia 09/11/95. É s

preencher e enviar o cupom abaixo!
Embarque nessa. Quem sabe, você

desembarca lá em Londres.

JORNAL DO BRASIL

"mm'' mm mm mm'
ESCREVA UMA FRASE SOBRE 0 JORNAL QUE VAI LEVAR VOCÊ PARA ASSISTIR AO SHOW DO FOO FIGHTERS NA INGLATERRA.

m#***

Mensagem:
YtKY. <

assinante JB
Lj Sim
? \;"io

Nome:
Endereço:
CEP: Cidade: .Hei.:
Em qual dos locais abaixo, você prefere retirar o CD?
\s cartas d»em ser eiulercçadás para Tromuçâu JB leva você à Inglaterra", portaria do JB. \x. Urasil. 300 - CEHi 20949^100. Kh> de
laneiro/Rj. Ou cittRÍgBes nas nossas lojas: «Centro - \v Riu Branco, 135'loja C «Copacabana - \\. \.S. de Copacabana, 68w!oja M•Mumaltá - Rua Voluntários da 1'atria. 445/IoJa I) «Ipanema - Rua Visconde de Árajá. fi80/sl. 221 •Tlluca - Rua Conde de Bonfim. 34(1'202•Barra - \v. das Américas. 2.000. I I.
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Las Vogas, EUA — AP

O samba do crioulo doido

¦ Vários campeões

e entidades trazem

descrédito ao boxe
MIAMI. EUA — Qualquer

criança sabe: Campeão do mun-
do de futebol? Brasil. De F 1?
Miehael Schumacher. Melhor se-
leçào de basquete do mundo?
EUA. Campeão de boxe pesos-
pesadtíS???? Impasse. Se a Fede-
ração de Boxe do Estado do Rio
de Janeiro resolver montar um
"campeonato mundial" entre os
brasileiros mais fortes e der ao
vencedor o titulo de "Campeão

Mundial", está feito. Teremos
um quinto campeão, versão
"FEB" 

para completar a lista
dos campeões escolhidos aos sa-
bor do lucro promocional nos
EUA.

Ninguém no mundo do boxe
ou fora dele sabe quem é o cam-
peão de todos os pesos. O pessoal
do CMB. Conselho Mundial de
Boxe. diz que é o inglês Frank
Bruno: a turma da OMB. Orga-
nização Mundial de Boxe. acha
que é Bruce Seldon. Depois tem a
FIB. Federação Internacional de
Boxe. e a AMB. Associacào
Mundial de Boxe. duas entidades
que elegeram George Foreman.

Enquanto isso. Don King fo-
ge da lei e dos impostos em Nova
Iorque para garantir que o cam-
peão de verdade é Mike Tyson. A
midia especializada dos EUA ju-
ra que o melhor foi escolhido no
combate entre Riddick Bowe e
Evander Hollyfield. Tem até a
galera do cinema ainda saudosa
de seu campeão de bilheteria.

Rocky Balboa. também conheci-
do como Silvester Stallone.

E se na questão prática —
escolha de um campeão — o bo-
xe é confuso, fica fácil imaginar
como tudo funciona no campo
da política, das regras, das apos-
tas. das declarações de imposto
de renda, dos exames antidoping.
da moral e dos bons costumes. O
boxe internacional perdeu o nu-
nimo de credibilidade e o maxi-
mo de seu público. Enquanto a
torcida não deácobrir quem é o
campeão de verdade vai acabar
preferindo torcer para um cam-
peão de mentira. Ninguém se as-
suste se Don King acabar organi-
zando a fábula do Rocky 1.000,
uma luta filmada entre Mike Ty-
son e Silvester Stallone.
(U.A.S.j
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Folhetimvia| Oalivio 
oia da Cultura l

computadores ; diante da aaita a cidade !
: Explode nova ^ «9"« « ClliaUe j
j novela das oito, assinada HfllXflO 

fu 
'• ^om 

ProSrama?So especial no
\ por Gloria Perez, que - JJCtiAClv Vlv CircoVoador — comdestaque j
: estreia hoje na Rede Globo, • . U/\w»A-rv\ 

': Para 0 sh°w do Casseta &
: utiliza a tecnologia dos lllll flOlllCIIl ': Planeta — e em outros pontos
: computadores para contar (Pdglna6) da cidade, o Rio comemorou,

urna traditional historia com muita atividade no fim de
j folhetinesca dcamor entre semana, a passagem do Dia
: uma cigana e um National da Culture. (Pagina 3) •

empresario (Pagina 5)

' Lisboa — Norma Coon

. . 

' 

//;•// 

if'obra c agora

BMMB| «***+& A MAIOR E MELHOR EXPOSE AO E TOD A

^ 

DE TAPI™ ^BR4SIL 

^

19 deoutubroa ^
I : 12 de novembro de 1995.

Scgunda a Sabado de 10:00h is 22:00h.
 Domingo; e Feriados de ll:00h as 19:00h

AJUDE A RESGATAR JbStaiubdcpabaariauaisZ
AIMAGEM DO RIO 1
""7Afeganist3o, Paquist3o, India, |

China e Romenia |
Diariamenteno rnbsoio: ¦

maWr ¦ "UvV/fl Cole^SoTapetesAnligos"

Dia da Cultura

agita a cidade

Com programação especial no
Circo Voador — com destaque
para o show do Casseta &
Planeta — e em outros pontos
da cidade, o Rio comemorou,
com muita atividade no fim de
semana, a passagem do Dia
Nacional da Cultura. (Página 3)

Lisboa — Norma Couri

Só um banco
que não obriga você

a ir até a agência
pode fazer um anúncio

na seção de Lazer.

Seu próximo banco.
Funcionando 24 horas por

dia, 7 dias por semana.

JORNAL IH> IIKASII

U6UC Ji C ABBA SUA CONTA.

GARANTIDO PÍLO UNIMNCO SJL

JORNAL DO BRASIL

0 alívio

diante da

paixão de

um homem
(Página 6)

INFORMAÇÕES E RESERVAS: (0242) 57-2207

*$***% A MAIOR E MELHOR EXPOSIÇÃO E VENDA

%W~% DE TAPETES ORIENTAIS DO BRASIL.

£ \V» #

19 de outubro a
12 de novembro de 1995.

Segunda à Sábado de 10:00h is 22:00h.
Domingos e Feriados de ll:00h às 19:00b.

Stands de poises orientais
produtores de tapetes:

Irá, Turquia, Rússia, (Cáucaso),
Afeganistão, Paquistão, índia,

China e Romênia
IHnriamenteno subsolo:
Coleção "Tapetes Antigos".

OS MELHORES PREÇOS
DO MERCADO

Durie RS 4,00 m2
Shiraz RS 98,00 m1
Kilim Persa. R$ 79,00 m:
BokaraPK(C) RS 58,00 m1
Haraadan P(C) RS 98,00 m'

tó:j ORIENT EXPRESS
l <TJ tapetes orientais

Av. Ataulfo de Paiva, 270
lojas 106,107 e 108

Tel.: 274-2545

eSPAirecer

CAMPO DA

PALAVRA

artes c ciências humanas

Neruda esperou 20 anos pelo Nobel,

que nunca veio. Portanto, vamos

deixar também de mendigar um Nobel

para a língua portuguesa ; 
1

Rio de Janeiro — Segunda-feira, 6 de novembro de 1995

] Telefax CAMPO DA PALAVRA; (021)267-0129 [

José Saramago explica como transformou em livro sua experiência com a cegueira

Reis, convidou-o para refazer em Lisboa o roteiro do heterônimo de
Fernando Pessoa. "Ela não é só importante, é essencial, ela é a minha
casa. Pilar seria a minha Maria Kodama se eu ficasse cego como Borges,
embora não acredite que fosse capaz de escrever ditando. Tenho certeza,
as mulheres dão o sentido da vida."

Blimunda, a heroina de Memorial do convento que via a alma das
pessoas, deu esse sentido à vida. A mulher do médico repetiu o papel em
Ensaio sobre a cegueira. E a única que vê. "Pensei em tomá-la cega no
momento em que todo mundo recupera a visão, mas seria cruel."
Saramago não discrimina nem a prostituta que integra o grupo, 

"uma
Maria Madalena moderna". Embora coloque vendas nos olhos das
imagens das igrejas — "elas só têm sentido através dos olhos dos outros"
—, Saramago acha equivocado o chute do bispo Sérgio von Heide, da
Igreja Universal do Reino de Deus, na estátua de Nossa Senhora. "Sou
um escritor ateu, mas acho gratuito e de mau gosto dar um pontapé na
imagem só porque ela é de madeira e pedra. Ou o bispo teria de chutar
nossa pobre carne, porque o que conta, segundo ele, é o espirito."

Ensaio sobre a cegueira é uma parábola do dia-a-dia. "Já viu os temas
do jornal da televisão? As pessoas estão cegas ou não estão? E você acha
suficiente uma pessoa como a mulher de Mário Soares (presidente da
República de Portugal), Maria Barroso, converter-se ao cristianismo
porque seu filho se salvou de um acidente, quando as milhares de vitimas
do mundo não bastaram para uma conversão?" Os poderes da Igreja não
salvaram todo mundo que queria ser salvo. O flagelo dos católicos diante
das imagens não salvou o mundo da selvageria, "nem do medo", completa
o escritor.

Ensaio sobre a cegueira é um ensaio contra o medo. "A mulher do
médico não tem medo e salva o resto. Mas as pessoas passam a vida cegas
de medo de perder, da vida ao emprego", alerta Saramago.

Isto é: desanuviar, desoprimir-se, recrear.

Vamos perder alguns quilos de estresse que pesam
sobre beleza e saúde, com duas psicanalistas:

Aurora Barros e Gloria Leal, especializada em Psicossomática.

17 a 19 de Novembro, numa pousada em Petrópolis. Comida

recomendada pelo Apicius, música, flores e 
"papo-cabeça".

i Folhetim via

j computadores
I Explode coração, a nova
• novela das oito, assinada
; por Glória Perez, que
: estréia hoje na Rede Globo,
: utiliza a tecnologia dos
: computadores para contar
: uma tradicional história
i folhetinesca de*amor entre
: uma cigana e um
j empresário (Página 5)

Não pooe se. vendido separadamente

José Saramago em seu apartamento em Lisboa: sofrimento parti escrever a obra é compartilhado agora com o leitor

NORMA COURI
Correspondente

LISBOA — Greta Garbo, quem diria, está no colo de José Saramago.
Yorkshire temperamental, de pêlos claros, ela tenta tirar os óculos do
escritor míope que teve um descolamento de retina no olho direito e uma
catarata no esquerdo enquanto escrevia Ensaio sobre ti cegueira (com
lançamento no Brasil pela editora Companhia das Letras). Mas sua
cadela, a Greta, não consegue. Saramago é paciente: 

"Se conseguisse, não
estragava nada: depois das operações, passei a enxergar melhor cio que
quando comecei o livro". Mentira, Saramago enxergaria melhor de
qualquer jeito depois do Ensaio sobre a cegueira.

A experiência de conviver quatro anos com o mundo dos cegos, usando
vendas nos olhos durante as operações, foi única. "Escrever, escrever
mesmo foram sete, oito meses, os dois últimos corridos." Mas nada fáceis.
O 24" livro do autor de Memorial do convento obrigou-o a alterar um
velho hábito. "Descobri 

que Ensaio sobre a cegueira me deixava exausto.
Quando terminava às oito da noite, era uma agonia, não conseguia
dormir. Então passei a escrever das dez da manhã às duas da tarde, três
páginas por dia, mesmo que a página acabasse no meio da palavra."
Saramago reage á idéia de Ensaio... ser um livro que se lê de um fôlego.
"Quero 

que o leitor sofra tanto quanto eu."
Ensaio sobre a cegueira foi o primeiro escrito na casa da ilha vulcânica

de Lanzarote, nas Canárias, cercada por um mar de lava. Mesmo lá.
protegido pelas montanhas, o autor passou pelo sufoco de ser o único
escritor português que perigou levar o Prêmio Nobel este ano. "Que coisa
diabólica, Neruda esperou 20 anos por esse prêmio que nunca veio, vamos
acabar com a história de mendigar um Nobel para a lingua portuguesa.
Borges. Graham Greene, Nabokov nunca ganharam um Nobel. Tenho 73
anos e escolhi morar em Lanzarote para ser invisível."

Durou pouco a ilusão da invisibilidade do autor do romana; onde
todos os personagens ficam cegos, menos um. Foi atropelado pelas"inevitáveis entrevistas" mal colocou o ponto final no Ensaio. Só que este
escritor que dá orgulho à cultura portuguesa e já foi traduzido para as
linguas mais esdrúxulas, não consegue se acostumar com entrevistas."Não tem remédio, mas começo a odiar me ouvir repetindo a todo mundo
a mesma coisa, que o entrevistador já sabe, más pergunta." Sentado no
pequeno sofá do apartamento cie 60 metros quadrados, no bairro da
Estrela, em Lisboa, Saramago está pronto para mais uma. Exclusiva, duas
horas prometidas ao JORNAL DO BRASIL, amparado por Greta, que
entrou na vida de Saramago como os cachorros nos livros desde Levanta-
do do chão. há 15 anos. passando por Jangada de pedra e ocupando lugar
especial neste Ensaio .sobre a cegueira. No romance que se passa num lugar
sem nome, com personagens sem nome que vão chegando um atrás do
outro, o cachorro também é anônimo e lambe lágrimas, fazendo referência
ao cão mais impressionante que Saramago já viu na v ida. "Não é nem uni
cão, é metade dele, afundado." Foi pintado por Goya.

O cão que lambe lágrimas integra o grupo principal de sete persona-
gens e sai pelo mundo de cegos, liderado, como em toda a obra de
Saramago, por uma mulher. "Quando 

param de repelir o comportamento
masculino sempre que ascendem a uma posição de autoridade, as mulhe-
res são o capitai de esperança da humanidade." Foi com as mulheres que
Saramago aprendeu coisas importantes na vida. "A começar pela minha
rude avó Josefa, que passou a vida sem sapatos lavando os porcos para
sustentar sete filhos, passando pela minha mãe analfabeta, até Pilar" (a sua
atual inullwr).

Jornalista espanhola de TV, Pilar de! Rio é a terceira mulher de Jo>é
Saramago. Linda. 30 anos mais nova que o mando. Pilar mudou a vida de
Saramago desde que, depois de ler há dez anos O ano da morte de Ricardo

LICUC JA C ABBA SUA C0H1A. '
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—~ Divulgagao

t'astro, foios historicas J***** BraSii^sa0 SeiS palestras que vao j 
"1TX 

JE ^ ^ ,,, — 1 ^ ^ ^ ^ #v>itll%rk president da Fundusao

| 
!^j|^n°=^b;rss 

| 
De com tell na cigulhci kssj

Jcra hoje, as 20h, na - 5366 e _53 0332, ou . 
o baixista De (aciina), ex-Barao Vermelho, estara {Miseria), de Arnaldo Antunes (0 imie d^o, de para escr^ver dJteMo.

jjyraria Marcabru, no .i Li,i fUllfe^T 
°nh ' 

IRI^ 
': mostrando. hoje. no Mistura Fina. seu novo Leninc (Acredite ou nao) e de Fausto Fawcett Bia Lessa adianta queoGavea Trade Center. I-tiel°t1, trabalho a frente do grupo Bala 12.0 som {Santa Clara poltergeist). 0 show, que comeca as cspeiaculo niio devera

La, alem de exposi?ao mistura groom com base no funk, soul e rock 22h30. contara com as participates de Katia ser montado em
tie fotos ineditas do BeX^^St dos anos 70; muita musica para dangar. No Bronstein, canuindo Copo va:io, e do guitarmu nfcnhum outro teatro.
acervo de Quartin, repertorio ha composites assinadas per De, Gustavo Corsi em Play that funky music. "EJte texto so tera
havera, tambem, um ; 

^p|rJHaV como Helice, parceria com o tita Sergio Britto, couvert custa RS10 e a consuma?ao minima c de sentido se for montado
tywwcaie de Helio Imagem babel. com Paulinho Moska, e Copo RS6. De, que agora tambem canta.se apresenta nesta maravilha de ,
Delmiro^Jlon Muniz, vazic|com Joao Barone. baterista do Paralamas acompanhado por Ricardo Palmeira (guitarra). ambiente que e a

Fraga.  Iffr ' 
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„rt'r nor tim A segunda-feira Ibe re- Dia em que voc6 pode- fyT) fj-) Quadro de bene icas B
Quad^o de sensiveis sen/a. com a Lua em Ji] rA se realizar em aeon- 7/^X^C influSncias em relagSo mmjo 11quadro oe sensjve^s seu siano forte influtin- kJ LJ tecimentos iriespera- \A S Y ZZZ- ao trato com pessoas 881

emoroenctef antigos pti cia quanto ao seu comportamento pessoal. Have- dos quanto a ganhos. dinheiro e valores^ Sorte idosas ou posicionadas hierarquicamente de (or- ¦- Mm
2EJ5PJ5,. „m rA. no inlcio do oeriodo. tendSncia A introspec^So em jogos. viv&ncia pessoal tendente a mudansas ma superior. Vantagens em qgest6es material H

mLoU? w «CmroawltoA pJd.ssJo e ao e voce deve procurar a,uda de pessoas expe- e alterac^s que v>rao em sou benetlco. Amor (igadas a (amlha, 5ao regulares as prev.sfles SBjlS J
SS^S rientes, se necessirio, vatorizado. quanto ao amor. ®__B53B^P_ |10 19 flHD*0 21
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Dia positivoom relapao Voc6 poderi se ver ho- \/~ Infludncia instavel Esta segunda-faira Ihe ,>>1 25
dos negbcios o a flnan- ' R5. je em situapSo diflcil j J* quanto aos seus inte- ^ dar^ uma torte influSn- *7 /I BH 
c-as Voce tera que re- X>//,, .xVl em termos pessoais e Z mA ressos tinanceiros. Isso LS——-=—I cia lavoravel para tra- Cs——<—I 26
Irear sou temperamento para conseguir um bom afetivos. o que o lara agir de forma mais equih- podera leva-lo a momentos de irntagao e revolta, bathos que exijam do raciocinio Voce passa por _pS i
rosultado cm rolapao as pessoas prdximas. No brada. Isso moldarA o quadro astroldgico pa- Controle-se e tenha presente que isso e passa- 'ase de bom posicionamento de seus valores tag3a 29 .
tinal dodla. podem ocorrer momentos de tristeza ra o seu comportamento. Suas apdes e decis6es geiro Excelente quadro de regencia pessoal isso podera laze-lo pensativo e mais.yo tadoa si
0 molancolia. o levam a um novo caminho Boa vivfencia amorosa mesmo 30 31 j

, nn„ jnirinin a 31/1 a ?n/? PE1XES • 21/2 a 20 3  ' A HORIZONTAIS — 1 — mulher que apresenta
SAGIT/UUO. 21/11 a 20n2_ Novos^mmhospara l t^l ^f^~] Q-adro de boas possi- os requisitos necussarios para determinadas tare-
Com um comportamen- Dta de tavorecimento J? I uma rotina da oual vo- /"*!"? bilidades quanto ao tra- las: mulher dotada das'chamadas qualldades e
to moldado em quadro em relagao aos sous L^|/ Isse e e i -J? balho e rocomenda- sant.mentos lemininos (carinho. compreensS^
do entusiasmo e apli- (/ 1\\ negocios Hoje estao f— .—^ m-.nvn.io Procure dos^obrir o en can- coes de cautela apenas om relagao a avais e dicagao ao lar e a lamilia, intuipao); 6 — jipo%capao. voce lei4 uma segunda-leira bastante em destaque as atividades rolacionadas ao lutu- p juco mot sentido de emprestimos SatisfapSo amorosa em momonto depois; 9 — cola; irvore da familia das estercullfc
posltiva em sou llnoamenlo goral Pessoa proxi- ro e a familia. Procure dar-se mats ao dia- to das pequenas' eoi a ' no oual aouca sua sensibilidade e o fara aglr de ceas. cuja semento contem alcaldides t6mco5-ff"
ma sora razSo de muito contonlamento. com I090 e ao entendimento Disposicao excelente manter-se maio p 6x1 - forma um oouco aoressiva aperitivos 10 — comboiode andamentomals acela-
atitudes Que ir6o surpreend6-lo. para 0 amor. Evite aventuras. Boa vvAnc.a amorosa lorma um pouco agress.va. ^ so para passagoiros, que so taz paradas Wil

estacoes maiores. trocho de no onde as aQdllST"
liada a inclinapSo do lerreno. correm cdleres. * cnie»

n n n'li n muitas vezos. correspondo a ultima etapa de~tmur
A I A 11 D I \! U I I queda digua. 12 — relativos ao aparelho repr.Qdatt
If L1 fllilli il II V vo: genitais: 14 — (arc.) disso: 15 — acoltar com*
X  verdadelras as palavras de; conliar em empr6stirno;———— " " "" — dama de companhia. criada de dama riohn/

GATAO DE MEIA-IDADE MIGUEL PAIVA AS COBRAS VfcHlSSlMO <8 - pessoas ..ao pertencentes aos quadros di^
 ao uuon.fta m6ticos designadas para servir junto a uma embsu-h

~— r~ ... ] _ 1. 1 ^ - 7 || 7*1 7* Wz-TzlS" xada como representantes de mteresses especiti-
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NtQUEL NAUSEA FEF ;n^me:"Cgrande'TmerX*
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sSo empreoadas para lixar madeira^e.av
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Divulgação
Vozes dos
poetas na
Biblioteca
Bia Lessa e Christiane
Torloni ensaiam uma
peça na qual pretendem
homenagear grandes
nomes da poesia
brasileira como Manoel
Bandeira e Carlos
Drummond de
Andrade. O espetáculo
— que ainda não tem
titulo — estava previsto
para estrear na festa dc
reinauguraçào da
Biblioteca Nacional
mas. devido ao
falecimento de Stella
Marinho, foi remarcado
para o inicio de
dezembro. "A idéia
básica é fazer um
monólogo, onde a
Christiane irá dialogar
com os grandes
expoentes da cultura
brasileira", explica Bia,
que recebeu do
presidente da Fundação
Biblioteca Nacional.
Aflonso Romano de
Sani'annâ|ò convite
para escrever o texto.
Bia Lessa adianta que o
espetáculo não deverá
|er montado em
nenhum outro teatro.
"Este texto só terá
sentido se for montado
nesta maravilha de
ambiente que é a
Biblioteca Nacional."

Guia dá o serviço da cidade

Com um coquetel no Resumo da ópera, será lançado, hoje, o guia de endereços
Addresses-Rio 96. Com mais de quatro mil verbetes e comentários, o guia reúne

endereços e telefones de variados serviços. De reparo de video a astrólogos, de

professores dc vòo-livre ü hospitais. 0 guia já está cm sua sextu edição.

Catálogo da
Forma volta
ao mercado
Um dos mais
importantes selos da
história da MPB está
tendo ressuscitado. É o
Forma, que entre 1963 c
.|%9 lançou 18 álbuns
fundamentais para a
tnúsica brasileira. Era
uma mistura de artistas
novos e consagrados,
como Tom Jobim,
Vinícius de Moraes,
Francis Hime. Baden
SPowelI e Luiz Eça.
Alguns dos melhores
trabalhos lançados pelo
selo criado por Roberto
ijuartin estão mais uma
vez à disposição do
público através do
lançamento, pela
PolyGram, do CD triplo
{¦Mina — a grande
música brasileira, com
apresentação de Ruy
Castro, fotos históricas
e um texto inédito de
Tom Jobim. O
lançamento da coleção
será hoje, ás 20h, na
]_ivraria Marcabru, no
Gávea Trade Centcr.
Lá, além de exposição
de fotos inéditas do
acervo de Quanin,
haverá, também, um
showcase de Hélio
Delmiro, lon Muniz,
Edison LoboeThais
Fraga.

nas o cinema sonoro, mas, também,
a utilização da música como acom-
panhamento dos filmes silenciosos.
Será feita, também, uma análise so-
bre a produção, criação e gravação
de trilha sonora em filmes.
Tygel, autor das trilhas de 0 lionwm
da capa preta e Lamarca, de Sérgio
Rezende, tem, em seu currículo, 16
longas, vários curtas, documentá-

rios e duas séries para a TV: 90
anos de cinema, uma aventura
brasileira, de Eduardo Escorei, e
Revista Banco Nacional de Cine-

ma, de David França Mendes.
A música da imagem começa
hoje, às 18h30, na Casa França-
Brasil. São seis palestras que vão
até o próximo sábado. Inscrições

e informações pelos telefones
253-5366 e 253-0332, ou

local, entre
ilililfiteÉfe. 13h e 18h.

O compositor David Tygel {abaixo)
dá a partida, hoje, ao curso A músi-
ca da imagem, no qual vai debater a
relação entre a música e o cinema.
Duas formas de arte que, desde o
início do século, sempre se encon-
Saram. O curso abrangerá não ape-

{Miséria), de Arnaldo Antunes (O nome disso, de
Lenine (Acredite ou não) e de Fausto Fawcett
(Santa Clara poltergeist). O show, que começa ás
22h30. contará com as participações de Kútia
Bronstein. cantando Copo mio, e do guitarrista
Gustavo Corsi em Play that funky music. O
couvert custa RS10 e a consumação mínima é de
R$6. Dé, que agora também canta, se apresenta
acompanhado por Ricardo Palmeira (guitarra),
Um Cunha (teclados) e João Guilherme (bateria).

O baixista Dé {acima), ex-Barão Vermelho, estara
mostrando, hoje. no Mistura Fina. seu novo
trabalho à frente do grupo Bala 12.0 som
mistura grooves com base no funk, soul e rock
dos anos 70; muita musica para dançar. No
repertório há composições assinadas por Dé,
como Hclice, parceria com o titã Sérgio Bruto,
Imagem babel, com Paulinho Moska. e Copo
va:io. com João Barone. baterista do Paralamas
do Sucesso. Há. ainda, músicas dos Titãs
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CRUZADAS
Mux K.I1111

CÂNCER • 21/6 a 20/7 p-g—-——Quadro de benèlicas ¦5§^''W^>v?§r"N
influências em relação
ao trato com pessoas
idosas ou posicionadas hierarquicamente de for-
ma superior. Vantagens um questões materiais
ligadas á família. São regulares as previsões
quanto ao amor.

GÊMEOS • 21/5 a 20/6 -y—c—
Dia em que você pode- //¦•? //Vrá se realizar em acon- IÇ
tecimentos inespera- l/T —i».
dos quanto a ganhos, dinheiro e valores. Sorte
em jogos. Vivência pessoal tendente a mudanças
e alterações que virão em seu beneficio. Amor
valorizado.

TOUHO» 21/4 a 20/5
A segunda-feira lhe re-
serva, com a Lua em ÕJL l jseu signo, forte influén- \ K.J iL.
cia quanto ao seu comportamento pessoal. Have-
râ. no início do período, tendência à introspecçâo
e você deve procurar ajuda de pessoas expe-
rientes, se necessário.

ÁRIES* 21/3a 20/4 
Influenciado por um --¦¦¦ ¦
quadro de sensíveis JKL-—Vw'
mudanças em sua roti- Esiiiiá
na, vocô poderá agora empreender antigos plív-
nos e colocar em prática sua idealização em
assuntos que digam respeito à profissão e ao
trato pessoal. Motivo-se.

ESCORPIÃO • 21/10 a 20H 1
Esta segunda-feira lhe //\
dará uma forte influên- iTf J |cia favorável para tra- ro—' <v~-  I
balhos que exijam do raciocínio Você passa por
fase de bom posicionamento de seus valores o
isso poderá fazê-lo pensativo e mais voltado a si
mesmo

LIBRA* 21/9 a 20/10 ¦—y » -c=«
Influência instável V/l"T^s
quanto aos seus mie- ~7
resses financeiros. Isso Pv —
poderá levá-lo a momentos de irritação e revolta
Controle-se e tenha presente que isso e passa-
geiro Excelente quadro de regência pessoal
Boa vivência amorosa

VIRGEM • 21/8 a 20/9 ,
Você poderá se ver ho- A -5*"^^
je em situação difícil C-<x j JPf ~
em termos pessoais < , -
afetivos, o que o lará agir de forma mais equili-
brada Isso moldará o quadro astrolôgico pa-
ra o seu comportamento. Suas ações e decisões
o levam a um novo caminho

LEÃO® 21/7 a 20/8  r<^t »;^^
Dia positivo om relação — T~í *\
dos negócios o a finan- v$- ^
ças. Você terá que re- \r/: i i'^y
frear sou temperamento para conseguir um bom
resultado cm relação às pessoas próximas. No
final do dia. podem ocorrer momentos de tristeza
o melancolia.

PEIXES • 21/2 a 20 3 r -rrv ¦ ¦ . ^ I
Quadro de boas possi- K- )i
biiidades quanto ao tra- tJ
balho e recomenda- I
ções de cautela apenas eni relação a avais e
empréstimos. Satisfação amorosa em momento
no qual aguça sua sensibilidade e o fará agir de
lorma um pouco agressiva.

AâUÁRIO « 21/1 a 20/2
Novos caminhos para
uma rotina da qual. vo- ri'*
cê, por vezes, se sente y 
pouco motivado. Procure descobrir o encan-
to das pequenas coisas e aia no sentido de
manter-se mais próximo dos que lhe sao íntimos.
Boa vivência amorosa

CAPRICÓRNIO • 21/12 a 20/1
Dia de tavorecimento ^ Iem relação aos seus L —-—|j
negócios Hoje estão S_§iiÊ3Íem destaque as atividades relacionadas ao futu-
ro e á família Procure dar-se mais ao dia-
logo e ao entendimento Disposição excelente
para o amor. Evite aventuras

SAGITÁRIO® 21/11 a 20/12
Com um comportamen-
to moldado em quadro
do onfusiasmo e apli- [ x\,
cação, voeó letá uma segunda-feira bastante
positiva em sou línoamenlo gorai Pessoa próxi-
ma será razão de muito contentamento, com
atitudes que irão surpreendê-lo

GATAO DE MEIA-IDADE MIGUEL PAIVA

O rv&fMO &fy\cO A
o...

OJÍ^X
W&J?

A5ÊWSACAO
otrotS Ot"ftHWR.-RWA
t lUfcfaltA1.

A¥>\iKNR ATIVA
ttlHAJOVtM DE.

DOAMOS'
FE-tRA¦ TÊ>it£..

A POSIÇiSOfMA
eiPEBAa abcxa

P€ítF£iTA

NÍQUEL NÁUSEA f-ERNANDO GONZALES

2IRALDO
OJTÃO VOCÜ \{SHHHlELA NÃO U
T£M tMW j fWi CAIPEMPANELA C€ ^ ( AVtó C£CAM<>>

imuMPefJj v7/-—-w —

C~fr'' Á

O MENINO MAXUQUINTIO CLARO'
tupo ot/r eu imac^imo, Amava^'\0€NT(X> IW MWM4 MNUAi -mo sa C.XMNOO cwtrçou

I KSO. Jtw/M...

CHARLES M SCHUL2
''ASEMHORft TEm^l
AlGUNAA PERGUNTA ¦
v^&OBRE. COMIDA

PARKER E HARTQ MAGO DE ED
NÃO, 6ENHORA...NÂO
SEI RESPONDER P5R'
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\ I; Km M
IK i K I B Bj im, ededicadaa es- Resumoda Opera. Quem
I ¦ I \ ¦ Jp m sa mulher da tcm esse de
LJm \ W K i fjm que tem mas tantoshm^k K. g k 

Jp^^K que proble-
w m . ^ V M. f K. ma de todos eles coorde-

JKmmm "' ' 
ll MMm 4k JKm nar datas Claudio

— da homenageada e dos comemora em casa com os
O Traitcurs de France, na Avenida Copacabana, tambem convidados — para marcar amigos; na quarta e o de

MiA ,,^^^A^«|jdr|Campb|M os muitos almogos e jantares. Marcela Klabtn, que se recu-
; 1,45, estao sendo vendidos a > * ° Pri,™ro a,mo?°.' hoje, pera do acidente

o oferecido pela amiga Lily festejar — por cnquanto.
ir„ J P,rk _ JL Marinho, only for women, em Mas os amigos, que queremuc Sua casa no Cosme Velho. Na que ela ftque boa logo,

quarta, dose dupla: Hero Or- aguardam pacientes.
^MBr*^.gN tenUad promove almofo em ? A embaixatriz Julia Gibson

uG bala ^^HHV ^ffi' w V-" tornodeHelS, no Country, e convida para almofo de ade-
^^HBiV ^Bp;:' 

'\v~; -. noite Bert a Leitchic recepcio- soes amanha, na pergola do
^H9 na a amiga para jantar no chi- Copacabana Palace, cm torno
hP^H0^ ¦# querrimo apartamcnto do Edi- de Ncncte de Castro, outra
WW^^ --* ffcio Chopin. Mas nao aca- aniversariante do dia.

^ Hr bou: Maria Alice Pinho dedica ? A noite de terga traz mais:
ne toda a sua expertise na arte de o coquelel de inaugurapao da

recebcr e organiza jantar na Garden Rio, no Gavea Trade
Hk, ^««^4quinta-feira para 38 convida- Center, as 18h. A decoragao

dos—alem de Helozinha, cla- de Bona Seabra, a organi-
ro — na casa no Jardim by Ricardo

nico. E, na sexta, de bowsky.
^Hpf Evelina Chamma, que festeja ? A cultura pontifica na quin-

i . -I ¦-, - - o aniversario da amiga com ta com a mostra
I |L | almofo no Saint Honorc de Bruno Giorgi, na Entrear-

I ¥ I ^ ufa. te, aberta a partir das 17h, e: 
p ? E-xcius-ta por tantas emo- com a apresentayao — na sex-

IBm
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//vVrr 7 RESERVE SUA VAOA EM NOVEM8RO
VfsN<>J*^ EOA.9ANTAW.DEJAWHBO AAJNHO,
y-^\ /S»^e\ OS VALORES {COM C3ESC0NTO MAXIMO) DA TA6ELA;
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IJIJ-GRAU

n»i->u>u 18900 1B«00 279 00 SHIADO-rAr^nif oAHcaiCOPACABANA 1B»,00 1B*,IW il»,U rstnitOS ' f ? WVt'Si: *M05
(•) CONOCdES PARA O CONOELA»«»fTO DOS VAtORES Art A***):

lf*ORMACSeS HA SECRET AWA CX3 COlgOIO. ^

Alexandre Campbell

VORAU
(M^«f ESCOIARMATIBHAl1MWM(I)W|(«Ja«st dí Aii»attv»c»o
(?1 r GRAUt'ArSÉÍN€

CALÇADAO

SEMINÁRIO

MATRÍCULAS EM NOVEMBRO

RESERVE SUA VAGA EM NOVEMBRO
E GARANTA W.DE JANG»0 A JUNHO,

OS VALORES (COM DESCONTO MÁXIMO) DA 1ASEIA99,7

Classificados

Disque JB

(021) 589-9922

COMPLEXIDADE E CAOS
Ecologia

Prof. José Gallisia Tundisi
Pres. do CNPq

Dia 09 - 5a feira - 17 h
Salão Pedro Calmon

A Atualidade da
Escola de Frankfurt

Coord.: ProP. Vanilda Paiva
Dia 10-6'feira-9hàs 18 h

Salão Moniz de Aragão

Grupo Yampara
Dia 10 - 6a feira - 18 h
Salão Pedro Calmon

Projeto JB/UFRJ
Av. Pasteur 250, Urca

Tel.: 295-1595

"Um Piauiense no
Rio de Janeiro"

Com o Humorista
João Cláudio

Dia 08 - 4a feira - 12 h
Salão Moniz de Aragão

' 
MÚSICA

CIVILIZADA
& INFORMAÇÃO

RELEVANTE

TUDO PELO SOCIAL

DE CIÊNCIA

EMM
O NOVO PONTO DE

ENCONTRO DO SABER
08 A10 DE NOVEMBRO

QUE BOM!

Está ficando mais emocionante que desfecho de novela de
Sílvio de Abreu.

Depois do Grottamare, é a vez de o restaurante Mistura Fina
baixar os preços do seu cardápio: são 15 os pratos que passaram
a custar cerca de 16 por cento menos — com destaque para o
ravioli de pato, o peime á francesa e a truta ao molho de
framboesa. que tiveram abatimento de mais de 25 por cento.

? ? ?
O Traiteurs de France, na Avenida Copacabana, também

aderiu.
Os croisscints, cjuc custavam RS 1,45, estão sendo vendidos a

RS 1,20.
E são tão bons quanto os melhores de Paris — viva.
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Os artistas plásticos
João Pereira e Erika
Lichnowsky estréiam
sua exposição The
garden hoje, no Espa-
ço Cultural Correios e
Artes, em Botafogo.

Têm inicio hoje
duaS feiras de livro —
a do Lido, em Copa-
cabana. e a da Praça
Nossa Senhora da
Paz, em Ipanema —.
oferecendo descontos
de 20 por cento.

Nizan Guanaes foi
um dos escolhidos pe-
la Gazela Mercantil
como líder empresa-

rial 95/96.
E quem quiser dar

um pequeno jantar ou
uma grande recepção,
pode contar com a
ajuda de Rachel Af-
fonseca e Márcia
Coimbra de Góes. As
duas lançaram, com
muito sucesso, a Ra-
chel <& Cia.

Analu Prestes inau-
gura sua nova exposí-
ção de pinturas, ama-
nhã, na Loja 1 fum do
São Conrado Fashión
Mall.

A H. Stern realiza,
em sua loja de Ipane-

ma, seu 36° leilão, que
tem como destaque
lindas peças em bron-
/c. O martelo será ba-
tido de hoje a sexta-
feira.

Daniel Gonzaga
apresenta seu show
Soi> o sol. do 8 a 11 de
novembro, às 22h. no
Le Streghe Piano Bar.

O primeiro recital
do Ciclo Beethoven —
nas terças-feiras de
novembro, no Espaço
Cultural Finep. no
Flamengo — será
amanhã, com entrada
franca.

Dia da Cultura agita

fim de semana no Rio

MÔN1CA R1ANI E NAYSE LÕPI Z
Ao contrário do que o céu nu-

blado do dia aparentava, São Pe-
dro não deixou chover no começo
da noite de sábado e não estragou
o .í>hpw da Turma do Gisseta &
Planeta no Parque Garota de Ipa-
nem a, no Arpoador, um dos
eventos organizados pela prefeitu-
ra para marcar o Dia Nacional da
Cultura, comemorado ontem em
todo o pais. Tanta consideração
celeste foi logo explicada quando
a pessoa muito gente de Bussunda
subiu ao palco e juntou sua imita-
çâo de Deus a outras que compu-
seram o show, diante de uma pia-
teia de cerca de cinco mil pessoas.
Aliás, a boa fé de São Pedro se fez
sentir com um domingo ènsolara-
do, quando sobraram programas
para os cariocas comemorarem a
data, principalmente no Circo
Voador e no Centro Cultural
Banco do Brasil (GCBB). Tanto
na Lapa boêmia quanto na Rua
Primeiro de Março, o dia come-
çou às lOh com os eventos Amar a
lona das artes e a IV Mostra de
Arte Brasil Zumbi, feita na Praça
dos Correios.

As gargalhadas arrancadas pe-
Io humor característico dos jovens
senhores Bussunda. Marcelo Ma-
dureira. Cláudio Manoel, Hupert.
Beto Silva, Reinaldo e Hélio de
La Pena, no sábado, confirmaram
o sucesso do programa de TV do
grupo. Em letras hilariantes, algu-
mas nada família, debocharam
dos mauricinhos, das platéias que
lotam os shows de axé music, dos
pagodeiros e de outras tribos pre-
sentes, acompanhados da Banda
do Casseta. No bis, depois de
mais de uma hora de show, a
impagável Eu tô tristão.

Ontem, os responsáveis pelo
Circo Voador aproveitaram o Dia
Nacional da Cultura para festejar
a arte e protestar contra a proibi-
ção de se fazer shows no local
(proibidos pela Justiça depois de
reclamações de vizinhos em fun-
ção do barulho). Afastando os de-
mônios da falta de patrocínio pa-
ra r solução do problema, as

baianas do Afoxé Filhos de
Gandhi benzeram o local.

Descarrego feito, capoeiristas
empolgaram o público e a Intrépi-
da Trupe fez a alegria das crian-
ças, como os filhos do vereador
Chico Alencar que. de chinelos e
short, aproveitou a programação
com a família. "Acho 

que o movi-
mento Viva Rio e o empresariado
deveriam lutar pela sobrevivência
do circo", fez campanha o verta-
dor, dizendo estar pensando em
propor uma emenda ao orçamen-
to da prefeitura para recuperar o
Circo.

Razoavelmente ocupado, o
Circo organizou uma exposição
de arte iuí(f, serviu de atelier para
pintores que o tomaram como
inspiração e arriscou alguns
shows. A renda obtida com a ven-
da de quadros e de camisetas do
evento foi revertida para a manu-
tenção da lona. Um dos destaques
do dia foi o escultor Roberto
Gramigna. que cobriu uma mode-
lo de gesso para tirar o molde de
seu corpo.

A alguns quarteirões da Lapa,
no CCBB, a atriz e diretora An-
drèa Rõmer comemorava a reali-
/.ação da IV Mostra de Arte Bra-
sil Zumbi. "Os 

patrocínios do
CCBB e do Clube da Cultura à
mostra ajudam a reverter o pro-
cesso de desleixo artístico a que o
pais submete os menores caren-
tes". avaliou Andréa, uma das só-
cias do Centro de Produção de
Arte e Cultura, idealizador da
mostra. A entidade interliga a
ação de 20 projetos desenvolvidos
em comunidades carentes apoia-
das pelo Banco lnteramericano de
Desenvolvimento (BID).

A programação foi aberta com
a banda da Casa do Pequeno Jor-
naleiro e prosseguiu com oficinas,
coreografias e espetáculos que en-
volveram 350 crianças e adoles-
centes. Perto do meio-dia. as
apresentações foram transferidas
para o interior do Espaço Cultu-
ral dos Correios para fugir do sol
forte, que fez com que algumas
crianças se sentissem mal.

OBUKVAÇOCS:

Àpr(r
A Benetton abriu mais

uma loja — desta vez, em
Sarajevo.

A cidade e a grife italiana
desenvolveram um ótimo re-
lacionamento desde que o fo-
tógrafo Oliviero Toscani, que
cria as campanhas publicitá-
rias da Benetton, produziu a

de bala
imagem de um uniforme co-
berto de sangue, que passou
a ser o símbolo da resistência
bósnia.

Agora, diante da vitrine
foram colocadas barricadas
que protegem os comprado-
res de estilhaços de tiros de
metralhadoras.

CORREÇÃO
Diferentemente do que foi
publicado na página 10 da edição ••¦
de sábado do Caderno B. o filme
Carlota Joaquim — Prinçeza do
Brasil ultrapassou a barreira de um
milhão de espectadores.
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Regina Marcondes Ferraz faz um brinde à
frenética vida social de Miami antes de embarcar

de volta para o Brasil

TUDO BEM
O governo está animado com os resulta-

dos das reuniões na Comissão Especial
da Câmara, que começa esta semana a discutir o mérito da
reforma administrativa.

Os líderes governistas argumentam que os deputados adianta-
ram a discussão do assunto quando aprovaram a emenda do fim
da estabilidade do funcionalismo publico na Comissão de Justiça.

Os acordos que foram feitos na CCJ ainda valem — ahnnam os
tucanos.

Chegou lá

Agora é o governador
de Pernambuco, Miguel
Arraes, que sofre nas
mãos dos marajás: desde
janeiro ele tenta acabar
com os salários de até RS
16 mil, recebidos por coro-
néis da Policia Militar de
seu estado.

Arraes garante que vai
levar a briga ao Superior
Tribunal Federal.

Na jangada
A bela secretária de Turis-

mo de Alagoas, Thereza Col-
lor, vai receber um grupo de
cariocas e paulistas para
mostrar as belezas de Ma-
ceió.

O fim de semana começa
•na próxima quinta-feira, e na
mesma noite está programa-
do um passeio de jangada ás
piscinas naturais da orla.

Com direito a água mor-
na, lua cheia e moqueca de
sururu — tem melhor?

nuza Leão e Sônia Biondo

Delírio da 
platéia 

uivante

Quareritões obrigam The
Mantas anil the Papas a
fazer mais um show no Rio

MARCUS DE BARROS PINTO
Revival é pouco. Diante de um
Jazzmania lotado, papa John
Phillips cantava a história de um
bandoleiro americano em fuga
para o México, quando soltou um
uivo de coiote marcando o fim do
refrão. Imediatamente a alcatéia
de fãs — todos na chamada idade
do lobo — respondeu ao alque-
brado chefe. Daí em diante, tro-
caram os aplausos por uivos. que
obrigaram o The Mamas and the
Papas a fazer mais uma apresen-

taçâo no Rio, amanhã, às 22h30,
no Jazzmania.

Papa John mal se agüenta em
pé. Seu corpo frágil e de poucos
movimentos, sinaliza o quanto foi
consumido pelas drogas. A voz,
pequena, se escora no trio restan-
te, formado por Scott McKenzie
(outro sobrevivente do Califórnia
dream) e pelas new mamas Deb
Lyons (aplaudidíssima num cover
de Mama Cass. morta em 74, aos
33 anos, engasgada com um san-
duíche. segundo a versão oficial) e
Lisa Eisland (num tailleur que a
deixa a cara da band-leader da
Família Dó-Ré-Mi). Papa John
coadjuvou parte do show sentado.

distribuindo sorrisos e o velho si-
nal de paz e amor com as mãos.

A cada clássico, incentivada
por Scott e Deb, a platéia fazia
coro. Califórnia Dream, Dream a
little dream of me, / call your na-
me, Mississipi e San Francisco for-
maram a trilha sonora da viagem
no túnel do tempo. De inicio
comportado, como convém, o pú-
blico foi se transformando aos
poucos em um grupo de adoles-
centes dos anos 60. Nas mesas, o
uísque substituía os aditivos usa-
dos na época. Alguns chegaram
dançar ao som que embalou as
Dunas do barato, que, curiosa-
mente, ficavam em frente ao local
onde funciona o Jazzmania.

(•) COMOÇÕES PAR* O CONGBLAVetíTO DOS VALORES ATÉ *****
If^ORVAÇSeS HA SECRETARIA OO COUÊOIO.
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Reta
Faltam RS 800 mil para o

fim das obras de recuperação
do Teatro da Uerj. e a Secre-
taria de Cultura do estado
resolveu conseguir a verba
restante através de parcerias
com o Ministério da Cultura
e a iniciativa privada; a quan-
tia se destina ao acabamento
geral e à instalação do ar-

final
condicionado na platéia de
1.200 lugares.

O empenho pessoal do se-
cretário Leonel Ka/. se de%'e
especialmente ao que ele
acredita ser a vocação da ca-
sa para vir a ser "o Teatro
Municipal da Zona Norte": é
o segundo maior da cidade,
com segurança e estaciona-
mento á vontade.

A agenda social da semana
é dedicada a Helô Guinle, es-
sa mulher ma-ra-vi-llio-sa,
que tem tantos, mas tantos
amigos, que o grande proble-
ma de todos eles foi coorde-
nar datas e disponibilidades
— da homenageada e dos
convidados — para marcar
os muitos almoços e jantares.

O primeiro almoço, hoje, é
o oferecido pela amiga Lily
Marinho, only for women, em
sua casa no Cosme Velho. Na
quarta, dose dupla: Hero Or-
tenblad promove almoço em
torno de Helô, no Country, e à
noite Berta Leitchic recepcio-
na a amiga para jantar no chi-
quérrimo apartamento do Edi-
fieio Chopin. Mas não aca-
bou: Maria Alice Pinho dedica
toda a sua expertise na arte de
receber e organiza jantar na
quinta-feira para 38 convida-
dos—além de Helozinha, cia-
ro — na casa no Jardim Botâ-
nico. E, na sexta, é a vez de
Evelina Chamma, que festeja
o aniversário da amiga com
almoço no Saint Honoré —
ufa.

E-xaus-ta por tantas emo-
ções, Helô reúne os pedaços e
linda e maravilhosa embarca
para Nova Iorque no domin-
go: só mesmo aquela cidade
— onde quase não acontece
nada, aliás — para repor as
energias da pobre aniversa-
riante. Volte logo, Helô.

Mas a semana continua: é
hoje o lançamento do Âqresses
Rio 96. de Josefina Jordan.
Claudine de Castro e Carmen

Gueiros, a partir das 18h, no
Resumo da Ópera. Quem ain-
da não tem esse artigo de pri-
meiríssima necessidade, corra
pra lá.

Amanhã é o aniversário de
Cláudio Chagas Freitas, que
comemora em casa com os
amigos; na quarta é o de
Marcela Klabin, que se recu-
pera do acidente e não vai
festejar — por enquanto.
Mas os amigos, que querem
que ela fique boa logo,
aguardam pacientes.

A embaixatriz Júlia Gibson
convida para almoço de ade~
soes amanhã, na pérgola do
Copacabana Palace, em torno
de Nenete de Castro, outra
aniversariante do dia.

A noite de terça traz mais:
o coquetel de inauguração da
Garden Rio, no Gávea Trade
Center, às 18h. A decoração é
de Bona Seabra, e a organi-
zação by Ricardo Stam-
bowsky.

A cultura pontifica na quin-
ta com a mostra de esculturas
de Bruno Giorgi, na Entrear-
te, aberta a partir das I7h, e
com a apresentação — na sex-
ta — do vídeo Gabriela Be-
sanzoni, a diva esquecida, fei-
to por alunos da Faculdade da
Cidade para festejar o 20°
aniversário do Parque Lage.

A também aniversariante
Myriam Rios recebe 40 ami-
gas para almoço, no mesmo
dia. em seu apartamento da
Lagoa.

E 6 só — até Helô voltar, é
claro.

D
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• •••••* •••••• Wenders. Com Rudiger Vogler, Patrick Bau- tatuado nas costas o mapa da sonhada Terra  • /\T J $£:/ chau e Teresa Salgueiro. seca. EUA/1994. Censura: livre. I yi. .y«j> Drama. Lisboa 6 o cen£rio de urn filme Circuito: Via Parque 6. Madureira "^WftTTPf! ^"—
 sobre OS percalgos de urn outro filme, aban LANCELOT - 0 PRIMEIRO CAVAIEIRO - FIfft ——-——————

Cdonado pelo diretor. Para solucionar o pro- knight — de Jerry Zucker. Com Sean Con ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MMBBBMBFfj; L d 11 »Jblema e gravar os sons que faltavam, urn nery Richard Gere Ju|ia 0rmond e Benengenheiro de som e chamado. Alemanna/ rrn«;« ,
^COTAQOES: 

• rulm* regular SHOPPINGS
°m ° m° exce en e ENQUANT0 yocfe DORMIA. While you were sloe- Lady Guinevere, prometida do Rei Arthur. ART BARRASHOPPING (Av. das Americas, 19h10.21l,. 151,30,171,30.19h30. 211,30

¦ n« horarios dos filmes e os anderecos dos ping — de Jon Turleliaub. Com Sandra Bui- encontra inesperadamente com Lancelot, o 4.686/lj. N - 431-9009). — Sala 1 (221 ROXY (Aw. N.S. Copacabana, 945 - 236-6245). TIJUCA (Rua Conde de Bonfim, 422 2(34 -
.J*,, nnPERTODE VOCE. lock. Bill Pullman e Peter Gallagher. que reacendendo conflitos e emopoes fortes. lugates): A rede: 15h30. 17h40. 19h50. — Sala 1 (400 lugares): O quatrilho: 5246). Sala 1 (430 lugares): O quatrilhocinemasesia  I-, Comfidia romflntica. Jovem solitaria que EUA/1995. Censura: 12 anos. * 22h. Sala 2 (204 lugares): Mortal kombat: 14h45. 1 7h, 19h15. 21 h30 Sala 2 (400 14h30, 16h45. 19h. 21 h15. Sala 2 (391PQTt) r I A trabalha no rnetra de Chicago se apaixona Circuito: Ait Casaslwpping 1. 15h40. 17h40 Kids-. 20h. 21h50. Sala lugares): Nove muses: 14h. 16h, 18h. 20h, lugares): 0 iantistico mundo do Dr. Ket-LO 1 KlI/\ por um homem que ve todos os dias na MANOBRA SUPER RADICAL - Airborne  de (357 lugares): A rede: 15h. 17h10. 19h20. 22h Sala 3 (300 lugares) O fantistico logg: 14h30.16h40, 18h50, 21 h.

COCUMELOS: G0ST0S0S DE M0RRER • Mush- estnipao EUA/1995. Censura: 12 anos. ?? Rob Bowman. Com Shane McDermott. Sell, 21 h30. Sala 4 (252 lugares): Cogumelos: Kellogg: 15h10. 17h20,
rooms de Alan Madden Com Julia Blake. Circuito: Rio Sul 4. Via Parque 2. Green, Brittney Powellp e Chris Conrad. gostosos de morrer: I4h50. 16h40, 18h30. 191,30.211,40 
Lynetto Curran e Simon Chilvers. AS PONTES DE MADISON - The bridges of Madi- l> Aventura Mitchell e um adolescente cali- 20h20, 22h10. Sala 5 (186 lugares): So- STAR-COPACABANA (Rua Barata Ribeiro, 502/ MFIFR

Comedia. Viiivas descobrem um jeito de son County — de Clint Eastwood. Com Clint forniano, amante do surl dos patins, mas um nhos do mullwr: 15h50. 17h50. 19h50. C• 256-4588 - 411 lugares): — Cogumelos: '
sobreviver: uma rouba e a outra cuida de uma Eastwood, Meryl Streap e Jim Haynie dia seus pals vao para a Aotralia e decidem 21h50. gostosos de morrer 14h, 1Gh. 18h. 20h. ART MEIER (Rua SilvaRabelo, 20 — 249 4544
pensao Ate que um ladrao entra na casa das Romance. A rotina de Francesca Johnson e mandfi-lo para Cincinnati (Ohio) para passar ART CASASN0PPIN0(Ay. Ayrton Senna, 2.150 22h. — 845 lugares) A rede 16h40. 18h50.
duas. seguido por um charmoso policial interrompida por um lorasteiro que faz uma o inverno com seus tio. EUA/1994. Censura: . 325-0746). — Sala 1 (222 lugares): Lan- 21 h
Australia/1994 Censura-12 anos. ** reportagem lologrSlico. Conformecrosce a ami- livre * celot ¦ O primeiro cavaleiro: 16h. 18h30. in \ \,r\i a I mi AM ubitwmc ,b . , - . ,Circuito: Star Copacabana. Largo do Ma- 20[je, e|es percebem a admirapao que t6m um Circuito: Rio Sul 3. 21h Sala 2 (667 lugares): A rede 15h10. ll/ViNcMA LtDLUlN miictb o q Cordeiro> 350
chado 2. Bruni Tijuca. Art Fashion Mall3. Ail pelo outro. EUA/1995. Censura: 14 anos. ** MORTAL K0MBAT - Rayden - de Paul Ander- 17h20. 19h30, 21h40 Sala 3 (470 luga- CINECLUBE LAURA ALVIM (Av. Vieira Souto, 17h 19h 21h 

lugares) " rcdc ,5h-
Sarrashoppinq 4. Art Plaza I. Star Campo, Circuito: Copacabana. Rio Sul 1. Via Par- SQn Com Christopher Lambert, Robin Shou e res): A balada do pistoleiro: 15h30. 17h30. 176 . 267.iM7 . 77 |ugares)i ~ Tudo por 'Gr:""h'2 quel. Linden Ashby. 19h30,21h30. um sonho 17h. 19h. 21 

A REDE - The net de Irwin Winkler Com a BALADA DO PISTOLEIRO - Desperado — de t Apao. Os melhores combatentes da Terra ART FASHION MALL (Estrada da (Uvea, 899 leblon fAv AtauHo de Pahix 391 239- AIADIASandra Bullock. Jeremy Northam Dennis Robert Rodriguez. Com Antonio Banderas, sao lanpados contra inimigos sobrenaturais 322-1258). — Sala 1 (164 lugares) Corti- c 11 mji 1 a/ ULAKIAMillur e Diane Baker Salma Hayek, Joaquim de Almeida e Quentin no reino ameacador de Outworld, misteriosa „a de iumatfa: 15h40. 17h50, 20h. 22h10 1BMO 1?h^1Qh% 0LARIA (Rua Uranos, 1.474 — 230-2666 -Diama Angela Benna.t passa seus dias Tarantino. «•» do mundo paralelo EUA/1995. Censura: Sa,a 2 (356 lugares): A rode: 15h. 171,20. f ^h 887 lugares) Mort'e subita: 15b. 17h 19h,resolvendo lalhas em programas de logos, ate Apao Com a ajuda de um amigo e de uma livre * 19h40. 22h. Sala 3 (325 lugares) Cogti ifih iRh joh 72h 21 h Ique um dia descobre que. airaves da Internet. propriet&ria de uma livroria, violeiro persegue Circuito: Art Barrashopping 2. Art Madurei- melos gostosos de morrer: 16h40. 18h30.
algu^m ajterou seus arquivos HUA/1995 o lider mexicano do trfilico de drogas. EUA/ ra 2. 20h20, 22h10. Sala 4 (192 lugares): So- STAR IPANEMA (Rua Visconde de Piraja, 371 - 
Censura: 12 anos. + 1995. Censura: 14 anos. ?*  nhos de muiher: 16h. 18h. 20h. 22h 521-4690 - 412 lugares): — A rede. 15h10. 1U A DIIDCID A /1ATA D PPACircuito: Ait Copacabana. Art Barrashop- Circuito: Art Casashopping 3, Cisne 1 n E A DD ECEMT A P A ..... ... . KKR 17h30.19h50.22h. lVl t\)J U I\ E1 I\A/J rtV rt RET rt*¦ping 1. Star Ipanerna. Estaqao Paissandu. u. .. , rh- KtAr KtOLlN 1 A\t\\J BARM (Av. das Americas, <L686 - 325^•6487). p.,.

FBHHSBsH botafogoA, M ui,f,i'i,alA,tPh/i 2 Comedia. Samuel e Rebecca lorman um galhaes e Othon Bastos (relanfamento em Sala 5 (152 lugares)' Wove mcses 15h40. ESTApAO (Rua Voluntarios da Patria, 68 - 531' ' ' ' casal quase perleito. mas um dia eles rece- ctipia nova). 17h40.19h40.21 h40. 1112). Sala 1 (280 lugates): Ver Mas- MADUREIRA 3 (Rua Joao Vicente, 15 369
0BALA0BRANC0-The white baloon deJofar bem uma pequena surpresa que vai transfer I- Vaqueiro mata o palrao e, para fugir a nue niucs/n..» rf. «n ut/.«,i. >!9 "a Sala 2 (40 lugares): Siibado 15h10 7732 480 lugares): Wateiworld 0 se-
Pahoni Com Aida Muhammad Kam. Mohsen mar suas vidas num terrivel caos EUA/1995 porseguigao dos jagunpos, esconde-se em CINBUAVtA »HuaMarquesoe aaeivicenie.sM s.,|;i 3 (60 |uga[es). 0 ct,u ,ie L,sboJ qrcdu das aquas: 15h30. 18h. 20h30
Kalil e Anna Bourkowaka Censura: livre. * Monte Santo, junto com os beatos. e mais ¦¦274-4532 — 4501 lugares). - O quatnlho 14M0 16H30 18h20Drama No Ira. ond.r o Ano Novo 6 |unto Circuito: Roxy 2. Sao L'uiz I. Rio Off-Price tarde entra para o bando do cangaceiro Co- lbh. IBn. ^on.
com o inicio da primavera, mehina du sen; p. Leblon I. Palacio I. Via Parque 4. Norte risco Brasil/1 963. Censura 1 6 anos ILHA PLAZA (Av. Maestro Paulo e Silva, 400/ CAMPO GRANDEamis sonha g.inhai um peixmho vi-rmelho Shooomo 1 Madureira Shopping 3. Carioca. **** 158 • 462-3413). Sala 1 (255 lugates) CATFTF F1 4MFNG0 oa<Ela imagina entao Vcirias possibilidades para irini Madureira 1 llha Plaza 1 Barra 5 Circuito: Estaqao Museu da RepOb/ica Nove meses: 15h. 17h, 19h, 21 h. Sala CISNE 2 (Rua Campo Grande, 200 - 394
conseguir o peixe sum ter que rouba-lo. Ira,- ___ ., . . . „ PERFUME DE GARDENIA — de Guilherme du (255 lugares): Morte subita: 15h15. ESTApAO MUSEU DA REPUBLICA (Rua do Ca- 1758 Drive in) Johnny¦ Mnemonic o
1995. Censura livre MORTE SUBITA - Sudden death de Peter A( id Com Christiane Torloni Jose Ma 17h15.191.15.21h15 tete, 153 - 245-5477 - 89 lugares): cyborg do futuro: 18h, 20h, 2~h.
Circuito estapao Cmema 1 ^Boot"^' 

°Ross "m"llTn^e?^ 
Whiftni yer. Walter Quiroz e Claud,o Marz'o. MADUREIRA SHOPPING (Estrada do Portela, "'onino maluquinho^ 141,50 Oeus eo dia- STAr CAMPO GRANDE (Rua Campo Grande,

SONHOS DE MULHER - Talk de Susan Lam Wnoht Motorista do taxi lica perturbado depo>s 222/y. 301). Sala 1 (159 lugares) r'it" rf / mi • JOMO ^1" 880 — 413-4452). Sala 1 (32CHugares):bert Com Victoria Longley. Angle MillikHri e Avenlura No loqo das linais da Copa que a muiher o abandona e comepa a conies- quattilho^141,30.16h45, 19h. 21 hi 5 Sola ° u tumafa. . /Vlor/e sufcr/a: 1 5h. 17h. 19h. 21 h Sala 2
Richard Roxburgh Stanley um oruoo de terronstas esta prestes sar crimes que nao cometeu Brasil/1992 Z (1G1 lugares) A experience: 151,30. ESTAQA0 PAISSANDU (Rua Senador Vcrguei- (32o lugares) A rede: 141,20. 16h30.

Drama Duas amigastrabalhamna eri2?ao , HmIb iooo um acontecimento ines- Censura: 12anos. ** 17h30. 19h30, 2th30 Sala 3 (191 luga ro, 35 - 265-4653 - 450 lugares):—A rede 181,40. 20h50
de lima  quadrinhos Australia/ ®ec"el 

Aquando Darren'Mc™6rd effie Circuito: Cine Arte UFF res): Nove meses 15h15. 17M8. 19b16, 15h10. 17h20. 19h30. 21 h40
1994 Censuia: 14 arios.^ contra o tempo para salvar a vida de 17 mil 0 FANTASTIC0 MUNDO DO DR. KELLOGG - The 21h18. Sal^a4 (191 lugares)./Morre subita. LARGO DO MACHADO (Largo do Machado, 29 KMTCDAT
Circuito: Art Fashion Mall 4, Art Barraspop pessoas. inclusive de seus filhos. EUA/1995. road to welMtle - do Alan Parker. Com An- . J.l ^ .... 205-6842). Sala 1 (835 lugares) Morte MltKUl5 Censura- 12 anos. * thony Hopkins. Bridge, Fonda e Matthew NOOTE SHOPPING (Ay. Suta^, 5.474 - 592- ^ 14h 16h 18h 20h. 22h Sala art PLAZA (Rua XV de Novembro, 8-713 Circuito: Condor Copacabana. Largo do Brodenck S430). 5alaa.(240 lugaius). /Vovt (419 lugares): Cogum^: gostosos rfe 6769, Sala 1 ("'tio luuates) Cooumelo's
rOMTlMl IAPA0 Machado 1. Metro Boavista Star Campo Drama. 0 filme se passa no inicio do meses r15*15.1711.U 19h18. 21M5 SaU. m0„er i4h30.161,20. 18h10. 20h. 211,50 aostosos de morrer 151,40. 17h30 19h20.LUNllINU-A^AU Ciamle t. Leblon 2,Som diqital DTS em Ca s6cu|„ « o cenlino e o lamoso sanat6rio din- V7h30 I9h30 21h30 SAO LUIZ (Rua do Catete, 307 - 285-2296). 21h10. Sala 2 (270 lugares): A rede
0QUATRILH0 de FSbio Barrelo. Com Patri Rio Off-Price I /Som digital DTS em CD. gido por Kellogg, que alraKmilhares de pes- Rio OFF PRICE (Rua General Severiano 97/U Sala 1 (455 lugares): NdMe meses: 141,. 141,30 1 61,40.181,50. 211,
ca Pillar. Glbria Pires Bruno Campos, Ale- Barra 3. Odeon Via Parque 5. Madure. a soas om busca de saudoj En,re os persona- R 0 OFF-PRICE (fin Oweial Sev^ano, 97/lj. ,sh ,8h ,oh ,2h Sa|„ 2 (499 lugares)
xandre Palernorst Shopping 4. America. None Shopptng 2. llha gens centra,s esta um casal em busca dos 1M -295-7990). Sa a 1U0a lugares O qtiatrilho 141,1 5 171,, 191,15. 211,30 ARTE UFF (Rua Miguel de Frias, 9 - 71 7

Drama Durante a colonizacao it. a no 2. Madureira 2. Olana. N„a,6, 
^bu 

osos ,ra,amen»,s Ing.aterra/EUA, 1994 ^a 2 (163'ugmes, ^ove^ V3^0, TOP CINE CATETE (Rua do Ctete, 228 - 205- f?™ ~ Perfume de ya.de-
Sul do Brasil, dois casais encontram o amor KIDS-Kids de Larry Clark Com Leo Fitzpa Circuito* Roxy 3 Tituce 2 £stacao ICarai 151,30 1 71,30. 191,30 2,1,30 7194 • 180 lugares): — Eclipse total; 15h
por caminhos que contrarian, a moial da lipo trick. Justin Pierce e Chlotj Sevigny circuno. noxy j n/uca caios-
ca Bras,!-1995 Censura: livre * * * Drama. Um dia na vida de um grupo de  R»SUL 1 ?h1 J 'Jh30' CENTER (Rua Coronel Moreira Cesar, 265
Circuito: Roxy /. Sao Luiz 2. Rio Sul 2 adolescentes viciados em drogas Um deles. , -ii.as i tit, t B 181,48 21h15 711-6909 315 lugares): O quat/ilfiy,
Barra 4. Cine Gavea. Palicio 2. Via Parque 3 que adora conquistar mocmhas virgens. nao MOSTRA s'»ln 2 (209 lugares)- O q'uatrilho 14h45. CENTRO 14h30' 161,45 19h- -1h15
central. TiJuca 1 Center. Madureira Shop- sa^e que esW com A,ds. EUA/19 ensure ^ DO CINEMA FRANCESO local do ,7lv 191,15^21 h^^ Sala 3(1511^ CINEMATECA DO MAM (Ay. Infante Dom Henri- CENTRAL (Rua Viscondc do Rio Branco, 455 -

SABAD0 do Ugo Glorgetti Com Giulia Circuito: Art Barrashopping 2 Cayenne Deneute Daniel Darneu'x e 181,30. 20h10.itj,50'sala 4 (156 luga £ue, 85 - 210 2188 -- 180 lugares) Ver j 5^61,30. tSh45°21 °Gam. OlSvio Augustoe Maria Padilha ECLIPSE TOTAL - Dolores Claiborne de Taylor Victor Lanoux res): Enquanto yioca dormia: 14h. 16h. 18h.
Comedia VSrios incidantes pertutbam o sd- Hacklor, Com Kathy Bates Janniler Leigh e Thomas, do 14 anos vjve numa cidadazi- 20h. 22h METRO BOAVISTA (Rua do Passoio, 62 ESTApAO ICARAl (Rua Coronel Moreira Cesar,

bado num pridio do Centra de Sao Paulo 0 Chrislophar Plummer nha onde nada acontece ate a chegada de um VIA PARQUE (Av. Ayrton Senna, 3.000 - 385- 240 1291 - 952 lugares) Morte subita 211/153 - 610 3549 - 171 lugarosjiD
filme tern participa^oes de Tom 26 e de Jo Drama Vinte anos depois da absolvicoo (uyitivo. que comete um crime para protege- 0261). — Sala 1 (2U0 lugares) As pontes 13h30. 15h30. 1 7h30. 19h30. 21h30 fantastico mundo do Dr KeHogy 14h30,
Soares. Brasil/1994 Censura: 10 anos *?* (;0 ussassinado do marido, muiher 6 acusada lb. Franca/1986 Censura: 14 anos do Madison: 16h. 18h30. 211, Sala 2 (340 ODEON (Pra^a Mahatma Gandhi, 2 - 220- 161,40. 181,50. 211,Circuito: tstafio 2 morte da patroa EUA/1994 Censura 14 Circuito Cinemateca do MAM hoie. 4s lugares): Enquanto voce dormia 151,30. 3835— 95, lugares): Morte subita 131,30 -,.

0 BALCONISTA - Clerks de Kevin Smith anos * 20h30 171,30 191,30. 21 h30 Sala 3 (340 luga 15h30 17h30. 19h30 211,30 ICARAl (Praia de Icarai, 161 —717 0120—¦
Com Brian O'Halloran, Jell Anderson e Ma- Circuito: Top Cine Catote. ESTACA0 CINEMA FRANCES - Hoje. as 1 i>h <es). O «i,arn//»> l4h15. 161,30. 181,45. apal4cvo (Rsja.do pa„elo, 40 - 240 6541). ?o?-in9^n'V",'e P'
rilyn Ghigliott, TUDO POR UM SONHO • The Perei family de Candahar. i>s anos de !tu (Gandahat). de 2"' alla 4i(340 I(\ "sWl (1 001: lugares) Nove meses 19h30.2Drama Era para ser lolgo de Dante, caixado Mira Nalr Com Colia Cruz. Anielica Houston. Ren6 Leloux As 1 7h A vida <> um longo no 15h16.^17IV15.1!91,15,^21 h15. Sala 6 (340 13h30 151,30 1 71,30. 19h30. 2,1,30 Sola NITERbl (Rua Visconde do Rio Branco, 375 -uma loia de conveniencia em Nova Jeisey. Mas Alfred Molina. Chazz Palminuen e Maris* trmquiio (La vie est un long thuve tranquil I'oJiin ',, c 1 r r, tn i \ 2 (30d lugares): O quatrilho 141,15 71<i>i3-'-' 1 398 lunares) Moite stlbituelo torn quo trabalha, para substiluu um colefla ,omul M E chaleliez As19h Uma leitora bem 191,30. 21 h30 Sala 6 <340 lugares) VVa 16^0. I8h45.21h ,' h I7h'l9l, ^11, Morte sumta
E o enmecodeum longo e emend,.mil. dia, nn ComWw Juan Perez sai de Cuba para pa.t.cular (La lectnce), tie Michel Deville tervvorld O segtado das iguas 16h, 220-3135
qual tudo parece deslinado adar eiiado ILA Miami na esperanga do reencontrar sua espu Circuito: EatapSo I -1 1-711,,, „ -, jw,.'l1h 151, 17h 19h HITEROl SHOPPING (Rua da Conceigoo, 180/1993. Censura; 12 anos.*** «, a sua filha. EUA/1994. Censura- livre. * 671 lugares). 4 rede. 13h,15h. 17h.19h, )M . 717 9655) Sala 1 (100 lugares)Circuito: Novo Joia Circuito: Cmeclube Lauta Aivim. NiterOi POPAPA RAKIA ' 

Mortal kombat 14h50. 161,50. 18h50.
CORTINA DE FUMAIJA - Smoke de Wayne Shopping 2 X lUrrtV.ttUrtl'', _____ 20h50 Sala 2 (132 lugares): Tudopot'um
Wang Com William Hurt, Harvey Keitel e JOHNNY MNEMONIC: 0 CYBORG DO FUTURO - W V^: ^  ART COPACABANA (Av. N.S. Copacabana, 759 T| 11 ]C sonho 15h. 1 71, ,19h. 21 h
stockard Channing Johnny Mnemonic do Roberto Longo, Com L ) L, ) - 235-4895 • 836 lugares): A rede , 51,30. IWVV.r»

Drama No Brooklyn, um iapa/ negro sal Keanu Reeves Diriii'Moyer Ice-T e Takeshi J 171,40 19h50, 22h AMERICA (Rua Condc do Bonfim, 334 .'64 WINDSOR (Rua Coronel Moreira Cesar, 26 —
va a vlda do um escritor. Pnia rotribuii, ale Ihe Ficc8o cientllica No'steuto 21 num )_/ CONDOR COPACABANA (Rua Figuclredo Ma- 4248'f- 956 lugares): Afortustibita \5h30. 717-6289 501 lugares) A rede 151,.
d6 abrigo.em sua casa, mas o jovem esconde „,undo em quu o espago sideral corraspondo  _ 1 galhaes, 286 - 255-2610 - 1.043 lugares) 17h30. 191,30. 21 h30 17h, 19h. 21 h
un, saco con, dinheiro roubado. o quo prov<- I]||k||]Mb|m| M d I f * jKMBs.-jft1-.J Moite subita 14h. 101, 181, 201, TIJUCA (Rua Conde cK- Bonfim, 40G ________—ca muita con!us8o. EUA/1994. Censura. 1^ a majs ya|j0sa iniormac^o dove set transpor- COPACABANA - (Av. N^. Copacabana, 801 254 9578 — 1 475 lugares): A rede: 15h. r \ A (" A\ir ,\ 1 ,i >•anos ?** aa tada por prolissionais como Jotinny. que /lAvtrrfXli IA AAA 235-3336 - 712 lugares)\j'^JL0nleS 1 7h10 19K20. 21 h30 Ot\\J \JU iNV, t\ LV
Circuito-. Art Fashion Moll I. Estaifao Mu pfereca o que hi de melhor em seguranpa CONTIM AO Madison 14h '«h30 11,3° BRUNI TIJUCA (Rua Conde de Bonfim, 370 STAR SAO G0NQAL0 (Rua Dr. Nilo Peganha,
ZZZZlTu 1 . , p LUA/1995, Censura 12 anos * CASA DE PROSTITUIQAO DE ANAIS NIN De 50/70 713 4048 -325 iugares) A 7-
ALMAS GtMEAS-Heavenly c.eaturcs da.Pe Circuito: Ctsne 2 Francisco Azevedo Direcflo do Ticiana Slu ->n,40 gostosos de morrer 151, 17h.19H.21h de: 15h, 171,. 19h. 21 h
ter Jackson Com Melnmo Lynsky. Kate a EXPERlfeNCIA - Species - de Roger Donald dart Com Felipe CamarflO. Dora PelegrinoeWinslet {¦ Diana Kent son Qom gen King$ley, Michael Madsen, outros Toatro Citndido Mendes, Rua JoanaDrama Pauline e JulnM descobrem que Alfred Molina&Forest Whitaker. Angelica, 63. Ipanerna (267 7295) 2'a4. /torn almas gdmeas Masaos poucosa ami/a Ficcfib cianiifica. Um grupo de cientistas is 21h Rs 10 (2-) e RS 12 <3* o 4'). Das- r\ / Sdasatomadoentia Australia, JJ4 Censura mjeta o DNA de um alienfgena em ovulos conto de 50% para classe e estudantes a 20% DIVTl'D \18 anos. *** humanos Em algumn semanas. a forma de para funcionftrios da C E F com carteira. | << /' I I IN I U KACircuito: tstapiio Mineu da Ropub ten vida »a desenvoive numa menina, que todos A pa$a 6 inspirada na vida e nos contos A l\ ii/Awn cnAncc // \0 MENINO MALUQUINHO - 0 FILME de Hel acreditaVam. set normal EUA 1995 Cansu eroticos do Anais Nin /JU J, U iUflKt:> . !'"^v,, .. c i c u . 1 1 * < f A1 Copacabana. 690/2' andar (2bb 8332)veuo Batton. Com San,uii Coia., Patricia m;14?W».* PENELOPE De Fat, ma Saad, e Antonio Gui- ^WSM A4 JtTj HaJ Pimuras. 2-a 6 . das 11 h is 20h. GritisPillar, Roberto Bon,ten,po e Vera Holtz. Circu.to: Madureua Shopping 2 des D.recao de Antonio Guodes Con, Male iS^HSTn I HoU F *4f'ISK&i IIWlt"X*1 14 de novembroCoined,., inlantil. Maluquinho o 0 men,no WATERWORLD - 0 SEQREDO DAS AGUAS - Wa- VarvaKi e Julia Merquior Teatro Claucio SffllmiHlffli til ft jMraWtmA nrnTfin uadtimc r / /travesso da cdado, qua sofre quando seus tOTw)d da Kevin Reynolds/Com Kevin G.I Prac-a Cardeal Arcoverde. s/r,". Cu„aca ABERTURA SVWIA MARTINS Pc,a Galena do
pais se separam A, aparoce o vo Passarmho Costner. Dennis Hopper e Jeanne Topple bana (237 7003) 2' a 4 as 211, 05 15 UCTDCIi niiannaTtrnA rinrtiLI V4LERIA COSTA PIN Centio Cultui.dCandido Me.ides Hoada
que o leva para umas teuas no sum Baseado . ... , j » , c/vi- i^I KlI/\ QUADRATURA CIRCULI/VALERIA uuoTA hih Assembl6ia, 10. Subsolo. Centra-(&31-
nopersonoaom de Ziraldo Brasil/1995 Cen . Rnn C'a^e e mo,adoies de Copacabana ten, b0% LJIIXLtn 

TO Qabria CandidO Mendes, Rua Joana 2000) Pinturas 2' a 6 >, das 111, .is 191,... Aventuia A avao se pass«i daqui a 000 c/e de scon to DuraCdo 50 minutos IVAN LINS Cafti-Concetto Teatro Rival . ., , .inam, (nK-i ;i,n ^ \ . ¦% i < vsura l,VH' . , mj, . anos. quando a Terra tena se transtormado Drama Pentilope refar o percurso de sua Rua Alvaro Alvim, 33. Centro (532 4192). f i < ,i'|t u5h Ss 21 h S ib ' \ « ,n sh.iCircuito: staeao , useuda epu tea num planeta aquatico Marine, un, navegudor. vida buscando compreender o caminho que Capucidade 400 lugares 2", '4s 19(1/ R® das 16h «s 20h Grttis Atft 21 de novem- CfllSTINA^ANALE - Galeria Anna Mat,a0 CEU OE LISDOA - Usbon story de Win, se envolve con, Helen e Enola, garota que ten, „ vlda tecuu pa,a ela , ^ Z^JVll. SeA' Hu^aTqulfde sTo Viceme
O cantor estaia se apresentando no a mostra reiine cerca de de/ obras 52/L| 205. G«ivea (239 9144) Pinturas

- Projeto Encontros Notdveis Participagao JORGE GEYER E ANTONIO SORIANO Gale 2" o 6' das 10h is 21 h .Sab das lOh as
de Daniel Goniaga na Betas Artcs. Av Olegario Maciel. 162. 18h Gratis Ate 18 de novembro

. tin •! nORFRTINHO SILVA Fsuacu Cultural Ser Barra. (494-2766) Pinturas 2' a 6 . das CL0 ESCOBAR; MARIM0NTEIR0 - Villa Riso.
ACCinHnt'PC Hn Ho RrACll Oio Porto. Rua Humane 163. Humana lOh Js 20h S4b„ das 10h as 20h. GraUs Estiada da Givea. 728. S3o Conrado (322-
iaJ3 ^ 1 A M C« 1. M %Ji V-/ I vr 1 llcll viVJ 08961 2'e3' As21ti RS10 Ate 18 de novembro Hoje, a parttr das tOh 1444) Pinturas 2" a s^b., das 14h is 19hJ Ubb-OBJO) i ej.as.in.n A mostra ruune 60 quadros rqcriando Dom. das 13hds 17h. Gratis. At6 19 do

Show de musica instrumental inaugu uxuberancia-do Rio antes do descobrimen novembro
/%. ]- 

~ randoopro,etoHuma,.6 Inst,omental ,o DIANA SANTOS E ZANDRA MIRANDA Con-

/VI11311113 ULT1M0S DIAS 
as 21 h RS lb ECQS DQ ,NC0NSCIENTE/mT0N BRANCO novembro

m m ^ No repertono musica popular PAULO AMARAL — Intensive training Art .. .

um ronvite esD£Cial cstara °e ^^.Av.Bo^SMed.^ sisfot°grafiaWin V « I- 3207, Lagoa (537-2844) Capacidade 7h30 is 20h Gratis Atd 6 de novembio DARCY VARGAS - PI0NEIRA EM AC^O SOCIAL
180 lugares. 2*. .is 22h30 Couveit a Rs 10   ,, , Museu da Republica. Rua do Catete.

] e consumacSo 0 RS6 V0LTA A ORIGEM/YALE RENAN Marly ha.o 153, Cataia (245-5477). Fotogralias. Dia
Jp* (C 9^ f d n rl 

consu ,e»ter«:<«» Bl«-An.bal de Hamente. das 12h As 191,. Gratis. Atfi 19 de
y I J vT M CI A 1 I " v# 1 V ULC - 0 baixista e cantor apresenta suu show ,2, |punema (259 9417) Pinturas 2 • n0vembro

Mr A Bala 12 6-' tlas 14h js 20h Gratis Ate 7 de no A mostra 6 uma homenagem a mumOria
vembro de D Darcy Vargas.

$ rnNiTINIIAf AO PINTURA CHINESA/ANALICE MENDES - Ga MAGNUM CINEMA — Galena Estapao. RuaA v leria Aliantarte. Rua Andrada Neves. 315 volumdnos da Patna. 88 Botafogo (537

¦ 

JORGE ARAGA0 Teauo Joao Caetano. Tijuca Pinturas 2- a 5-. tlas 15h as 191, 1112) Potogralias, Diariamente, das 14h
Prapa Tiradentes. S/.I," (221 0305) Cat,a Sab tlas 10h i,s 12h Gratis At6 7 de as 22h Gratis Ate 30 de novembro
cidade 1.222 lugares 2J a 6'. 18h30 Rs novembro Homonagem ao centenario do enema

PIER PAOLO PASOLINI - 20 ANOS DEPOISO cantor e compositor apresenta seus Museu da Republica Rua do Catete 153 PCfl II TI'R \maiotes sucessos Ate 10 de noveinbto Catete (245 5477). Fotogtalias Diana C JV. UL 1 U 1\A
D . M-.„. 11,elite das 12h as 19h Gratis. At6 8 de BRUNO GI0RGI -Galena Entreartc Rua VisPARAD SO PIANO BAR - Hua Ma .a Angel nowmbto conde de Piraja. 365 Sob,elo,a 209. Ipaca. *-9. Jardim Bold "c A mostra reune lotos, livros u fac simi nema (267 2381). Esculturas. 2' a sabHappy hour de a S* . les de desenhos de Pasolini das 13h as 21 h Gratis At6 1 7 de novem-Couvert artistico a RS 2b

Aprusentapao do pianista Ze Maria e os III MILENIO/VALTER G0LDFARB Grande bro
cantores pianistas italianos Luciano Bruno galena do Centro Cultural Candido Men GUARDIA DAS AGUAS/JESPER NEERGAARt
u Roberto Aita des. Prapa 15 101 Centro (531 2000) Oficina de Artcs Maria Teresa Vieira, Rua

Pinturas 2 * a 6J, das 11 h iis 19h Gratis da Carioca. 85 Centro (262 0340) Escul
RIO SALSA Ritmo. Estrada do Joa 256 Ate 10 de novembro turas 2J a 6 '. das 10h As 21 h Sab. da> 9hw
Sao Conrado (322 1021) 2'. as22h30 NATURE2A/ALD0 SA - Makronbooks. Rua .is 181, Grat.s Ate 17 do novembra
Couvert a RS 12 e consumactio a R Marques de Sao Vicente. 246 GaveaShow da ,n J* nmipssor Patr'tck (274 8747) Pinturas 2- a 6". das 91, is 0BJET0com dtretto a aula do prolessor Patr.ck 1 gh q,4tjs At6 ,0 de noveml)IO DBRA EM 25 VERSOES 1/1/

ft ASSIfO r'f^f c""'e\ R"a toff,0L Lnoolv-U Vicente. 124 2 andar. Oavea (294 5994) 22„ S4b das 10h 20h Gr4lls At6 20
TAMB0RES JAPONESES — Teatro Municipal FotOflrafias Diariamente das 10h as 201, de novembro

Prava Floriano s/n». Centio (297 4411) Gratis. Ata 10de novembro
Capacidade 2 350 lugares 2'. as 21 h Rs ALICE CAVALCANTI Galena Ounino Cam- DF^FNiHD
10 (galeria). RS 25 (b simples) e RS 40 pofrorito. Rua Lopes Tiovao, s n . Niteroi L/LOL1 IIVJ
tplateia e balcao nobre) e RS 360 (Irisas (714 7430, x,logravuras 2- a 6 das lOh IVAN0 SOARES Galena de Arte Ibeu. fcs
camarotes) £s22h Sab e dom , das 10h ds 16h Gratis trada do Portela. 92, Madureira (488

Os WaidaKo de Eitotsu Hayashi Al6 12 novembro 1304) Desenhos 2 • a 6 •. das 10h as I9h
Gratis At6 1 de de^embro

^ I PCVIPO AO ^Ssoe PUBLICO 0 
UVRO - DA RENASCENQA A 95 - Bibliote

ESPETACULO LEGENDADO U | !TJB I'i CTmTTWT|T| ¦ | i[J COLETIVA
SAO FRANCISCO DE ASSIS Betty Stockier

Promocao: _7" centc. 52/Lj 343. Gavea (294-2043)^.
si wisii anow extra m»a»n»a«g»e«r n-i;?nt !«(«2 -ae- dasiohasish. 0.^,5 At,.

. Auvomo+mm mm. fx aBOE IA 81 11 de novembro.
jornal do BHASiL ffiz) 

aen one jt 
rk>-sul nmnnho. 55'OQh on RA2AO I MATERIAL Fashion Mall. Estrada- i1(l FwwctoTHUTv,M^« omuiino ¦ U.UWII PR d., Gavea. S99/1- p,so. Sao Conrado (322

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^^7 MAMA V'7 ,™»».it«.«,i.«i.«l. »aNAi.ro»RASit. . ... rr- , I -,,n iMn «m hu RIO IHLACE 0300) Coletiva de esculturas e pinturas 2
"HTSMMo-oewwADuwig^MSit \/ foimlio Efeobeth, 769- iponemo - reseryosxr(021) 287-5100 a sab das ioh as 22h. Dom.. >bst2h 48
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PERTO DE VOCE

SEGUNDA-KEIRA, 6 DF. NOVEMBRO DE 1995JORNAL DO BRASII

tatuado nas costas o mapa da sonhada Terra-
seca. EUA/1994 Censura: livre. ?
Circuito: Via Parque 6. Madureira 3

LANCEL0T • 0 PRIMEIRO CAVALEIRO • First
knight — 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 Arthur.
encontra inesperadamente com Lancelot, o
que reacendendo conflitos e emoções fortes.
EUA/1995. Censura: 12 anos. ?
Circuito: Art Casashopping 1.

MANOBRA SUPER RADICAL - Airborne — de
Rob Bowman. Com Shane McDermott, Seth
Green, Brittney Powellp e Chris Conrad.
l> Aventura. Mitchell è um adolescente cal»-
forniano, amante do surf dos patins, mas um
dia seus país vâo para a Autrália e decidem
mandã-lo para Cincinnati (Ohio) para passar
o inverno com seus tio. EUA/1994. Censura:
livre. •
Circuito: Rio Su/3.

MORTAL KOMBAT - Rayden — de Paul Ander-
son. Com Christopher Lambert. Robin Shou e
Linden Ashby.
D> Ação. Os melhores combatentes da Terra
sâo lançados contra inimigos sobrenaturais
no reino ameaçador de Outworld. misteriosa
ilha do mundo paralelo. EUA/1995. Censura:
livre. •
Circuito: Art Barrashopping 2. Art Madurei-
ra 2.

Wenders. Com Rüdiger Vogler, Patrick Bau-
chau e Teresa Salgueiro.
[:¦ Drama. Lisboa é o cenário de um filme
sobre os percalços de um outro filme, aban
donado pelo diretor. Para solucionar o pro-
blema e gravar os sons que faltavam, um
engenheiro de som é chamado. Alemanha/
1 995 Censura: livre. ??
Circuito: Estação 3.

ENQUANTO VOCÊ DORMIA • Whiie you were slee-
plng — de Jon Turteltaub. Com Sandra Bul-
lock, Bill Pullman e Peter Gallagher.
C- Comédia romântica. Jovem solitária que
trabalha no metrô de Chicago se apaixona
por um homem que vè todos os dias na
estação EUA/1995. Censura: 12 anos. *?
Circuito: Rio Sul 4. Via Parque 2.

AS PONTES DE MADIS0N - The bridges o( Madi-
son County — de Clint Eastwood. Com Clint
Eastwood. Meryl Streep e Jim Haynie.
L-- Romance. A rotina de Francesca Johnson é
interrompida por um forasteiro que faz uma
reportagem fotográfica. Conforme cresce a ami-
zade, eles percebem a admiração que têm um
pelo outro. EUA/1995. Censura. 14 anos. ?*
Circuito: Copacabana, Rio Sul 1. Via Par-
que 7.

A BALADA DO PISTOLEIRO - Desperado — de
Robert Rodriguez. Com Antonio Banderas,
Salma Hayek, Joaquim de Almeida o Quentin
Tarantino.

Ação. Com a ajuda de um amigo e de uma
proprietária de uma livraria, violeiro persegue
o líder mexicano do tráfico de drogas. EUA/
1995. Censura: 14 anos. ??
Circuito: Art Casashopping 3. Cisne 1

NOVE MESES • Nine monlhs — de Chris Colum
bus Com Hugh Grant. Julianne Moore, Tom
Arnold e Joan Cusack.

Comédia. Samuel e Rebecca forman um
casal 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. São Luiz 1, Rio Off-Price
2. Leblor; /, Palácio I. Via Parque 4. Norte
Shopping 1. Madureira Shopping 3. Carioca.
Icarai. Madureira 1, Ilha Plaza 1. Barra 5

MORTE SÚBITA - Sudden death de Peter
Hyams. Com Jean-Claude Van Damme. Po
vvers Boothe. Ross Mallinger e Whittni
Wright.

Aventura. No jogo das finais da Copa
Stanley, um grupo de terroristas está prestes
a fazer deste jogo um acontecimento ines
quecivel, é quando Darren McCord corre
contra o tempo para salvar a vida de 17 mil
pessoas, inclusive de seus filhos. EUA/1995
Censura: 12 anos *
Circuito: Condor Copacabana. Largo do
Machado 1. Metro Boa vista, Star Campo
Grande 1. Leblon 2/Som digital DTS em CD.
Rio Off-Price 7/Som digitaI DTS em CD.
Barra 3. Odeon. Via Parque 5. Madureira
Shopping 4. America. Norte Shopping 2. Ilha
Plaza 2. Madureira 2. Olaria. Niterói

KIDS - Klds da Lartv Clark Com Leo Fiupa
trick. Justin Pierce e Chloe Sevigny

Drama Um dia na vida de um grupo de
adolescentes viciados em drogas Um deles,
que adora conquistar mocinhas virgens, não
sabe que está com Aids EUA/1995 Censura
16 anos ?
Circuito: Art Barrashopping 2

ECLIPSE TOTAL - Dolores Claiborne de Taylo,
Hackfort Com Kathy Bates. Jannifer leigh e
Christopher Plummer

Drama Vinte anos depois da absolvição
do assassinado do marido, mulher ó acusada
da morte da patroa EUA 1994 Censura 14
anos *
Circuito: Top Cmv Catete

TUDO POR UM SONHO • The Porei lamily de
Mira Nair Com Coita Cruz. Anjelica Houston.
Alfred Molina, Chazz Palmmtieri e Mansa
Tomei.

Comédia Juan Perez sai de Cuba para
Miam» na esperança de reencontrar sua espo
sa e sua filha. EUA/1994 Censura livre ?
Circuito: Cineclube La ura Alvim. Niterói
Shopping 2

J0HNNY MNEM0NIC: 0 CYB0RG DO FUTURO -
Johnny Mnemonic de Roberto Longo Com
Keanu Reuves Dina Meyer. Ice-T o Takeshi

Ficção científica No século 21. num
mundo em que o espaço sideral corresponde
a uma realidade onde proliferam os bandidos
a mais valiosa informação deve ser transpor
tada por profissionais como Johnny. que
oferece o que há de melhor em segurança
LUA/1 995 Censura 1 2 anos ?
Circuito: Cisne 2

A EXPERIÊNCIA - Species de Roger Donald
son Com Ben KingSley, Michael Madsen.
Alfred Molina e Forest Whitaker

Ficção cientifica Um grupo de cientistas
injeta o DNA de um alienígena em óvulos
humanos Em alguma semanas, a forma de
vida se desenvolve numa menina, que todos
acreditavam, ser normal EUA 1995 Censu
ra 14 anos *
Circuito: Madureira Shopping 2

WATERWORLD - 0 SEGREDO DAS ÁGUAS - Wa-
tnrworld dtt Kevin Reynolds Com Kevm
Costner, Denms Hoppèr e Jeanne Tnpple
horn

Aventura A ação se passa daqui a (500
anos. quando a Terra teria se transformado
num planeta aquático Marine. um navegador,
se envolve com Helen e Enola. gurota que tem

NOVO JÓIA (Av. N.S. Copacabana, 680 ¦ 95
lugares): — O balconista 15h30. 17h20.
19h10. 21 h

ROXY (Av. N.S. Copacabana, 945 • 236-6245).— Sala 1 (400 lugares): O quatrilho:14h45. 17h, 19h15, 211,30 Sala 2 (400lugares): Nove meses: 14h. 16h, 18h. 20h,
22h Sala 3 (300 lugares) O fantástico
mundo do Dr. Kellogg: 15h10. 17h20,
19h30, 21 h40.

STAR-COPACABANA (Rua Barata Ribeiro, 502/
C - 256-4588 - 411 lugares): — Cogumelos:
gostosos de morrer: 14h, 16h. 18h. 20h.
22h.

CARIOCA (Rua Conde de Bonfim, 338 — 228
8178 — 1.119 lugares): Nove meses
151,30,17h30. 19h30. 211,30

TIJUCA (Rua Conde de Bonfim, 422 - 254-5246). Sala 1 (430 lugares): O quatrilho:14h30, 16h45. 19h. 21h15. Sala 2 (391lugares): O fantástico mundo do Dr. #*?/-logg: 141,30.161,40,18h50. 21 h.

COTAÇÕES: • ruim * regular
?? bom *?* ótimo ???? excelente

ART BARRASHOPPING (Av. das Américas,
4.666/lj. N - 431-9009). — Sala 1 (221
lugares): A rede: 15h30, 17h40. 19h50,
22h. Sala 2 (204 lugares): Mortal kombat:
15h40. 17h40. Kids-, 201,. 21h50 Sala 3
(357 lugares): A rede: 15h. 171,10. 191,20.
21h30. Sala 4 (252 lugares): Cogumelos:
gostosos de morrer: 14h50. 16h40, 18h30.
20h20. 22h10. Sala 5 (186 lugares): So-
nhos de mulher: 15h50. 17h50. 19h50.
21 h50.

ART CASASHOPPING (Av. Ayrton Senna, 2.150
• 325-0746). — Sala 1 (222 lugares): Lan-
celot • O primeiro cavaleiro: 16h, 18h30.
21 h Sala 2 (667 lugares): A rede 15h10.
17h20. 19h30, 21h40. Sala 3 (470 luga-
res): A balada do pistoleiro: 15h30, 17h30.
19h30, 21h30.

ART FASHION MAU. (Estrada da Oivea, 899 -
322-1258). — Sala 1 (164 lugares) Corti-
na de íumaça: 15h40, 17h50, 20h. 22h10.
Sala 2 (356 lugares): A rede: 151,. 171,20.
19h40. 22h. Sala 3 (325 lugares): Cogu-
meios: gostosos de morrer: 16h40. 18h30.
201,20. 22h10. Sala 4 (192 lugares): So-
nhos de mulher: 16h, 18h. 20h, 22h.

BARRA (Av. das Américas, 4.666 • 325-6487).Sala 3 (138 lugares): Morte súbita 14h.
16h. 18h. 20h. 22h. Sala 4 (130 lugares):

quatrilho 14h45, 17h, 19h15. 21h30
Sala 5 (152 lugares): Nove meses: 15h40.
17h40,19h40, 21h40.

CINE GÁVEA (Rua Marquês de Sio Vicente, 52
274-4532 — 450 lugares): — O quatrilho16h. 18h. 20h. 22h.

ILHA PLAZA (Av. Maestro Paulo e Silva, 400/
158 • 462-3413). Sala 1 (255 lugares)
Nove meses: 15h. 17h, 19h, 21 h. Sala 2
(255 lugares): Morte súbita: 15h15.

7h15,19h15. 21 h15
MADUREIRA SHOPPING (Estrada do Portela,
222/y. 301). Sala 1 (159 lugares): O
quatrilho 141,30.16h45, 19h, 21h15 Sala

(161 lugares): A experiência: 151,30.
7h30, 19h30, 21h30 Sala 3 (191 luga

res): Nove meses: 15h15. 17h15. 19h15.
21h15 Sala 4 (191 lugares): Morte súbita
15h30.171,30. 19h30. 21 h30

NORTE SHOPPING (Av. Suburbana, 5.474 - 592-
9430), — Sala 1 (240 lugares) Nove
meses: 1 5h15. 17h15. 19h15. 21 h15 Sala

(240 lugares): Morte súbrta 15h30
1 7h30. 19h30. 21h30.

RIO OFF-PRICE (Rua General Severiano, 97/Lj.
154-295-7990). Sala 1 (205 lugares):
Morte súbita. 14h. 1Gh, 18h. 20h. 22h
Sala 2 (163 lugares): Nove meses: 13h30
15h30. 1 7h30. 19H30. 21h30

RIO SUL (Rua Lauro Muller, 116/Lj. 401 - 542-
1098). Sala 1 (160 lugares): ^5 pontes
de Madison: 131,45.161,15. I8l,45.21h15
Sala 2 (209 lugares)- O quatrilho 14h45
1 7h. 191,15. 211,30 Sala 3 (151 lugares)-
Manobra super radical 15h10, 16h50,
18h30. 20h 10. 211,50 Sala 4 (1 St> luga
res). Enquanto você dormia. 14h. 16h. 18h.
20h. 22h

VIA PARQUE (Av. Ayrton Senna, 3.000 - 385-
0261). - Sola 1 (290 lugares). As pontes
de Madison 1Gh. 18h30 21 h Sala 2 (340
lugares): Enquanto você dormia 15h30.
171,30. 191,30 21h30 Sala 3 (340 luga
»es) O quatrilho 14h15. 16h30. 18h45.
21 h Sala 4 (340 lugares): Nove mesa
15h15. 17b1 5. 19h15. 21 hl5 Sala 5 (340
lugares): Morte súbita I 5h30. 17h30.
19h30. 21H30 Sala 6 (340 lugares): Wa
terworld O segredo das águas 16h,
181,30. 21 h

¦ Os horários dos filmes e os endereços dos
cinemas estão no PERTO DE VOCÊ

ESTREIA
COGUMELOS: GOSTOSOS DE MORRER - Mush-
rooms de Alan Madden. Com Julia Blake.
Lynette Curran e Sinion Chilvers.

Comédia. Viúvas descobrem um jeito de
sobreviver: uma rouba e a outra cuida de uma
pensão Até que um ladrão entra na casa das
duas. seguido por um charmoso policial.
Austrãlia/1 994 Censura: 12 anos. ??
Circuito: Star Copacabana. Largo do Ma-
chado 2. Bruni Tijuco. Art Foshion Mall 3. Art
Barrashopping 4. Art Plaza 1. Star Campo
Grande 2.

A REDE - The net de Irwin Winkler Com
Sandra Bullock, Jeremy Northam, Dennis
Miller e Díane Baker

Drama Angela Bennett passa seus dias
resolvendo falhas em programas de jogos, até
que um dia descobre que, através da Internet,
alguém alterou seus arquivos. EUA/1995.
Censura: 12 anos. ?
Circuito: Ait Copacabana. Art Barrashop-
ping 7. Star Ipanema. Estação Paissandu.
Pathó. Para todos. Windsor. Star São Gonça-
Io. Art Méier. Art Fashion Mall 2. Art Casas
hopping 2. Art Barrashopping 3. Art Tijuca.
Art Madureira 7. Art Plaza 2.

0 BALÃO BRANCO - The white baloon de Jafar
Pahani Com Aida Mohammad Kani, Mohsen
Kalif e Anna Bourkowaka.

Drama No Irã, onde o Ano Novo é junto
com o inicio da primavera, menina de sete
anos sonha ganhar um peixinho vermelho
Ela imagina então várias possibilidades para
conseguir o peixe sem ter que roubá-lo. Irã/

1 99S Censura, livre
Circuito: Estação Cinema I

SONHOS DE MULHER - Talk de Susan Lan,
bert Com Victoria Longley, Angie Milliktín e
Richard Roxburgh.

Drama. Duas amigas trabalham na criação
de uma história em quadrinhos. Austrália/
1994 Censura. 14 anos
Circuito: Art Fashion Mall4. Art Barrashop-
ping 5.

MEIER
ART MÈIER (Rua Silva Rabelo, 20- 249 4544
— 845 lugares) A rede: 16h40, 18h50.
21 h

PARAT0D0S (Rua Arquias Cordeiro, 350 -
281-3628 — 830 lugares): A rede 15h.17h, 19h. 21 h

IPANEMA/LEBLON
CINECLUBE LAURA ALVIM (Av. Vieira Souto,

176 - 267-1647 - 77 lugares): — Tudo porum sonho: 17h, 19h. 21 h
LEBLON (Av. AtauHo de Paiva, 391 • 23»-
5048). - Sala 1 (714 lugares): Nove me-
ses: 13h30, 15h30. 171,30. 191,30. 21 h30.
Sala 2 (300 lugares): Morte súbita: 14h,
16h, 18h. 20h, 22h

STAR IPANEMA (Rua Visconde de Pirajà, 371 -
521-4690 - 412 lugares): — A rede 151,10,
17h30. 19h50, 22h.

OLARIA
OLARIA (Rua Uranos, 1.474 — 2 30-2(566 —
887 lunares): Morte súbita 151,. 17I>. 19h.
21 h.

MADUREIRA/JACAREPA-
GUA
ART MADUREIRA (Shopping Center de Madu-
reira — 390-1827). Sala 1 (1 025 luga

MADUREIRA 3 (Rua João Vicente, 15 369
7732 — 480 lugares): Wateiworld O se-
gredo das águas: 15h30. 18h. 20h30

REAPRESENTAÇAO
DEUS E 0 DIABO NA TERRA DO SOL — de Glau-
ber Rocha. Com Geraldo Del Rey. Yoná Mo-
galhães e Othon Bastos (relançamento em
cópia nova).
t> Vaqueiro mata o patrão e. para fugir à
perseguição dos jagunços, esconde-se em
Monte Santo, junto com os beatos, e mais
tarde entra para o bando do cangaceiro Co-
risco Brasil/1963. Censuro 16 anos
? ???
Circuito: Estação Museu da República

PERFUME DE GARDÊNIA de Guilherme do
Almeida. Com Christiane Torloni, José Ma
yer, Walter Quiroz e Cláudio Marzo.

Motorista de táxi fica perturbado depois
que a mulher o abandona e começa a confes-
sar crimes que não cometeu. Brasil/1992
Censura: 12 anos. ??
Circuito: Cine Arte UFF

0 FANTÁSTICO MUNDO DO DR. KELLOGG • The
road to wellvillc de Alan Parker. Com An-
thony Hopkins, Bridget Fonda e Matthew
Broderrck.r • Drama. O filme se passa no inicio do
século e o cenário é o famoso sanatório din-
gido por Kellogg, que atrai milhares de pes-
soas em busca de saúde. Entre os persona-
gens centrais está um casal em busca dos
fabulosos tratamentos Inglaterra/EUA/1994
Censura: 12 anos *
Circuito: Roxy 3. Tijuca 2. Estação Icarai

BOTAFOGO
ESTAÇÃO (Rua Voluntários da Pátria, 88 - 531
1112). — Sala 1 (280 lugares): Ver Mos-
tra Sala 2 (40 lugares): Sábado 15h10
Sala 3 (60 lugares): O céu de Lisboa.
14h40. 16h30. 18h20

CAMPO GRANDE
CISNE 2 (Rua Campo Grande, 200 - 394
1758 — Drive in) —Johnny Mnemonic o
cyborg do futuro 18h, 20h, 22h.

STAR CAMPO GRANDE (Rua Campo Grande,
880 — 413-4452) Sala 1 (320 lugares):
Morte súbita: 15h. 17h. 19h, 21 h. Sala 2
(320 lugares): A rede: 141,20. 16h30.
18h40, 20h50

CATETE FLAMENGO
ESTAÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA (Rua do Ca-
tete, 153 - 245-5477 - 89 lugares): O
menino maluquinho: 14h50. Deus e o dia-
bo na terra do sol: 16h20. Almas gêmeas:18h30 Cortina de fumaça: 20h30.

ESTAÇÃO PAISSANDU (Rua Senador Verguei-
ro, 35 - 265-4653 - 450 lugares): — A rede
15h10. 1 7h20. 19h30. 21h40

LARGO DO MACHADO (Largo do Machado, 29 -
205-6842). Sala 1 (835 lugares) Morte
súbita 14h. 16h, 18h. 20h. 22h Sala 2
(419 lugares): Cogumelos• gostosos de
morrer 1 4h30. 16h20. 18h10, 20h. 21h50

SÀO LUIZ (Rua do Catete, 307 - 285-2296).
Sala 1 (455 lugares): Nove meses 14h.
16h. 18h. 20h, 22h Sala 2 (499 lugares):
O quatrilho 14h15 17h. 19h15. 21 h30.

TOP CINE CATETE (Rua do Catete, 228 - 205-
7194 - 180 lugares): Eclipse total: 15h.
17hl5. 1 9h30. 21h45

NITERÓI
ART PLAZA (Rua XV de Novembro, 8-718
6769) Sala 1 (260 lugares) Cogumelos,
gostosos de morrer 1 5h40. 1 7h30, 19H20.
21h10. Sala 2 (270 lugares) A rede
14h30 1 6h40. 18h50. 21 h.

CONTINUAÇAO
0 QUATRILHO de Fábio Barreto Com Patrí

cia Pillar G|ória Pires, Biuno Campos, Ale-
xandre Paternorst.

Drama. Durante a colonização italiana no
Sul do Brasil, dois casais encontram o amor
por caminhos que contrariam a moral da épo
ca. Brasil/1995. Censura: livre ???
Circuito: Roxy 1. Sáo Luiz 2. Rio Sul 2.
Barra 4. Cine Gávea. Palácio 2. Via Parque 3.
Central. Tijuca 7. Center. Madureira Shop-
ping 1

SÁBADO do Ugo Giorgetti Com Giulía
Gam. Otávio Augusto e Maria Padilha.

Comédia. Vãrios incidentes perturbam o sa-
bado num prédio do Centro de Sâo Paulo O
filme tern participações de Tom Zé e de Jó
Soares Brasil/1994 Censura: 10 anos
Circuito: Estação 2

O BALCONISTA - Clerks de Kovin Smith
Com Brian O Halloran, Jeff Anderson e Ma-
nlyn Ghigliotti

Drama Era para ser folyo de Dnnto, caixa do
uma loja de conveniência em Nova Jersey Mas
elo tom que trabalhar para substituir um colega.
£ o começo de um longo o eniondianto dia. no
qual tudo parece destinado a dor errado. EUA/
1993 Censura; 12 anos, ???
Circuito: Novo Jóia

CORTINA DE FUMAÇA - Smoke de Wayne
Wang Com Wiliiam Hurt, Harvey Keítel o
Stockard Channing

Drama No Brooklyn. um rapaz negro sal-
va a vida do um «scritoi Para retribuir, ele lhe
dá abrigo em sua casa, mas o jovem esconde
um saco com dinheiro roubado, o que provo
ca muita confusão. EUA/1994 Censura: 12
anos ???
Circuito Art Fashion Mall 1. Estação Mu-
seu da República.

ALMAS GÊMEAS - Heavenly crcaturcs de Pe
ter Jackson Com Melanie Lynsky. Kate
Winslet e Diana Kent

Drama Pauline u Juliet descobrem que
tom almas gêmeas Mas aos poucos a amiza
de so torna doentia Austrália/1994 Censur<i:
18 anos
Circuito: Estação Mu;eu da Republica

0 MENINO MALUQUINHO - 0 FILME de Hei
vécio Ratton Com Samuel Costa Patrícia
Pillar Roberto Bomtempo e Vera Holtz

Comédia infantil. Maluquinho ó o menino
travesso da cidade, que sofre quando seus
pais se separam Ai aparece o vô Passarinho,
que o leva para umas fárias no sitio Baseado
no personagem de Ziraldo Brasil/1995 Cen
sura: livre *
Circuito: Estação Museu da Republica

0 CÉU DE LISBOA - Usbon story de Wim

ARTE UFF (Rua Miguel dc Frias, 9 - 7178080 - 528 lugares): Perfume de oardvnia¦ 17h. 19h. 21 h.
CENTER (Rua Coronel Moreira César, 265

711 6909 315 lugares) O qua{n(hg14h30. 16h45. 19h. 21 hl 5MOSTRA CENTRO
CINEMATECA DO MAM (Av. Inlanle Dom Henri-

que, 85 - 210 2188 180 luuates) Ver
Mostra

METRO BOAVISTA (Rua do Passoio, 62
240 1291 952 lugares): Morte súbita
13h30. 151,30. 17h30. 19h30. 21 h30

ODEON (Praça Mahatma Gandhi, 2 220
3835 - 951 lugares): Morte súbita: 13h30,
15h30, 17h30. 19h30. 21h30

/«PALiCVO (Rvra»do Passeio, 40 240-6541).
s4#> 1 (1.001 lugares): Nove meses
13h30 151,30.171,30. 19h30. 211,30 Saio
2 (304 lugares): O quatrilho 14h15.
16h30, 18h45. 21 h

PATNÈ (Praça Floriano, 45 220 3135
671 lugares) A rede 13h, 15h. 17h. 19h.

ESTAÇÃO DO CINEMA FRANCÊS — O local do
crime (Le lieu du crime), de André Techinè.
Com Catherine Deneuve. Daniel Darrieux e
Víctor Lanoux

Thomas. de 14 anos vivo numa cidade/i
nha onde nada acontece até a chegada de um
fugitivo, que comete um crime para protege
16 França/198G Censura 14 anos
Circuito Cinemateca do MAM hoje às
20h30

ESTAÇÃO CINEMA FRANCÊS Hoje áslíili
Gandahar. os anos de luz (Gandahar). de
René Laioux A^, 1 7h A vida è um longo no
trinquilo (La vie est un fong fleuve trahguil-
le). do E Chateliez As 191, Uma leitora bem
particular (La lecwce). du Michel Deville
Circuito Estação 1

CENTRAL (Rua Visconde do Rio Branco, 455
717 0367 — 807 lugares): O quatrilho
14h15. 161,30. 18h45. 21 h.

ESTAÇÃO ICARAI (Rua Coronel Moreira César,
211/153 — 610 3549 — 171 lugares)**?
fantástico mundo do Dr Kellogg: 14h30,
16h40. 18h50, 21 h

ICARAi (Praia dc Icarai, 161 — 717 0120 --
852 lugares)' Nove meses 15h30. 171,30.
191,30. 211,30.

NITERÓI (Rua Visconde do Rio Branco, 375 —
719 9322 1 398 lugares) Morte súbita.
15h. 1 7h. 191,. 21 h

NITERÓI SHOPPING (Rua da Conceição, 188/
324 717 9655) Sala 1 (100 lugares):
Mortal kombat 14h50. 16h50, 18h50.
20h50 Saiu 2 (132 lugares) Tudo por um
sonho 15h, 1 7h. I9h. 21 hART COPACABANA (A». N.S. Copacabana, 759

- 235-4895 - 836 lugares): A rede 1 5h30.
171,-10 19h50. 221,

CONDOR COPACABANA (Rua Figueiredo Ma-
galhães, 286 - 255-2610 - 1.043 lugares)
Morte súbita 14h, 16h, 18h 20h 22t»

COPACABANA - (Av. N.S. Copacabana, 801 -
235-3336 - 712 lugares): As pontes de
Madison 14h 16h30, 19h, 21 h30

ESTAÇÃO CINEMA 1 (Av. Prado Júnior, 281 -
541-2189 - 403 lugares): O balão branco
15h 16h40 18h20. 20h. 21 h40

WINDSOR (Rua Coronel Moreira César, 26 ~
717 6289 501 lugares) A rede 15h,
1 7h. 19h. 21 h

AMÉRICA (Rua Conde do Bonlim, 334 26-i
4246 956 lugares) Morte súbita 151,30.
1 7h30. 19h30. 21 h30

ART TIJUCA (Rua Conde de Bontim, 406
254-9578  1 475 lugares) A rede. 15h.

1 7h10. 191120, 21 h30
BRUNI TIJUCA (Rua Conde de Bonlim, 370
254 8975 459 lugares): Cogumelos
gostosos de morrer 15h, 1 7h. 19h. 21 li

SA0G0NÇAL0
STAR SÁO G0NÇAL0 (Rua Dr. Nilo Peçanha,
56/70 713 4048 325 lugares) A re-
de. 15h, 17h. 19h. 21 h

CONTINUAÇAO
CASA DE PROSTITUIÇÃO DE ANAIS NIN Oe
Francisco Azevedo Direção de Ticiana Stu
dart Com Felipe Camargo Dora Pelegríno e
outros Teatro Cândido Mendes, Rua Joana
Angélica 63. Ipanema (267 7295) 2 ' a 4 \
ás 21 h Rs 10 (2-) e RS 12 (3J e 4 ) Dos
conto de 50% para classe e estudantes e 20%
para funcionários da C E F com carteira.

A peça é inspirada na vida e nos contos
eróticos de Anais Nin

PENELOPE De Fátima Saadi e Antonio Gui
dèS Direção do Antonio Guedes Com Nele
na Varvaki e Julia Merquiot Teatro Gláucio
G/7, Praça Cardeal Arcoverdo. s/n1'. Copaca
bana (237 7003) 2 - a 4 - às 21 h. R5 15
Classe e moradores de Copacabana tem 50%
de desconto Duração 50 minutos

Drama Penèlope refaz o percurso de sua
vida buscando compreender o caminho quea vida teceu para ela

ÍVAN0 SOARES Galeria de Arte Ibeu. Av
Copacabana. 690/2° andar (255 8332)
Pinturas 2" a 6J. das 11h ás 20h Giátis
Ate 14 de novembro.

SYLVIA MARTINS Pequena Galeria do
Centro Cultural Cândido Mendes. Rua da
Assembléia, 10/Subsolo, Centro (&31-
2000) Pinturas. 2-' a 6 \ das 11h ás 19h
Grátis Até 1 4 do novembro

A mostra reúne 1 2 obras inéditas
CRISTINA CANALE — Galeria Anna Maria
Niemeyer. Rua Marquês de Sao Vicente,
G2.'Lj 205, Gávea (239 9144) Pinturas
2» a 6". das 10h às 211, SAI> . das 10ti às
18h Grátis Ate 18 de novembro

CLÓ ESC08AR/MARI MONTEIRO Viila Hiso
Estrada da Gávea. 728. Sâo Contado (322
1444) Pinturas. 2" sãb , das 14h ãs 19h
Dom . das 131, üs 17h Grátis Até 19 du
novembro

DIANA SANTOS E ZANDRA MIRANDA Cen-
tro de Artes Diana Santos CADS Av
Maracanã. 1277, Maracanã Pinturas Dí«
riamente, das 9h ás 19h. Grátis. Até 21 de
novembro

ABERTURA
ESTREIA QUADRATURA CIRCULI/VALERIA COSTA PIN-

TO Galeria Cândido Mendes Rua Joana
Angélica 63. Ipanema (267 7141 r 106)
Esculturas 2a a 6'. das 15h ás 21 h Sãb .
das 16h às 20b Grátis Até 21 de novem
bro Hojc,às27h

A mostra reúne cerca de dt?z obras
JORGE GEYER E ANTONIO S0RIAN0 Gale
na Belas Artes. Av Olegario Maciel. 162.
Barra (494 2766) Pinturas 2' a 6\ das
101, às 20h Sâb, das 10h ás 201, Gi.ihs
Ate 1 8 de novembro Ho/e, a partir das 70h

A mostra reúne 50 quadros recriando a
exuberância do Rio antes do descobnmen

IVAN LINS Cafe Concerto Teatro Rival
Rua Álvaro Alvim 33. Centro (532*4192)
Capacidade 400 lugares 2\ ás 19h HS
15

O cantor estará se apresentando no
Projeto Encontros Notáveis Participação
de Daniel Gonzaga

Assinantes do Jornal do Brasil
ROBERTINHO SILVA Espaço Cultural Ser
gio Porto. Rua Humaitá 163. Humaita
(266 0896) 2' e3J. às 211, RS 10

Show de música instrumental inaugu
rando o projeto Humaitá Instrumental

BE HAPPY Teatro da UFF, Rua Miguel de
Frias. 9, Icarai. Niterói (71 7 8080). 2* e 3 '
as 21 h RS 15

No repertório música popular
DE Mistura Fina. Av. Borges de Medeiros.
3207. Lagoa (537 2844) Capacidade
180 lugares 2'. ãs 22h30 Couveit a Rs 10
e consumação o RS 6

O baixista e cantor apresenta seu show
Bala 12

ÚLTIMOS DIAS
ECOS 00 INC0NSCIENTE/WILT0N BRANCO E

PAULO AMARAL Intensive training Art
Store. Av Graça Aranha, 19/Sobreloja,
Centro Pinturas e esculturas 21 a 6 das
7h30 às 20h Grátis Até 6 de novembro

VOLTA Ã ORIGEM YALE RENAN Marly Faio
Galeria de Arte, Rua Aníbal de Mendonça,
221 Ipanema (259 9417) Pinturas 2U a
6 das 14h ãs 20h Grátis Até 7 do no
vombro

PINTURA CHINESA/ANALICE MENDES Ga
feria Ahançarte. Rua Andrade Neves. 315
Tijuca Pinturas. 2 * a 5 ', das 15h ás 19h
Sàl, das 10h às 12h Grátis Ató 7 de
novembro

PIER PA0L0 PASOLINI - 20 ANOS DEPOIS
Museu da República. Rua do Catete. 153.
Catete (245 5477) Fotografias Diana
mente, das 12h às 19h Grátis. Até 8 de
novembro

A mostra reúne lotos, livros o fac simi
los de desenhos de Pasolini

III MILÉNIO/VALTER G0LDFARB G.anele
galeria do Centro Cultural Cândido Men
des. Piaça 15, 101. Centro (531 2000)
Pinturas 2 ' a 6 \ das 11 h às 19h Grátis
Ate 10 de novembro

NATUREZA/ALD0 SÁ Maktonbooks Rua
Marquês de Sâo Vicente. 246, Gávea
(274 8747) Pinturas 2- a 6". das 9h ás
18h Grátis Até 10 de novembro

A HISTÓRIA DA FORMA/ROBERTO QUARTIN
Gavea Trade Center. Rua Marquês de São
Vicente. 124/2® andar. Gavea (294 5994)
Fotografias Diariamento. das 10h às 20h
Grátis Até 10 de novembro

ALICE CAVALCANTI Galeria Oun.no Cam
pohorito. Rua Lopes Trovão, s/n'-', Niterói
(714 7430) Xilogravuras 2'a 6 das lOh
às22h Sáb edom , das 10h ás 16h Grátis
Até 12 de novembro

um convite especial estará

esperando por você.

FOTOGRAFIA
DARCY VARGAS - PIONEIRA EM AÇÃO SOCIAL

Museu da República. Rua do Catete.
153. Catete (245-5477). Fotografias Dia
riamente, das 12h ás 19h Grátis Ató 19 de
novembro.

A mostra é uma homenagem a memória
de D Darcy Vargas

MAGNUM CINEMA Galeria Estaçao. Rua
Voluntários da Pátria. 88 Botafogo (537
1112) Fotografias Diariamente, das 14h
ás 22h Grátis Até 30 de novembro

Homenagem ao centenário do cinema

CONTINUAÇAO
JORGE ARAGÀ0 Teatro João Caetano.

Praça Tiradentes, s/o' (221 0305) Capa
cidade 1 222 lugares 2J a 6 ' à.. I8h30 Rs

O cantor e compositor apresenta seus
maiores sucessos Atò 10 de novembto

PARADISO PIANO BAR Rua Mana Angeh
ca. 29. Jardim Botânico (537 2724)
Happy Itour de 2" a sáb. a partir de 18h
Couvert artístico a RS 25

Apresentação do pianista Ze Mana e os
cantores pianistas italianos Luciano Bruno
e Roberto Aita

RIO SALSA Ritmo. Estrada do Joa 25C
São Contado (322 1021). 2\ ás 22h30
Couvert a Rs 12 e consumação a Rs 6

Show da banda de ritmos caribenhos
com direito a aula do professor Patrick

ESCULTURA
BRUNO GI0RGI Galeria Entrearte, Rua Vis
conde de Pirajà. 365/Sobreloja 209. Ipa
numa (267 2381) Esculturas. 2» a sáb
das 131, ás 21 h Grátis Até 1 7 de noven,
bro

GUARDIÃ DAS ÁGUAS/JESPER NEERGAARE
Oficina de Artes Maria Teresa Vieira. Rua

da Carioca. 85, Centro (262 0340) Escul
turas. 2J a 6 das 10h às 21 h Sáb.. da> 9h(
ás 181, Grátis Até 17 do novembto

OBJETO
UMA CADEIRA EM 25 VERSÕES - Artetacto.

Av Ataulfo de Paiva. 270 (259-9446) Ob
leto 2-V das 12h às 22h. 3J a 6J. das 10li às
22h Sal,. das lOh ás 20h Grátis Até 20
de novembro

CLÁSSICO
TAMBORES JAPONESES Teatro Municipal.

Praça Flor,ano s/n». Centto (297 4411)
Capacidade 2 350 lugares 2 - as 21 h Rs
10 (galeria). RS 25 (b simples) e RS 40
(platéia e balcão nobre) e RS 360 (frisas e
camarotes)

Os Waidako de Euotsu Hayaslu

DESENHO
ÍVAN0 SOARES Galeria de Arte Ibeu. fcs
trada do Portela. 92, Madureira (488
1304) Desenhos 2 ' a 5-, das 10h às 191,
Grátis Até 1 de dezembro

EXTRA
0 LIVRO - DA RENASCENÇA A 95 — Bibhote-
ca Euchdes da Cunha Rua da Imptensa
16/4 andar. Centro. Livros 2J a 6', das 9h
às18h Grátis Atu 27 de novembro

COLETIVA
SÃO FRANCISCO DE ASSIS - Betty Stockle,
Galeria de Arte. Rua Marquês de São»V»^ •
cente. 52, L| 343. Gávea (29 4 2043),Coj-.
letiva 2 ' a 6 '. das 10h às 18h Grátis Até
11 de novembro.

RAZÃO IMATERIAL Fashion Mall. Estrada
da Gávea. 899/1u piso, Sáo Conrado (322
0300). Coletiva de esculturas e pinturas 2-
a sáb , das lOh às 22h Dom.. dasi?2h as
21 h (RrAti* AtA 17 de novembro

ESPETÁCULO LEGENDADO

RealizaçãoPromoção
? Show extra MMfeE
* amanhã ¦ 22:00h

Av. toinlio Efgobá, 769 - fponemo • rese?vostr(02l) 287-5100
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SHOWl /' A próxima vitima'/ *

Exageros em xerox mal feita

JOÃO LUIZ DE ALBUQUERQUE
Deu a maior confusão quando

os jornais deram que o Brasil ia
parar por causa do último capitulo
de A próxima vitima, do Sílvio de
Abreu, na Globo. A gencralizaçao
pegou mal. Milhões de brasileiros
v|ue não estavam nem ai para a
descoberta do lal assassino senti-
ram-se ofendidos. Aqui no jornal
até saiu uma irada carta de leitor
reclamando do fato. Como disse o
outro, adolescente indignado, "a te-
lenovela é a MTV dos resignados!"
Depois reclamam quando dizem
que o Ibope é furado: no Jornal
Nacional, sábado, seu presidente.
Augusto Montenègro, foi taxativo:
"Nove cm cada dez brasileiros fica-
iam diante da TV" Um exagerado.

O divertido da barafunda aca-
hou quando, dela, pediram minha
modesta opinião. Ao contrário de
gente resplandecente como o Fer-
reira Guliar, que, pelo jornal, apos-
tou na culpa de uma Francesea.

confesso (epa) que nem sabia do
que se tratava. Televisão ligada. \i-
rei um daqueles nove e me senti
penetra num fim de grande festa.
Tinha que ser cm São Paulo? 1; por
que levaram tantos meses esticando
uma novela para espremer e resol-
ver tudo numa única e mesma noi-
te? Último capitulo é sinônimo de
pieguice total: aos bons. a punição
com o tédio do felizes para sempre.

Prestei atenção de coruja acor-
dada. Só falavam da arbitrariedade
da autoridade moral e social. Com
a maior naturalidade, discutiam a
extinção, exterminarão e morte. A
maioria me pareceu habitar um
mundo fantástico, onde o absurdo
reinante era tratado com a lógica da
irrealidade concebida. A próxima
vitima? Será que não tinham me
enganado e caído em Alice no pais
das maravilhas? Tentei catar, com
assustado olhar, a presença do au-
tor, aquele pedófilÒ do Lewis Car-
rol!

Mas acabei vendo um bando de
gente conhecida. \ Tercza Rachel
estava alteradissima. O Paulo Betti
foi o melhor da noite, fantasiado de
detetive Olavo e metido numa capa-
dc-trincheira. fuleira como a do Pe-
ler Falk fazendo o tenente Colum-
bo naquela série de TV; Quando
descobriu quem matou as nove viti-
mas. avisou: "Já sei quem e o assas-
sino! " Aquele Brasil, o grudado na
Globo, gozou junto. Em vão. por-
que ai vieram òs comerciais. Se caí-
rem as vendas dos produtos apre-
sentados, já sabem o motivo. Na
volta, a prisão do Cecil Thirè. logo
ele que e tão carinhoso com sua
família de verdade. Sem distribuir
catiripapos, o policial resolveu tudo
na base do raciocinio-mvestigativo.
Um feito para quem di/ chassis em
\ ez de chassi!

Quem também estava na festa
era o crítico de cinema aqui do
Caderno B. o nosso José Wilker,.

imagina só! Cara, como ele e bom
como ator. E a tentação que é a
Ze-zé Mota. mais Lima Duarte.
Tons Ramos, a Mila Moreira (que
não via desde o Pujol), o Reginaldo
Faria, pai do Régis e do Marcelo;
ate o Antônio Fagundes. A Cláudia
Raia levou um tiro e ninguém en-
tendeu. Teve cheiro de pólvora e
gancho para uma continuação. An-
daram espalhando que este último
inacabável capitulo era uma home-
nagem ao estilo Agatha Christie.
Mas virou foi Stephen King. Mes-
mo com aqueles zumbis voltando
do além para um papo direto com a
cámera, vestindo modelitos bem pa-
guiados pelo Padrão Globo de qua-
lidade. Aqui e em Cuba. a Glo-
bo reina soberana no extenso e fe-
chado universo da telenovela. Ao
invadir o do cinema, sempre com
lamentáveis referéncias-xerox. so se
machuca. Não cansou de ser a \ iii-
ma de sempre?

Estréia hoje a novela
'Explode coração', um

folhetim tecnológico
Sem assassinos. Explode cora-

çào — novela de Glória Perez,
que estréia hoje, às 21h, na Globo
— é uma história de amor. E os
mistérios, que Fizeram o sucesso
de A próxima vítima, aqui não são
o fim da história, mas o meio.
Tudo gira em torno de uma famí-
lia de ciganos, que tenta manter
suas tradições, em meio às difieul-
dades de uma nova civilização.
Mas isso é só desculpa. O que
interessa mesmo é a paixão de
uma ciganinha que, enfrentando a
ira familiar, decide abandonar um
casamento encomendado e viver
sua própria vida.

Glória Perez volta à polêmica.
Da mesma forma que fizera com
as mães de aluguel (em Barriga de
aluguel) e com os avanços nos
transplantes de órgãos e clubes de
mulheres (em De corpo e alma), a
autora inova e ainda coloca con-

quistas tecnológicas a serviço da
trama. Dara, a cigana indepen-
dente, interpretada por Teresa Scftwst^SnM^Hiucrprctci a cigana que vive um amor virtual

Seiblitz, acaba por ter uma rela-
çào virtual, via Internet, com o
todo-poderoso empresário Júlio,
vivido por Edson Celulari.

É exatamente o conflito entre o
novo e o velho — entre antigas
tradições e o futuro produzido pe-
la modernidade — a chave da his-
tória. Um conflito que a experien-
te autora trata de envolver em
absoluto mistério. Não que vá es-
crever três versões diferentes da
história, só para driblar a impren-
sa, com a agilidade de um Sílvio
de Abreu. 0 que se pretende é. a
cada capítulo, poder surpreender
o espectador com grandes acha-
dos. E um amor desconhecido, via
computador, é o maior deles.

Explode coração tem direção
de Denis Carvalho e conta, no
elenco, com alguns trunfos para
ganhar audiência. Já ha quem
aposte no sucesso de Bebeto. o
boy vivido por Guilherme Ka-
ran. Boa cotação também tem a
drag (jiteen Sarita Vitti, que
marca a estréia de Floriano Pei-
xoto na TV. São ingredientes
novos, em uma novela fiel ao
velho formato do folhetim. Não
fosse Glória Pere/ uma seguido-
ra de Janete Clair.

A OUTRA FACE
DA VERDADE

SBT O 13li30
(The lookalikc) de
Gary Nelson; Com
Mèlissa Gilbçrt. Bo
Brinkinan e Diane
L a d d . EUA. 1990.
Duração: lh32,
Drama. Mulher nau-
matizada com a mor-
le da filha passa a ser
perseguida por esthi-
nhas visões. *

PIRATAS 00 RIO
SANGRENTO

Recon' R.ii O !.'v :5
( I lio pirates "I blood
riu'r) de John Ciilling.
Com OIiver Reed.
k o r\v i n M a11hews.
Glenn Colberi e Chris-
topher Lee. Inglater-
ra, 1962. Duração:
1 h23.
Aventura. Grupo de pi-
ratas invade aldeia na
America do Sul, em
busca de tesouro per-
dido Gilting era uni
discreto realizador de
filmes de terror para
a Iluminei F.sse
aqui, um dos eam-
peões de exibição na
matinê da emissora,
serve como passatem-
po despretensioso. *

GHOST — 00 OUTRO
LADO DA VIDA

Globo O 15h4b
(Gliost) de Jery Zue-
k e r. C o m P a l r i c k
Sway/e, Demi Moore
e Whòopi Goldberg.
EUA, 1990. Duração:

1 h 5 5.
Drama sobrenatural, Jo-
vem executivo é as-
sassinado; mas seu
faniasmitihu não se
conforma e volta à
Terra para ajeitar a
vida da namorada.
Swayze e Demi Moo-
re se esforçam um bo-
cado. mas toda a vez
que Wlvoppi Gold-
berg aparece em ce-
na, o filme é dela. Na
pele de uma vidente
chariatona (é uma re-
dundãncia, já se sa-
be). ela dá uma boa
levantada na trama,
sempre que as lágri-
mas tentam dominar
a história. * *

ESTA É A MINHA CHANCE
CNT B 21"

(lt's my turn) de Clau-
dia Weill. Com Jill
Ctayburgh. Miehael
Douglas. Charles Ciro-
d i n e S tev cn 11111

EUA, 1980. Duração:
I h 31.
Drama. Mulher tenta
ascensão profissio-
nal. mesmo enfren-
tando pressões fami-
liares. Clayburgli já
encampara as idéias
feministas desde ('ma
mulher descasada, de
Paul Mazursky, de
7!S. Aqui, ela retoma
o discurso e faz um
filme um pouco mais
arejado. Vale conferir
as atuações do lado
masculino do elenco,
principalmente Char-
les Gròdin **

0 CASAMENTO DA
SENHORA OELAFIEtO

Globo O 1 h30
(Mrs. Dclafield wunts
iit inarry) de George
Schafer. Com Kathari-
ne Hepburn. Harold
Gould e Denliolni Kl-
liou. EUA. 1986. Du-
ração: Ili40.
Comedia. Mulher cató-
lica se envolve com
médico de formação
judaica, na Nova ln-
glaterra. Produção
para a TV com rotei-
ro escrito especial-
mente para Kathari-
ne I lepburn. *

História

e melosa

O Guarda-costas, que a Glo-
bo apresenta hoje em sua Tela
(incute, é ura filme para se colo-
car no aparelho de som. Isso.
para os que são Ias de Whitney
Houston. Os outros devem pro-
curar outra coisa para fazer —
um armário para colocar em or-
dem ou aquela pilha de louças
para lavar ria pia. A não ser que
não se incomodem muito de en-
cifrar uma história açucarada,
pontuada de músicas
melosas e que conta
em 80% do tempo
com a estampa da
cantora na tela. Ela é
ate bonita e coisa e
tal. Mas não e atriz,
não.

Tudo sira em lor-

0 GUARDA-COSTAS
Globo O 22h

(The bodyguard) de
Miek Jaekson. Com
Whitney Houston. Ke-
\in Costner e Gurv
kemp EUA. 1992'.
Duração: 2h

Kévin Costner: o segurança

no de uma estrela da música
pop. que se vè ameaçada por
cartas anônimas. Desesperada;
cia recorre a um especialista cm
segurança, vivido por um Kevin
Costner em estado dc pura para-

nóia. O tal guarda-
costas presta mais
que assistência co-
mercial à sua cliente e
entre os dois rola um
clima. Dali para a
frente, è uma enfilei-
rada de situações pre-
visíveis até o final.
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(llh)
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portuguesa (Uh25)2 -- Sho\v dc ciência 11 IhsOl
9 — Hugo game (UhXH

sm'2 — Rede Brasil — Tarde
Noticiário (12b)
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7— Esporte total (I2h)
9 — CNT opinião.
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(15h30)11 — l.'ma galera do
barulho Serie (15h30)
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(I5h40l
6 — Home shopping (15h40)
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A ESPN Brasil já escalou o melhor time. E você, já escalou a ESPN Brasil?

Para transmitir toda a emoção do esporte,
a ESPN Brasil não fica trocando as bolas.
Escala logo o melhor time de comentaristas,
onde cada um atua só na sua área.
Assim, o Telê Santana, por exemplo, nunca
vai trocar os pés pelas mãos numa partida de
vôlei, ou ficar comentando os golpes do Mike
Tyson. Na ESPN Brasil, o Telê é o homem

certo no lugar certo, assim como muitos outros

profissionais.
É por essas e outras, que na ESPN Brasil você
cobre 483.124 lares*, sempre com o melhor
esporte e o melhor futebol do mundo, 24
horas por dia. Na hora de anunciar, não
improvise. Escale a ESPN Brasil, o canal de
esportes exclusivo da TVA.
• Total de Assinantes da ESPN Brasil em setembro/95.
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segunda mão, depois se mudaram para um
apartamento ainda alugado mas já de dois

quartos. De vendedora de boutique ela passou
a gerente, e depois de muita dureza foram
numa excursão a Buenos Aires e Bariloche —

em 10 prestações, mas tudo bem.
Mais um filho, mais problemas: escola cara,

babá para poder continuar a trabalhar — vol-
taram quase à estaca zero, mas não desanima-
ram. Até porque — detalhe importantíssimo
— eles não só se amavam, como se queriam
muito bem. Era um casal raro, que torcia —

ah, e como torcia — um pelo outro.
Não se sabe se foi Deus

se foram apenas eles
mesmos que se ajuda-
ram, mas o fato é que
um dia chegaram lá.
Realizaram todos os
sonhos que pode ter
um jovem casal: apar-
tamento próprio, car-
ro do ano, restauran-
tes sem precisar fazer
contas — consegui-
ram tudo, talvez mais
do que tinham, ja-
mais, pensado em ter.

Mas como bem se
sabe, a vida não é fá-
cil, e ele começou a
mudar. Primeiro fo-
ram as roupas; uma

preocupação excessi-
va com a elegância,
uma exigência com os
sapatos que não esta-
vam bem engraxados, até da fivela do cinto

que não estava brilhando ele reclamava. Aí
vieram as críticas com relação a ela, que nun-
ca estava vestida como devia; com a emprega-
da que não usava uniforme, e com a comida

que, apesar de gostosa, estava mal-apresenta-
da na travessa. Diante desse novo homem, ela
desconfiou — claro — da existência de uma
outra mulher.

Começou a sofrer e a prestar atenção em
tudo: 110 tempo que ele passava no banheiro se
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Que problema

Eles começaram a vida por baixo, e com as

dificuldades de praxe: dinheiro curto, aparta-

mento pequeno, e quando o primeiro filho

nasceu, dormia com eles, no quarto. Mais tar-

de, foi improvisada uma caminha na sala — e

a vida foi correndo.
Mas os dois eram esforçados e não tinham

medo do trabalho. Além de cuidar da casa, ela

conseguiu um emprego à tarde, e deixando o

bebê na creche — e com a ajuda dos congela-

dos — dava para ir levando.
O grande programa: a praia no final de

semana, mas levando na sacola mamadeira,

sanduíches e fraldas; sair a noite era pratica-
mente impossível, mas no início do mês dava

para convidar três ou quatro amigos para

jantar, na base da cerveja, e a sobremesa eles é

que traziam. Eram felizes, e só precisavam
mesmo era de mais dinheiro — mas tinham a

esperança de que com o tempo isso ia aconte-

cer.
Inteligente, esforçado e esperto, ele foi

abrindo seu caminho; muitas vezes levava tra-

balho para casa, mas sem reclamar. Queria ter

uma vida melhor, mais confortável, e sabia

que para isso acontecer, só mesmo trabalhan-
do duro e tendo sorte.

Foram anos de luta, mas as coisas começa-
ram a melhorar; compraram um carrinho de
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arrumando para sair, na água de colônia no-
va, nos discos que começou a comprar e,
sobretudo, no distanciamento. Todos os as-
suntos que diziam respeito à vida dos dois

enchiam ele de tédio. E ela foi se convencen-

do, tendo a mais absoluta certeza, aliás, de

que havia mulher na parada — afinal, quem

não percebe quando o outro está apaixonado?

E ele, sem a menor sombra de dúvida, estava.

Foram tempos de grande sofrimento, em

que ela não conseguia se entender; não sabia

se ainda gostava dele, se valia a pena lutar por
se queria lutar ou se era melhor largar
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tudo e cuidar de sua própria vida — um caos

total.

A crise durou; um dia ela aprontou, ele fez

uma cena de ciúmes daquelas, e ela entendeu

que ele não estava apaixonado por mulher

nenhuma, que o problema era infinitamente

mais grave: ele estava profundamente apaixo-

nado, sim, mas por ele mesmo.

E ela descobriu que seria muito, muito mais

fácil, se fosse por outra mulher.
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