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Pouco antes das 18h, a Av. Rio Branco estava totalmente ocupada pelos manifestantes

Jobim diz que

grampo 
não

incluiu FH

0 ministro da Justiça, Nelson
Jobim, garantiu ontem que não há
participação do presidente Fernan-
do Henrique nas conversas teleioni-
cas gravadas pela Polícia Federal
na casa do embaixador Júlio César
Gomes dos Santos. 0 porta-voz
Sérgio Amaral confirmou que o
presidente conversou com o embai-
xador. mas disse não saber se a
conversa está nas gravações. (Pág. 3)

TV mostra ao

vivo Botafogo

e Flamengo

Os torcedores de Botafogo e Fia-
mengo têm bom motivo para ficar
em casa hoje à noite. A TV Bandei-
rantes transmite importantes jogos
de seus times. As 20h3Ò, o Botafogo
enfrenta o Santos, precisando do
empate para se classificar às scmifi-
nais do Campeonato Brasileiro. As
22hl0. o Flamengo faz o primeiro
jogo da final da Supercopa, contra
o lndependiente. (Páginas 39 e 40)

Telefônicas

serão vendidas

a brasileiros

A privatização das companhias te-
lefônicas terá como exigência que o
controle acionário das empresas II-
que em mãos de brasileiros, segundo
anunciaram ontem o presidente Fer-
nando Henrique Cardoso e o minis-
tro das Comunicações. Sérgio Motta.
A venda será feita através da pulveri-
/.ação das ações das atuais subsidia-
rias da Telebrás. (Páninas 16 e 17)

Tome um avião
e vá ao colégio
Viajar c a melhor maneira de
aprender um idioma estrangeiro.
(Conheça roteiros que misturam
diversão e cursos de línguas na
Europa, na Oceania e nos Estados
Unidos. (I>ãginas

TEMPO
No Rio o cm Niterói, céu jen-
coberto a nublado, com pan- |
bidus de chuva, principalmcn- Itc na madrugada c á tarde. Bf
Temperatura em ligeiro deeli-
nio. Ontem, máxima de 2l).K" «,*
no Maracanã c minima de
21.4" cm Jae-arepaguá. Mar
calmo e visibilidade de moderada a reduzida. Fo-
tos do satélite e mapas do tempo, página 36.

COTAÇÕES
SALÁRIO MÍNIMO (novembro) RS 100.00; DÓLAR:
Comercial (compra) RS 0.9640; Comercial (venda)RS 0,9645; Paralelo (compra) RS 0.955; Paralelo
(venda) RS 0.970; Turismo (compra) RS 0,9665; Tu-
rismo (venda) RS 0,9675. TR: do dia 29.10 a 29.11 —
1,4785%; TBF: do dia 27.11 a 27.12 — 2,6820%;
UNIF (novembro) Para IPTU residencial — RS
20.04"; Para IPTU residencial, comercial e territorial.
ISS e Alvará — RS 20.04. 'Obs. Verificar exceções
junto à prefeitura; UFERJ Novembro — RS 35,20.

Ano CV — N° 235
Assinatura JB (novas) Çj? Rio 589-5000
Outros estados/cidades (DDG).^ (021) 800-4613
Atendimento ao assinante....Q? (021) 589-5000
Classificados Ç? Rio 589-9922
Outras praças (DDG) (021) 800-4613

Você 
pode

ser cliente

do Banco

de Boston.
Informações:

(021) 224-6152
BANCO DE BOSTON
Atendimento i1e V classe

Multidão sai às

ruas 
para 

exigir

fim da violência

A Caminhada pela Paz inundou ontem o
Centro do Rio de gente que foi pedir o fim da
violência: a Polícia Militar fixou a multidão em
70 mil pessoas, mas os organizadores do ato — o
Movimento Reage Rio — calcularam em 300
mil os ricos, pobres, favelados, aposentados,
artistas, trabalhadores, ex-vítimas de assalto e
parentes de seqüestrados que ocuparam a Ave-
nida Rio Branco e parte da Presidente Vargas,
das I7h45 às 21 h. Os dois números estão longe
da expectativa dos organizadores — l milhão de
manifestantes — mas, mesmo considerando o
cálculo da PM, certamente nunca tantos mora-
dores do Rio saíram às ruas juntos para pedir
paz. Eles enfrentaram uma chuva de duas horas
— das I4h45 às I6h50 — para. em completa
harmonia, exigir das autoridades uma ação efe-
tiva contra o crime. No meio da multidão estava
Vera Dias, fazendo o enterro simbólico do mari-
do, o empresário David Kogan. que seqüestra-
dores levaram em maio deste ano e depois assas-
sinaram, conforme contou um traficante preso
há dois dias. O antropólogo Rubem César Fer-
nandes. líder do Reage Rio, ficou feliz pelo
sucesso da Caminhada. "O 

grande desafio de
mobilizar pessoas além da Zona Sul foi venci-
do", disse ele. Em seu programa de rádio, o

presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou
que a caminhada não foi "contra nem a favor
das autoridades, de partidos políticos, de entida-
des e muito menos de pessoas. É uma resposta
da sociedade à violência que persegue a cidade.
Uma resposta de paz. Esta corrente pela paz
vai iluminar a cidade que è o farol do Brasil."
(Págs. de 22 a 34, Coisas da Política, pág. 2,
Informe JB, pág. 6, e Informe Econômico, pág. 17)

Seguro-desemprego

leva 1 mil a filas

Em São Cristóvão, a caminhada em busca
do seguro-desemprego, do Fundo de Garantia

por Tempo de Serviço e dos resíduos do PIS-
Pasep levou às filas do Centro de Atendimento
ao Trabalhador, da Caixa Econômica Fede-
ral, a mesma quantidade — cerca de 1 mil —

de desempregados de todos os dias. Aguarda-
vam o atendimento para sacar um dinheiro
com destino certo: a sobrevivência. (Pág. 15)

O desafio das

grandes 
cidades

No ano 2025, a população urbana do pia-
neta será de 5 bilhões de pessoas, o dobro da
atual, mas, ao contrário do que acontece hoje.
as maiores cidades estarão em países pobres.
A Habitat, uma agência da ONU dedicada ao
estudo das megalópoles, prevê que a violência
vai aumentar nessas aglomerações humanas se
não forem tomadas medidas para melhorar a
vida de seus moradores. (Páginas 12 e 13)

Iniciativa deixa

teóricos otimistas

Pensadores e intelectuais mostram-se otimis-
tas com o Reage Rio, avaliando que a iniciativa
contribuirá para ações eficazes contra a vio-
lência. "As 

pessoas estão saindo de suas gra-
des para falar do seu medo e de sua esperan-
ça", reconhece a antropóloga Alba Zaluar.
"Vamos nos agarrar a isso e acreditar uma vez
mais", convoca o professor de Filosofia Politi-
ca Janine Ribeiro. {Caderno B, páginas 1 e 2)

EDITORIAL

"...há um consenso de que a violência deve

parar, imediatamente. A integração das

favelas à cidade e a reforma da polícia são

etapas iniciais de um longo processo que
tardava a entrar em movimento. Uma fugaz

sensação de paz não deve anestesiar a

consciência da cidadania."
Página 8
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¦ So nos ultimos 12 meses, foram mais de 30 os projetos sobre drogas e seqiiestros
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Política

Violência inspira Congresso

¦ Só nos últimos 12 meses, foram mais de 30 os projetos sobre drogas e seqüestros

AIW HIIHWCB/B/
1 Tkt oéfoo Rto/Porfe/Rlo (YPx3M)* 1 loc. corro Peugeot 106 KID +
23 dias + Seguro total e taxas +
Retirada e devolução (França)
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Rio 
'energiza'

ação do Estado

X s voltas cada um com sua crise, o governador de São
/\. Paulo, Mário Covas — cercado de Banespa por todos
os lados —, e o ministro da Justiça, Nelson Jobim — envolto
cm grampos até o pescoço —, nem por isso deixavam ontem
de manter perfeita sintonia com a cidade, que foi às
ruas para reafirmar sua autoridade diante dos que
buscam roubar-lhe a auto-estima.

Um paulista, outro gaúcho; um tucano, outro
pemedebista. Ambos brasileiros antenados muito
além da carioquice e convictos de que a cidade-sím-
bolo do país ultrapassava na Avenida Rio Branco a
linha que separa o festejo da ação. Nenhum dos dois — tão
afinados com o presidente da República quanto o governa-
dor Marccllo Alencar — era capaz de conceber os efeitos da
passeata Reage Rio de outra forma que não a de absoluto
reforço favorável à autoridade do governo do estado.

As desconfianças de caráter político que tomaram de assalto
a alma de Marcello, de qualquer lado que se olhe, na avaliação
dc Covas e Jobim. não guardam relação com o que de fato se
passava pelas cabeças dos que foram à passeata. Acostumado a
ser alvo da desconfiança natural que a autoridade desperta ao
primeiro olhar do cidadão, Mário Covas acredita que aqui e ali
possa haver interesses individuais envolvidos no movimento.
Mas, no macro, considera a passeata uma demonstração de
confiança na ação do Estado.

"As 
pessoas não foram para a rua pedir a saída do

governador nem tampouco para apontá-lo como responsá-
vel pelos males do mundo. Saíram para oferecer ajuda."
Para Covas, que faz questão de dizer que transmite a
impressão de quem olha a distância, o sinal mais claro e a
conseqüência mais imediata da caminhada é mostrar para a
bandidagem que a sociedade sabe quem é o adversário.

"Talvez o crime ainda não tenha se dado conta de que
existe uma população inteira contra ele. de que não há nos
cidadãos a menor disposição à aliança, mas um compromis-
so com o combate à marginalidade. A passeata mostra isso
com toda clareza e enorme dimensão", diz Covas. Na opi-
nião do governador dc São Paulo — que ressalta sempre o
fato de viver ele próprio numa cidade de problemas seme-
lhantes —, "o recado de quem inventou isso" é o dc que
apenas juntos sociedade e Estado terão capacidade de en-
frentar o inimigo. "Mas ninguém contesta o lato de que o
comando é do governo." Donde, na visão dele. não existem
motivos para preocupações políticas."Marcello não está recebendo apoio eleitoral, mas certa-
mente o movimento significa apoio político."

A tese do ministro da Justiça vai na mesma linha. Nelson
Jobim acredita que a energia positiva de toda uma cidade
tem, de fato, uma utilidade prática que vai além do simbolis-
mo. Ele lembra que, por conta do regime militar, durante
muito tempo a ação repressora da polícia em qualquer
instância foi repudiada pela população justamente por se
confundir com a limitação das liberdades. Isso não apenas
do ponto de vista político, mas principalmente por causa dos
métodos herdados daquela época e usados no trato ao
cidadão mais pobre."Quando uma cidade sai às ruas clamando contra a
violência c exigindo que tudo mude, essa energia não é
dirigida necessariamente contra o poder constituído. Ao
contrário, serve para referendar a ação da repressão contra o
crime." Ou seja, passa a vigorar a mentalidade de que policia
tem de jogar ao lado da sociedade e não no campo oposto.
Ela é propriedade do Estado, cujos donos somos nós.

Por tudo isso tonia-se mais e mais importante o expurgo
policial de modo que a sociedade possa enxergar a possibili-
dade de reverter parcerias que até hoje só favoreceram o
adversário. Seja na aliança da polícia com o crime, seja na
leniência da elite que recorria a uma policia tão privada
quanto corrompida, seja no compadrio com o bicho ou seja
na postura heróica e protetora que um Estado ausente
propiciou ao bandido, que se fez de mocinho até que a
cidade acordou.

E, pela primeira vez, despertou com disposição à unidade, a
despeito de quaisquer que sejam as ambições que se encerrem
neste ou naquele coração. Essas surgem sempre independente-
mente da natureza e das intenções dos movimentos. Mas o que
conta não é isso. O que interessa é a emoção coletiva que
ninguém será capaz de capitalizar para si.

Nesse sentido, a ausência do governador não foi uma
jogada política de todo inábil. Ao contrário. Evita que
amanhã ou depois o governo reivindique propriedade ou
seus adversários o acusem de apropriação indébita. O que
não significa que o movimento seja um amontoado amorfo
sem dono nem direção.

São dois os fios condutores: a junção de interesses e a
capacidade de transformá-los em ações criativas e eficazes.
Eles é que mostrarão se o Reage Rio é, como se espera, um
marco de ousadia, coragem e afirmação ou apenas mais uma
manifestação de euforia fugaz.

Proteção a Caio

Na noite se segunda-feira
o Ministério da Justiça de-
terminou à Polícia Federal
que dê proteção e garantia
de vida ao sociólogo Caio
Ferraz, da Casa da Paz. em
Vigário Geral. De acordo
com o ministério, Ferraz tem
recebido várias ameaças de
morte. A decisão de determi-

nar que agentes acompa-
nhem o sociólogo e investi-
guem de onde partem as
ameaças foi tomada pelo fa-
to de que a briga de Caio
hoje é grande, justamente
com os dois maiores adver-
sários da cidade: o tráfico de
drogas e a banda podre da
polícia.

JORGEMAR FEL1X

BRASÍLIA — A violência urba-
na jamais foi objeto de tantos
projetos no Congresso Nacional:
em apenas um ano, os parlamen-
tares apresentaram mais de 30
propostas sobre seqüestros, dro-
gas e formas de aperfeiçoar o tra-

balho da polícia.
Os crimes ocorridos

no Rio e em São Paulo
inspiraram deputados e
senadores da atual le-
gislatura. Mas isto nem
sempre significou, na

prática, um avanço no combate
ao crime organizado ou a melho-
ria da segurança nas grandes cida-
des.

"Muitas vezes, a preocupação
do legislativo leva à distorção. É
preciso ter muito bom senso", ad-
verte o deputado Hélio Bicudo
(PT-SP), um especialista no as-
sunto. E aponta como exemplo o
projeto de especificação do crime
organizado, já sancionado pelo
presidente Fernando Henrique
Cardoso. Segundo Bicudo, o pro-
jeto foi discutido "superficialmen-

te" pela Câmara. "E não contri-
buiu em absolutamente nada."

Seqüestro — Uma das maio-
res falhas do trabalho legislativo,
segundo o deputado, foi o projeto
do então senador Maurício Cor-
rêa, ex-ministro da Justiça e hoje
ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF), determinando que
fossem bloqueados os bens da
pessoa seqüestrada e de seus pa-
rentes até o terceiro grau. 

"Isso
levaria à diminuição das queixas,
por parte das famílias envolvidas,
para evitar o bloqueio de seus
bens", critica. O projeto, que já
foi rejeitado pela relatora, deputa-
da Zulaiè Cobra (PSDB-SP). con-
tinúa na Comissão de Constitui-

ção e Justiça, mas dificilmente se-
rá aprovado.

Bicudo, autor de dois projetos
de lei em discussão na Câmara —
um sobre a desmilitarização da
polícia, que passaria ao crivo do
Judiciário, e outro definindo os
crimes contra o Estado de Direito
e contra a Humanidade — afirma
que a intenção da maioria dos
trabalhos apresentados tem leva-
do apenas ao aumento das figuras
jurídicas criminais.

Neste momento, só no terreno
da violência urbana, a Comissão
de Constituição e Justiça analisa
mais de 20 trabalhos. Entre eles,
um de autoria do Poder Executi-
vo. que diminui a pena para os
criminosos que colaborarem com
as investigações policiais. Neste
mesmo projeto, o jogo do bicho
deixa de ser considerado contra-
venção para transformar-se em
crime. Por ironia, paralelamente a
esta proposta, tramita a que suge-
re a legalização do jogo do bicho.

Drogas — Outro projeto po-
lêmico. na relação daqueles que
tratam dos crimes urbanos, é o de
autoria do deputado Fernando
Gabeira (PV-RJ), que descrimina-
liza a maconha, determinando
uma nova política sobre as dro-
gas. O projeto seria votado on-
tem, na Comissão Especial de Po-
lítica Nacional de Drogas, mas foi
adiado para a próxima semana.

O projeto de Gabeira recebeu
um substitutivo do deputado Ur-
sicino Queiroz (PFL-BA). que o
aproximou mais da proposta de
seu colega Elias Murad (PSDB-
MG). Murad determina que, em
alguns momentos, o governo deve
distribuir seringas a dependentes,
para evitar a proliferação de
doenças, sobretudo a Aids. "O

projeto é um dos mais importan-
tes passos para a modernização
da legislação", defende Gabeira.

npNHHMá í&Èm ' >í.H
Para Bicudo, nem todas as propostas são boas: "Falta bom senso"

Relator favorece bicheiros

GUSTAVO K.RIEGER
BRASÍLIA — O relator da Co-

missão Especial da Câmara que
examina a liberação dos jogos de
azar, Aracely de Paula (PFL-
MG), apresentou ontem seu pare-
cer propondo a liberação do jogo
do bicho e dos cassinos. Se o pa-
recer for aprovado, os bicheiros
têm anistia garantida. O Código
Penal diz que ninguém pode cum-
prir pena por fato que a lei deixa
de considerar crime.

A comissão estava dividida en-
tre duas propostas. A primeira,
do deputado José Fortunati (PT-
RS), mantinha o jogo do bicho na
ilegalidade e permitia que a Caixa
Econômica explorasse uma nova
loteria, a Zooteca, concorrente
dos bicheiros. A segunda, do de-
putado lvo Mainardi (PMDB-
RS), liberava o bicho e dizia que

sua exploração deveria ser entre-
gue aos bicheiros.

Aracely adotou uma fórmula
intermediária, mas próxima ao in-
teresse dos bicheiros. Além de li-
berar a exploração do bicho, ele
diz que as concessões serão entre-
gues pelos governos estaduais, ga-
rantindo "a 

preservação das ca-
racteristcas e da identidade desta
modalidade de jogo". Este dispo-
sitivo é visto pelos integrantes da
comissão como "porta de entra-
da" para os bicheiros.

A Comissão Especial é termi-
nativa, o que significa que o pro-
jeto que ela aprovar deve ser en-
viado diretamente para sanção
presidencial. Só terá que ser vota-
do em plenário se houver um re-
curso de pelo menos 10% dos de-
pulados.

Marcello anuncia corte na folha

RENATO CORDEIRO —
O governador Marcello Alencar

vai anunciar hoje uma reforma ad-
ministfativa de emergência para
conter o aumento das despesas com
a folha do funcionalismo estadual.
De acordo com o governador, a
folha tem tido aumentos de 3% ao
mês desde janeiro, devido, princi-
palmente, às incorporações de van-
tagens previstas em lei para algu-
mas categorias de servidores. Mar-
cello disse que, com esses "ganhos
vegetativos", os gastos com o fun-

cionalismo já cresceram RS 80 mi-
Ihòes.

No final da tarde de ontem, o
governador reuniu-se com o secre-
tário estadual de Administração,
Augusto Werneck. no Palácio Gua-
nabara. para definir os detalhes da
reforma. Marcello afirmou que não
pretende fazer demissões nessa pri-
meira etapa. Mas lembrou que a
Secretaria Estadual de Administra-
ção está levantando todos os servi-
dores com contratação irregular.
De acordo com Marcello, os cortes

desses funcionários, no futuro, se-
rão inevitáveis.

O governador classificou de"drásticas" as medidas a serem
anunciadas hoje, mas não revelou
quais. 

"Sem essas medidas, nós não
conseguiremos equilibrar as finan-
ças do estado. Eu não estou conse-
guindo dar aumentos setoriais para
a policia, por exemplo, por causa
dessa expansão da folha", recla-
mou Marcello Alencar, ontem à
tarde, numa visita a Angra dos
Reis. O governador tem sido um

dos principais defensores da pro-
posta de reforma administrativa
encaminhada pelo governo federal
ao Congresso Nacional.

Marcello também já determinou
ao secretário Augusto Werneck la-
zér o censo do funcionalismo e a
contratação de uma empresa para
realizar auditoria externa na folha
de pagamento. 

"Com isso. vamos
saber quantos são, onde estão e o
que os funcionários estão fazendo",
afirmou o governador.
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Ghedid é afastado da

CPI 
que 

apura bingo

BRASÍLIA — O deputado
Marquinhos Chedid (PSD-SP)
foi destituído da CPI do Bingo e
será interrogado amanhã como
suspeito de ter recebido propina
dos donos de bingo em situa-
ção ilegal. A presidente da CPI,
deputada Zulaiê Cobra (PSDB-
SP), divulgará hoje a integra das
fitas com gravações telefônicas,
nas quais uma voz afirma que
Chedid recebeu dinheiro para li-
vrar os donos de bingos das
investigações. Se for comprova-
da a suspeita, Chedid pode ter o
mandato cassado.

Zulaiê anunciou também que
convocou para depor o procura-
dor-geral de Justiça de São Pau-
lo, Emmanuel Burle Filho, o de-
legado Alberto Angerami, e os
donos do bingo Liberty e Gari-
tão, Jamus Wessel e Valdomiro
Garcia Júnior, acusados de su-
bornar Chedid. Chedid: de integrante a suspeito ,

Classificados

Disque JB
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23-5000
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Chelotti preserva

o denunciante

ISIg

Johint resistiu às pressões para afastar Vicente Chelotti, mas garantiu que não cederá ao corporativismo

Jobim diz 
que 

FH não foi 
grampeado
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BRASÍLIA — O ministro das Co-
ânunicações, Sérgio Motta, aprovei-
-tou a apresentação do programa de
reestruturação do setor de teleco-
municáções, no Itamarati, e man-
dou um recado aos envolvidos no
caso Sivam, defendeu a reeleição de
Fernando Henrique Cardoso e fez
um apelo ao Congresso para que
aprove as reformas. Tudo no mes-
mo discurso.

Motta começou afirmando que
o governo está promovendo um
resgate da ética e da moral. "Cada
desvio ético, cada desvio moral será
punido rigorosamente pelo presi-
dente da República, podem ter cer-
teza disso. Este governo não tem
intermediários, nem agentes, embo-
ra alguns insistam", garantiu.

As luzes do auditório se apaga-
ram por um momento e o ministro
aproveitou: "Não 

queremos falar
no escuro, embora alguns insistam,
mas são os expurgados. Este é um
governo transparente." Mais
adiante, disse que o Congresso tem
demonstrado profunda disposição
de promover as mudanças propos-
tas pelo governo.

• "Tenho certeza que o Congresso
votará agora todas as propostas
para as quais foi convocado. Nós
temos uma coligação que teve su-
cesso e permanece conduzindo o
país. E vai continuar nos próximos
mandatos. Todos sabem que sou

Planalto

Brasília — O secretário-geral
da Presidência, Eduardo Jorge, in-

;dicará nos próximos dias os nomes
idos três integrantes da comissão de
¦'sindicância encarregada de investi-
3>ar as denúncias de tráfico de in-
afluência do ex-chefe do Cerimonial'do Planalto, embaixador Júlio Cé-
sar Gomes dos Santos. Da comis-
são deverão participar três fundo-
nários públicos lotados no Palácio.

"O objetivo da comissão é invés-
tigar se a conduta do embaixador
Júlio César se configura ou não em
tráfico de influência", afirmou o
porta-voz da Presidência, embaixa-
dor Sérgio Amaral. Ele explicou
que, de acordo com o resultado, a
comissão poderá ou não solicitar à
Justiça a abertura de inquérito so-
bre o assunto.

adepto da reeleição. É uma questão
de livre arbítrio", afirmou. Um
pouco antes, Motta havia pedido o
apoio do Congresso para as pro-
postas do governo, aproveitando a
presença de vários parlamentares
na platéia, e elogiado o trabalho
parlamentar.

Maquiavel — O ministro ter-
minou seu discurso citando o filó-
sofo Nicolau Maquiavel: "Nada
mais difícil de manejar, mais peri-
goso de conduzir ou de mais incerto
sucesso do que liderar a introdução
de uma nova ordem, já que a admi-
nistração disso fere todos os que se
beneficiam da velha ordem".

Mais tarde, na posse do novo
presidente da Telebrás, Fernando
Xavier, o ministro explicou as últi-
mas decisões tomadas pelo presi-
dente da República. "O 

governo
não aceita outros fatos (como o do
grampo telefônico) que, se vierem a
ocorrer, serão tratados com absolu-
ta ética e moral, mesmo que isso
signifique uma mágoa profunda
para o presidente e seus compa-
nheiros", afirmou.

O ministro aproveitou a cerimó-
nia para fazer um discurso político,
ressuscitando suas criticas ás admi-
nistraçòes anteriores no ministério.
Segundo Motta. quando assumiu
em janeiro 

"encontrou um ministé-
rio destroçado e a Telebrás desvia-
da de seu papel histórico".

investiga

Amaral disse também que até o
final da tarde de ontem o presidente
Fernando Henrique Cardoso não
havia recebido o relatório do minis-
tro da Justiça, Nélson Jobim. sobre
os responsáveis pelo grampeamen-
to do telefone do embaixador. De
acordo com ó porta-voz. a investi-
gação sobre a escuta clandestina
caberá ao Ministério da Justiça.

"Do 
ponto de vista do Palácio

do Planalto, este assunto está en-
cerrado", disse. O porta-voz negou
ainda que o governo esteja "hesi-
tante" diante das denúncias de trá-
fico de influência e de violação do
sigilo telefônico. "Não existe da
parte do governo nenhuma hesita-
ção, nem intenção de retardar ne-
nhuma decisão", afirmou.

Júlio César vai

depor amanhã
BRASÍLIA — O embaixador Jú-

lio César Gomes dos Santos deverá
prestar depoimento amanhã na Cã-
mara dos Deputados. A inquirição
do ex-chefe do Cerimonial da Presi-
dência da República, marcada para
ontem, foi adiada porque o horário
coincidia com o do depoimento do
ministro da Justiça, Nélson Jobim.
Também amanhã, prestará depoi-
mento o dono da Líder Taxi Aéreo,
José Afonso Assumpção.

Na próxima terça-feira, as co-
missões de Fiscalização e Controle.
Defesa Nacional e Defesa do Con-
sumidor. Meio Ambiente e Mino-
rias ouvirão diretor-geral da Policia
Federal, Vicente Chelotti e o dele-
gado Mário José Santos, responsa-
vel pelo grampo.

Ministro 
qi

BRASÍLIA — O embaixador
Júlio César Gomes dos Santos,
ex-chefe do Cerimonial do Palá-
cio do Planalto, poderá ser pro-
cessado com base no estatuto do
funcionalismo público. A conclu-
são é do relatório entregue ontem
á noite pelo ministro da Justiça,
Nélson Jobim, ao presidente Fer-
nando Henrique Cardoso. Segun-
do o relatório, as fitas com o resu-
mo das conversas telefônicas do
embaixador são suficientes para
iniciar investigação visando o en-
quadramento do embaixador em
dois incisos do artigo 117 do esta-
tuto do funcionalismo.

De acordo com o relatório. Jú-
lio César poderá ser punido com
base em dois incisos do estatuto

t

er processo
do servidor público: o 9 — valer-
se do cargo para lograr proveito
pessoal ou de outrem em detri-
mento da função pública — e o 12
— receber propina, comissão,
presente ou vantagem de qualquer
espécie em razão de suas atribui-
ções.

A conclusão do relatório de
Jobim destaca, no entanto, que as
fitas gravadas pela Policia Federal
na casa do embaixador não ser-
vem como prova. Jobim revela
ainda que foi o agente Cláudio
Mendes, chefe do serviço de pro-
teção a dignatário da Policia Fe-
deral, quem entregou a transcri-
ção das fitas ao ex-presidente do
Incra. Francisco Graziano.

JOSÉ MITCHELL —
PORTO ALLGRL — Os 4.700

agentes da Policia Federal estão
realizando um plebiscito interno
sobre a posição do diretor-geral
da entidade, delegado Vicente
Chelotti, no episódio da escuta
nos telefones do ex-chefe do Ceri-
monial do Palácio do Planalto,
Júlio César Gomes dos Santos.
Nas unidades da Polícia Federal
em Alagoas, Pernambuco, Paraí-
ba e Rio Grande do Norte, onde a
pesquisa já foi concluída, "a

maioria quase absoluta defende a
manutenção do delegado Vicente
Chelotti como diretor-geral, por
ter agido corretamente no caso da
escuta telefônica".

As informações foram dadas
ontem pelo presidente da Federa-
ção Nacional dos Policiais Fede-
rais. Jorge Venerando de Lima,
que preside o 3" Congresso Na-
cional dos Policiais Federais, ini-
ciado ontem.

Venerando disse que Vicente
Chelotti "não tem culpa pelo vá-
zamento de informações e foi en-
ganado por alguns companheiros.
Ele vive uma situação difícil por
causa do envolvimento do irmão
dele nesta história, mas já lêz o
que tinha de fazer: mandar invés-
tigar o próprio irmão. E quem
vazou tem que ser responsabiliza-
do".

Nem Venerando nem os mais
de 50 líderes sindicais policiais de
todo o país. reunidos em Porto
Alegre, acreditam que Vicente
Chelotti vá ser demitido: "se o
demitirem, ficará a imagem para a
sociedade de que foi afastado por
trabalhar corretamente e por des-
cobrir indícios de tráfico de in-
fluéncia e corrupção".

Venerando revela que existem
alguns grupos internos na Policia
Federal que 

"procuram desestabi-
lizar o Chelotti, mas a imensa
maioria o apóia, como está se
comprovando no plebiscito inter-
no". O próprio Vicente Chelotti
virá amanhã a Porto Alegre para
falar no encerramento do encon-
tro. que debate inúmeros temas,
desde a atuação da Policia Fede-
ral no Mercosul até a ação do
crime organizado na lavagem de
dinheiro.

¦ Ministro conta na Câmara que parte das

conversas gravadas foi apagada pela PF

FRANCISCO LEALI
BRASÍLIA

— O minis-"tro 
da Justi-

;ça, Nélson
Jobim, afir-*mou ontem,
•em depoimento na Câmara dos De-
putados, que o presidente Fernan-
;do Henrique Cardoso não teve ne-
nhuma conversa grampeada pela

^Polícia Federal. O ministro revelou
que parte das conversas telefônicas
gravadas na casa do embaixador
:Júlio César Gomes dos Santos foi
:apagada pela Polícia Federal. Jo-
bim, que resistiu à pressão dos de-
•putados para demitir o diretor-ge-'ral 

da Polícia Federal, Vicente Che-
lotti, explicou que os policiais apa-
garam as gravações que
supostamente não teriam impor-
tância para as investigações.

Entre essas conversas estariam,
segundo relatório enviado a Jobim,
ligações telefônicas feitas pelos em-
pregados da casa do ex-chefe do
Cerimonial da Presidência da Re-
pública. O ministro disse desconhe-
cer a existência de outras conversas
de Júlio César gravadas e que só
sabia dos 13 telefonemas que foram
transcritos pela Polícia Federal.

Versão — No depoimento de
mais de quatro horas, o ministro
atribuiu a maior parte das informa-
ções à Policia Federal, deixando
transparecer que ainda não está
convencido da veracidade da ver-
são de que a escuta foi iniciada a
partir de denúncias anônimas: "Te-
mos que esperar o resultado da sin-
dicância."

Na sessão conjunta das comis-
sões de Fiscalização e Controle,
Defesa Nacional e Defesa do Con-
sumidor, Meio Ambiente e Mino-
rias. Jobim rebateu os insistentes
pedidos de deputados de vários
partidos para que Vicente Chelotti
iosse demitido. "Não vai haver ne-
nlium linchamento", avisou. O mi-
nistro contou que Chelotti foi esco-
lliido por ser de sua inteira confian-
ça e lembrou que o conhece há
muitos anos.

Quando perguntado sobre as

pressões que setores da Polícia Fe-
deral estariam fazendo para manter
Chelotti, o ministro garantiu que
não se submeterá ao corporativis-
mo: "O ministro da Justiça vai
exercer sua autoridade quer quei-
ram, quer não queiram. A autori-
dade será exercida contra quem ti-
ver que ser exercida, sempre com
base em elementos de convicção
plena".

Depois de divulgar a cronologia
oficial sobre a escuta telefônica, o
ministro explicou que só soube da
investigação no dia 13 por intermé-
dio do presidente Fernando Henri-
que Cardoso. "O senhor não foi
atropelado pelos fatos", perguntou
o deputado Ivan Valente (PT-SP).
Jobim argumentou que o diretor-
geral da Polícia Federal não tinha
obrigação de avisá-lo sobre as in-
vestigações porque embora subor-
dinado administrativamente ao Mi-
nistério da Justiça, tem indepen-
dência para investigar.

STF — "A relação é de nature-
za administrativa, e não funcional.
O ministro não tem poder de man-
dar fazer, nem suspender investiga-
ção" afirmou. "Não me senti nem
atropelado, nem desgastado." Jo-
bim fez também uma longa exposi-
ção sobre a decisão do Supremo
Tribunal Federal que considera ile-
gal o uso de grampo.

Diante das insistentes perguntas
sobre quem foi o mandante da es-
cuta, Jobim repetiu a versão oficia):
a autorização da escuta foi dada
pelo juiz da 2a Vara Criminal, Iri-
neu de Oliveira Filho.

O ministro evitou comentar es-
peculações levantadas por depu-
tados sobre as verdadeiras motiva-
ções da instalação do grampo. 

"Te-
nho dificuldade em trabalhar com a
sindrome da conspiração", ironi-
zou. Jobim se referia á teoria do
deputado Inácio Arruda (PC do
B-CE) de que a escuta fazia parte
de estratégia dos Estados Unidos,
que usaram um setor da Policia
Federal supostamente montado
com recursos americanos para im-
pedir a implantação do Sistema de
Vigilância da Amazônia (Sivam).

Federal apóia

diretor-geral

Porta-voz nega assuntos sigilosos

JAILTON DE CARVALHO
BRASÍLIA — O porta-voz da

Presidência, Sérgio Amaral, ne-
gou ontem que o presidente Fer-
nando Henrique Cardoso tenha
tratado de assuntos sigilosos, por
telefone, com o ex-chefe do Ceri-
monial do Palácio do Planalto,
Júlio César Gomes dos Santos, ao
contrário do que insinuou o em-
baixador. Júlio César teria dito,
segundo a revista Veja. que. se o
presidente soubesse que a conver-
sa entre os dois estava sendo gra-
vada, "não teria dito o que disse e
nem pedido o que pediu."

Ao desmentir que o presidente
tenha pedido qualquer coisa que
não pudesse ser revelada, Amaral
acabou confirmando que o presi-
dente realmente conversou com
Júlio César — o que vinha sendo
desmentido pela Polícia Federal."Não existe nada que não pos-
sa ser revelado. O que o embaixa-
dor pediu está estritamente dentro
daquilo que são as funções do
chefe do Cerimonial, no que diz
respeito a trajes para cerimônias
em Bruxelas e filmes a serem pas-
sados no Palácio da Alvorada",
afirmou o porta-voz.

"Essa conversa do presidente
com o embaixador está na trans-
crição que o presidente recebeu?",
perguntou um repórter. "Acho

que não", respondeu Amaral.
Até ontem, a Policia Federal

sustentava que não tinham sido
gravados telefonemas do presi-
dente e que sua voz não fora ouvi-
da nas fitas. Como o porta-voz
confirmou a conversa do presi-
dente com Júlio César, mesmo
sem assegurar se ela consta das
transcrições, ficou uma dúvida so-
bre as versões apresentadas em
Brasília.

Brasília — Josemar Gonçalves

BRASÍLIA — A Polícia Federal
planejou um encontro com o de-
nunciante que provocou a instala-
ção da escuta telefônica na casa
do ex-chefe do Cerimonial da Pre-
sidência da República, Júlio Cé-
sar Gomes dos Santos. A revela-
ção faz parte do relatório entre-
gue pelo diretor-geral da Polícia
Federal, Vicente Chelotti, ao mi-
nistro da Justiça, Nélson Jobim,
na última segunda-feira.

Esse encontro com o infor-
mante não teria ocorrido. Chelot-
ti não revelou a identidade do
autor das ligações anônimas. "Foi

planejado contato pessoal com o
denunciante, sendo certo que as
normas da doutrina internacional
dos organismos policiais exigem a
preservação dos informantes, ob-
jetivando a segurança dos mes-
mos", justificou.

No relatório, Chelotti infor-
mou também que a Polícia Fede-
ral, após a suspensão do grampo,
pretendia prosseguir as investiga-
ções de tráfico de influência. Esse
é um dos motivos que Chelotti
alega para não ter levado o caso
ao conhecimento de Jobim.

Chelotti ponderou que, ao ler
o relatório sobre a escuta na noite
de 20 de outubro, não "vislum-

brou. em tese, tráfico de influên-
cia". "Seria necessário aprofun-
dar a investigação para obter-se
mais dados indicativos de cometi-
mento de crime. Aguardou-se um
momento mais propício, uma vez
que o prosseguimento da investi-
gação estava dificultado pela sus-
pensão da escuta telefônica", ais-
se Chelotti. no relatório.

O relatório esclareceu que a
fita enviada ao Ministério da Jus-
tiça é uma cópia das conversas de
Júlio César com vários interlocu-
tores feita a partir das fitas origi-
nais. "As demais conversas capta-
das foram totalmente desconside-
radas e desmagnetizadas, por se
tratar de diálogos corriqueiros",
diz o documento.
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"A JORNAL DO BRASIL

Proibição

paralisa as

investigações

SÃO PAULO — A portaria do
ministro da Justiça, Nelson Jo-
bim, proibindo temporariamen-
te a utilização de escuta tdefòni-
ca, deixou a a Policia Federal de
mãos atadas e praticamente pa-
ralisou as investigações do ór-
gão nos principais centros do
pais. No Rio, a grande colabo-
ração que o governo anunciou
através da Policia Federal ao
combate ao tráfico, contraban-
do de armas, seqüestros e envol-
vimento de policiais com o cri-
me se resume a um acompanha-
mento, à distância, das informa-
ções que já haviam sido
coletadas pelos grampos telefò-
nicos. "Parou tudo. Não vou
arriscar meu emprego por causa
de bandidos", disse um agente,
que pediu para não ter seu nome
revelado e que não pretende
desrespeitar a decisão do minis-
tro.

Há meses a Policia Federal
montou uma arrojada estrutura
de escuta telefônica, com autori-
zação judicial, para preparar

uma das maiores operações já
desenvolvidas até hoje no Rio.
As investigações foram desenca-
deadas para identificar e punir
policiais federais envolvidos em
extorsão e, ao mesmo tempo,
montar um organograma sobre
o funcionamento do crime no
Rjo. A Policia Federal reivindi-
cava, discretamente, autonomia
para tirar de circulação os che-
ies de quadrilha e já fazia a
coleta de dados através do
grampo. Como a escuta telefò-
nica é matéria-prima das invés-
ligações, a operação foi suspen-
sa até segunda ordem e, mesmo
que seja retomada, perderá o
efeito-surpresa sobre várias
ações que foram interrompidas.

Em São Paulo, centro finan-
ceiro das operações sobre droga
e base de apoio das maiores
quadrilhas, todas as investiga-
ções que dependiam da escuta
foram suspensas. Uma. em fase
de conclusão, era dirigida á pri-
meira quadrilha especializada
em recrutamento de mulas para
o tráfico internacional. A Poli-
cia Federal, até agora, apreen-
deu centenas de quilos de cocai-
na em Cumbica, mas nunca ha-
via chegado aos responsáveis
pelos esquemas de transporte de

droga em vôos comerciais. Os
grampos nos telefones dos trafi-
cantes foram suspensos até que
a portaria de Jobitn seja revoga-
da.

"0 crime organizado está
exultante. Os traficantes ganha-
ram fôlego e devem estar ado-
rando", disse o delegado Rober-
to Precioso Júnior, chefe da
Coordenação Regional Policial
(CRP) da PF em São Paulo,
para quem a portaria ministerial
tem caráter provisório e deve ser
revogada breve.

A escuta telefônica é o princi-
pai instrumento de trabalho da
policia brasileira. Embora a gra-
vação não seja admissível como
prova, ela serve, no mínimo, co-
mo o ponta- pé inicial de qual-
quer investigação. São as infor-
mações conseguidas através do
grampo, por exemplo, que le-
vam a Polícia Federal a fazer as
grandes apreensões de droga e,
a partir daí, instaurar inquérito
por prisão em flagrante. Em ou-
tros países, como Estados Uni-
dos, a escuta é legal e pode ser
usada como prova de condena-
ção do acusado. "A diferença é
que é um assunto do Judiciário
e não de governo", explicou ou-
tro policial.

Assumpção

abrirá contas

ao Congresso

BRASÍLIA — O dono da Líder
Táxi Aéreo, José Afonso Assump-
ção, colocou suas contas bancárias
á disposição de qualquer investiga-
ção que o Congresso queira fazer.
Representante da empresa america-
na Raytheon, contratada para im-
plantar o Sistema de Vigilância da
Amazônia (Sivam), Assumpção di-
vulgou nota rebatendo as denún-
cias de tráfico de influência conti-
das na* gravações telefônicas feitas
pela escuta na casa do ex-chefe do
Cerimonial da Presidência Júlio
César Gomes dos Santos.

Na nota. Assumpção lista 32
contas bancárias que podem ser irr-
vestigadas. O dono da Líder disse
estar perplexo e chocado com ò
noticiário sobre o grampo. Segua-
do ele, as noticias procuram cot»-
fundir seus contatos e relaciona»-
mentos de amizade com "imaginai-

rias negociações em torno do projè-
to Sivam". Assumpção informou
que está disponível para prestar eS-
clarecimentos á Câmara e ao Sena-
do.
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Senador Requião depois de ouvir as 13 gravações dos telefonemas de Júlio César Gomes dos Santos diz que houve montagem

ILIMAR FRANCO
BRASÍLIA

— O gover-
no entregou
ontem à Co-
missão de
Defesa na-
cional, da Câmara, e á supercomis-
são do Senado que avalia o projeto
Sivam, a integra das conversas rea-
Iizadas pelo embaixador Júlio Ce-
sar Gomes dos Santos pelo telefo-
ne de sua casa. Depois de uma
reunião em 2 fita com 13 gra-
Váções foi ouvida, o senador Ro-
berto Requião afirmou que houve'edição da escuta.

• - CRONOLOGIA

Julho/agosto: Policia Federal
recebe cerca de cinco ligações anò-
nimas com denúncias de envolvi-
mento do então chefe do Cerimo-
mal do Planalto, embaixador Júlio
César Gomes dos Santos, com trá-
fico de drogas.
1 ~l agosto: delegado Mario Jo-

>é Santos passa uma ordem de ser-
.viço pedindo identificação de JC,'usuário 

dos telefones 24X-D610 e
986-2127.
22 agosto: agentes dizem ter
identificado JC como Júlio César
Gomes dos Santos.
28 agosto: delegado Mario pe-
cie autorização judicial para escuta
telefônica.
29 agosío: juiz da 2" Vara de
Entorpecentes. Irittóii Oliveira 11-

tíhò. autoriza grampo;
Jj10 setembro: início da escuta*iia casa de Júlio C ésar
Sjt 2 e 1 3 setembro: delega-
«lp Mario di/ ler notado que Júlio
eC/ésar era embaixador "com rela-
i,'ões junto a Presidência da Renú-
iblica";
22 setembro: Último dia da

jescuía
;2 outubro: cónclusãÒ do rela-
sorio sobre o grampo.
;20 outubro: relatório lin.il cn-
ítregue ao dirctor-geral da PI . Vi-
{tente Chelotti.

novembro: o então presi-
alente do Incra. Francisco Grazia-
|io. avisa o presidente Fernando
íHenriquo Cardoso sobre o gi.iin-
ípo.

3 novembro: hemando
{Henrique fala com ministro da Jus-
fiçá. Nelson Jobnn. que consulta
JCbeloüi sobre a veracidade da cs-'cuia.

jjl 7 novembro: embaixador
jflúlio César pede demissão.
1 9 novembro: ministro ti.1
/Aeronautica. Mauro Gandra, pede
ilcmissào.
22 novembro-: delegado Ma-
[rio Santos pede afastamento da
çhelia do C entro (Dados dc Opera-
ponais (CDO).
.2 7 novembro: FrailClSCO
Gra/iano pede demissão.

Júlio César e Celson Badejo
(ligação de Passo Fundo - RS)

JC — É. Mas qual é o problema? Fala.
GB — Não. eu vou te explicar o seguin-
te. Se der, porque daí nós iríamos (á
Brasília) então no dia 11. A única coisa
que eu queria te pedir é para você nos
apresentar, por exemplo, nós iríamos
ali. ficaríamos num hotel, a gente ia no
seu gabinete e você nos apresentaria,
por exemplo, o liquidante da LBA. o
Edmár de Costa Barros. Só liga para ele
e diz. ph tá indo ai...
JC — Primeiro eu tenho que conhecer
esse cara que eu não conheço. Tá me
entendendo ?
GB-Ah...
JC — Foi bom você ter me...deixa eu
preparar o terreno, depois eu falo com
vocês dois, tá bom ?
GB — Então tá. E outro, vê se você
descobre então. Edmar de Costa Bar-
ros.
JC — Sim. sim. Lu vou procurar saber
quem é.
CiB I também, o Sérgio me disse o
seguinte, que o Leonómico \ai ler muito
patrimônio.
JC — Ah bom. primeiro tem que líquí-
dar o Econômico, ne. Ainda não foi
liquidado, tá bom.
GB — Mas ai, alguma coisa tipo Petro-
bras...
JC — Isso o Sérgio vem me falando ha
três anos.
GB — Mas é fácil Júlio, tu é uma
pessoa extremamente inlluente ai.
JC — Tá bom, eu vou olhar isso para
\ ocês.

Júlio ( csar c

2" 
José Afonso
Assumpção (dono da

1W5 Líder Táxi Aéreo)

JA — E nosso Paulo Tarso lá? Como é
que tá ?
JC — Olha. a cabeça tá melhor do que a
nossa. Agora tá paralisado o lado cs-
querdo inteiro. L muito triste.
JA — Perna, mão, tudo.
JC — Tudo. A face lambem. Um nego-
cio complicado. Mas isso ele vai se recu-
perar. Se não se recuperar 100%, recu-
pera 90%, mas \ai precisar de muna
fisioterapia depois de ter terminado a
parte neurológica, a cabeça. Ele sofreu
uma operação gravíssima no cérebro,
ne. Mas a cabeça está a mil por hora. se
lembra de tudo. pediu computador, já
falou com o presidente por telefone. Tá
bem...
(...)
JC — Lu te agradeço muito-viu Zc
Afonso, mas vamos deixar para outra
vez para ir lá (Angra dos Reis), viu 1

Alguma novidade ?
JA — Não, nós tamo ai acompanhando
as coisas, né. O Gandra teve aqui em
Belo Horizonte dois dias e ficou aqui
em casa comigo sabe.
JC — Ah que bom.
JA — Tá preocupado com o Sivam. o
Gilberto Miranda (relator do projeto
Sivam e senador do PMDB-AM) tá
com o prato na mão dele. né. Pegou
para ele mesmo ser o relator e tá com o
negócio parado. E ele (Gandra) já falou
com ele. o Sardenberg (secretário de
Assuntos Estratégicos) já falou com ele.
tal. Tamos achando que precisa de uma
prensa do presidente.
JC — Não, tem que ser uma prensa do
presidente Sarney.
JA — Do Sarney ?
JC — Ah. sim.
JA — Aí. então, fora isso não tem assim
nenhuma novidade não. Tá.

sn | Júlio César
/f e Pedro (não identificado

« liga de Belém)

P — E o seguinte, eu li no jornal de
ontem aqui de Belém, que o Zenaído
Coutinho que é presidente da Assem-
Néia Legislativa do estado do Pará, está
hoje em Brasília, para uma reunião com
o presidente.
JC — Se ele estiver vou falar com ele.
P — i: ele deverá passar para o partido
do PSDB. Porque ele vai ficar com o
governador, porque houve uma fusão
de partido, né. E Parece que ele sairia
do PCB. você dá um toque nele, porque
ele é o chefe de um dos poderes daqui.
JC — Se ele estiver no Palácio eu falo
com ele.
(...)
JC — Ok. Pedro um abraço.
P — Qualquer coisa vê o que você \é
para o seu amigo.
JC — Tá bom.

1995

Júlio César e
José Afonso Assumpção

JA — A nossa viagem Ia do esquema tá
tudo OK. né ?
JC — Tuuudo...
JA — Porque você de vez em quando
faz um forfait de última hora.
JC — (risadas),'..ah. recebi um fax aqui
para uma festa...
JA — F. eu falei com a Raytheon que eu
tinha convidado você para ir... Então
que está incluindo e convidando você
para os dois eventos que ele vai fazer.
JC — É Ia em Las Vegas ?
JA — E lá em Las Vegas.
JC — Tá ótimo.
(...)
JA — E...outra coisa também. Tive com
aquele senador paulista meu amieo...
JC - Sei.
JA — Quando outro dia te falei
que...que...precisava uma prensa do
grande chefe, né ?
JC-Sim.

JA — E estive com ele ontem em São
Paulo.
JC — Sim.
JA — Pó. tá dando a coisa como proje-
to morto, enterrado, papapa...
JC — Não pode ser...
J A — Terrorismo danado tá ?
JC — Meu Deus do céu...
JA — E aquele amigo, que você falou
que ele è que deveria dar a prensa ...
JC —Sei
JA — Há muita dúvida.
JC-Hã?
JA — Dos dois estarem combinados.
JC — Não pode ser...
JA — Entendeu ?
JC— Não acredito.
JA — Bom...Eu também não quero
acreditar
JC — Eu vou falar com ele hoje à tarde.
Vou ao Senado hoje.
JA — Eu acredito em todas as possibili-
dades, né ?
JC — Eu v ou ao Senado hoje.
JA — Mas. você então, se tiver qual-
quer informação ai...
JC - Tá.
JA — Me avisa.
JC — Eu vou ao Senado hoje falar com
ele.
JA — E há também uma campanhazi-
nha ai. via computador...
JC - É claro.
JA — De pessoal ex-CTA (Centro Tec-
nolóüico da Aeronáutica)...
JC — Sei.
JA — Pessoal formado pelo CTA e tá
da área e tal... espalhando ai por essas
redes de computador...
JC-Hã...
JA — Uma campanha de que isso tudo
deveria ser feito pelo Brasil mesmo...e
papapa...ai eu tô meio preocupado...sa-
be...
JC — Não. isso você não fique
preocupado não, porque eu já disse a
você e repito: as razões de estado são
maiores, vi u ?
JA — Tá certo
(...)
JA — 0 Serra, ate hoje..,viu ?
JC — Não recebeu você até hoje ?
JA — Não.
JC —Ah...

1995

Júlio César e
repórter do Rio de Janeiro
não identificada

Rep — E a casaca ? Arrumou lugar
mesmo em Bruxelas, e ?
JC — Todo mundo...
Rep — Inclusive o presidente ?
JC — Não. o presidente não.
Rep — Como è que vai ser a do presi-
dente ?
JC — 0 presidente tem casaca.
Rep — Ah ! Ele tem ?
JC — Certo...
Rep — Ah. você disse que ele não ti-
nha.
JC — Mas tem.
Rep — Então ele quer alargar ?

JC — Tá sendo retocada sim (risadas)
Rep — (risadas)... Ah em São Paulo è ?
JC — Acho que é.
(...)
Rep — Eu acho muito engraçado por-
que agora quando ele chegar na Alemã-
nha. será que ele vai contar... que ele
poupou o outro de ser extraditado ? O
Danilo Errucho (nome em francês).
JC — Foi aluno dele...
Rep — Foi aluno dele, e ele poupou de
ser extraditado para a Alemanha. Então
foi o Fernando Henrique o causador da
revolta dos estudantes em 68 ?
JC — Não, ele não foi o causador,
mas...
Rep — Não, mas a brincadeinnha é...
JC — Não, porquê a extradição era
depois da revolta.
Rep — Era depois da revolta ?
JC — Claro, ele teria sido extraditado
pela bagunça que ele fez.
Rep — Pois é. mas ele já estava bagun-
çando tudo. Ai aquele filósofo, o coi-
sa... como é o nome dele ? Aquele fran-
cês que fundou a Ananter. o Touraine.
Ele pediu as influências do Fernando
Henrique para o cara não ser extradita-
do Ai o I vmando Henrique disse num
comentário: "eu fui o causador do d es-
fecho". Porque eu tava bagunçando tu-
do.
JC — E mas ele saiu da França logo
depois.
(...)
Rep — E vem cá. Quem é que vai para
Pequim 1 Você tá sabendo ?
JC — Não tenho a menor idéia.
Rep — E que pediram e depois tiraram
pedido de agreenienl^ foi Renato Gui-
marães.
JC — Renato não tem condições de ir
para Pequim.

"! Júlio César e
embaixador Frederico Araújo

O (Bruxelas)
1995

FA — No (nome do restaurante em
francês) que são 24 e no outro (nome de
restaurante em francês) no almoço no
dia seguinte, são coisas privadas, como
e que faço o pagamento, você trará
recursos para pagar ?
JC — Não, eu só vou pagar para o do
presidente e de dona Ruth.
F.\ — E o que que eu faço com o resto

JC Cobra de cada um as dia-
rias...quem não quiser não precisa ir...
IA — Como ?
JC — Quem não quiser não .recisa ir.
(...)
JC — Não é ?... Porque tem também o
teatro do presidente, essas m... todas, eu
vou pedir um suprimento de fundos
maior. (...)

0
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de autori/aeao judicial ntra escufl ,r 

~ 
,akC0n,.0CqUC u" JA - ** pcssoal cvCTA ,Ccmro TecnoKgico da Aeronaut,- 1^'^. °J u'"" ralarcom 0 pfidente. "c depois a [vine teenica que o Candra

] ^ s llitllLlitl JC 7 oiba a cabe^a ta itKlhor do que a nossa. Agpra ta ca).. • " A'1 - , , 'maquomandar esttidar". eu falei: Nao. issoai, masele naotelel onica. paralisado o lado csqucrdo inteiro. I-. muito fmtc. JC —Sei ,fi' -na0 H'talam He liberar issoi c c o que nos pedimos ao senhor nra fa/er e
on . ¦ ¦ i -)i JA — Perna. mao, tudo JA — Pessoal formado peloCTA e ta daaa-a etaL.. cspalhan- .... - " nao acmiitar numa cd«a dc«a... tal...emap cle disse que wifalar como presidente ta?29 agosto: JUIZ da 2 Vara de JC — Tudo. A facc tambem. Lm ncgocto complicado. Mas do ai poressas redes de computador An, quendo, eu to tendo que convner com isso. t. JC —Taotimo.
Entbmecentes irineu Oliveira I i- i>wck'vai 54 Se nio se:.recuperar IOOS. iwupera JC-Ha... eniao unha no tfaa. no pnmeiio dk a Lucia quc-ria ofwcccr um JA - IVniuntoi. a data daentregadas aeronaves, foi um,,"KU U'UUra ' vai paxisar de muita fisioten.pia depois de ter JA - Uma campanha de que isso ttidb'dcvcna ser feito pelo ^ para dona Ruth cd,™ Ruth aaitou. hu unha lulado ^rgun.a boa nao e ?Iho, autori/a grampo. temimado a parte neurologica, a cabc^i. Ele sofrcu uma Brasil mesmo.,.e papapa ai eu to meio preocupadb vibe i^-'eom o \ alter. 0 Valtermandou saber la. Depois comenlei JC-.E
•s •» c„|Pmhrn. in win H-i ¦ ?»^0 gn!^ma,no ™ Was a <** •' mil JC _ Nao. isso voce nao fique pre^upado nlo. porque eu ja T.TT 8at*n?c ° °-N,I\d,ssc quc "fa 1 n,iio- i v ~ Eu falei que eu posso entregar um primeiro em Janeirosetembro. miCIO da csLllla por hora. se lembra de tudo. pcdiu compuiaAH, ja talou com.» dis5cavoceerepito:asra/oesdeestadosaomaiorcs.viu u nos dpisiujaarruinci que nao vai haver esse alm^o. do ano que vem, que a Lider tent tun teservado e eu cedcria
na Casa de Jillio Cesar pnatdente por tdefonc Ta bem.. J,\ Tacerto .t- —tclaro para ele. e eu tivcMim o Gilberto Miranda.I...) ( IA — Agora.ja lalei coin a Lucia tambem que quaiido tiver, JC — Eai '.'
12 e 13 setembro: deleua- ¦'C — EuteagnJd($o muito viuZe Aldnso, masvamosdeixar JA — 0 Sena, die hoje. .viu ter ojaniar no ultimo dia o presidente aeeitou. no dia da J \ Po. o Cdp laloti que o Siv.im nao sai de jeito nenhum
do Mario dix ter not'ldo Clue It'tlin |x'ra,°"tI?. U7 ^ ,r la JA%a dps Reis). viu 1 Alguma jc- Nao rccebeuvoceate hoje chcgad. um jantar na cavi do Ikrnttrdo e um jamar no "que isso e um projeto morto". "que e um ncgocio eheio detu/. tct noiauo l]Ut JUIIO novidade'.' jA. N3o JC No ulumo dia na casa do Jorge mannelada, eheio decoisaerrada"Cesar era embaixador "com re la- -,A - Nao, nos tamo ai acompanhando as coisas, ne. 0 JC —Ah l\-\ — h do Jorge. m;is eu falei com a... la que se comporte...e JC —:.Voce perguntou quanto e que ele queria9
coes junto -l Presidcnci-I H i Ri'ni'i (;andra 'Fvc *V»cnl MoHorirontedoisdiase ficou aqui cm J» ll/ as pr«Wcnaas K.tamos cada uma numa mesa, mas e JA - "que sabe quem levou dinheiro. quanto levou", aquelivow junto a . rtMOLllua ua Ktpu- casttcomigosabe. ncssenncl.D0naRuthm3nd0udiKrqueradavxvquetives.se paptgaiada toda. sabe ? E que oereuntou no s.m.'vl- „nlica JC -Ah que Bom. sct cncontros profisapoais. so fosse em mvel'profesional. entao so Sarney tinha intetesse nisso, que 0 Saraey falou- "nao nao
22 setembro- ultimo dh ,!•, JA - la prnxupido com o Shm o Chlbcrto Miranda aCelinavaiacpmp.inha-la. lcnhointercssenenKtim, wcefazoiquevwiquiscr",entendeu(relator do projeto Sivam e senador do PMDB-AM) ta com ' Entao se voce puderdarum toque rib preiidente, porque esseesc Ilia. prato namao dele. ne.Pegou para ele mesmo scr o relator eta ^ r> •. . D. . . JC — Mas que cotsa dcsagradavel. ne. fdp ta.ufim de bombardear o troco sabe
._ . r-t , -. com 0 ncgocio parado. E ele (Gandrat ja talou com ele. I I™ e rtportet d° Rk. dc Ja««ro nao IA — Ah. voce ncm fa/ ideia. JC — Vou falar com 0 presidente c com 0 Ronaldo.2 outubro: conclllsao do I ela- Sardenberg (secretario de AssuntosBtrategicos) ja falou com d ._ r . -icm" ,rm „ i - ' JA — Porque ja naoteni rnais quem de a erana ora eles
torio sob re 0 uramno. c,f-lal Tamos achando que pwistt de unit pa-nsa do presi- .k-P_~T^,^ ;Amm0U 

iUp"™ l'' 1 X ^almo?odo Reibbteisoo Itamarea June entendeu'.' g P
dente. *» . • , ^ ^ liamart «i Juik cf.iro. J(^ *—»C.laro, elaro.

20 outubro: relatorii) final en- ',( ^,u)-u'milueserumaprensado presidenteSamcv. Nao o'na^idemcnio" I \ --1- logico. nao. estacerto. Mas nes.se>outrosjantareseles ( )
iregue ao dircor-gera. da PF. Vi- 

^ 
Nio«^ q, ces pag:un d.«^ I

CCllte C helottl. ¦ } entao. fora »sso nao tem assim nenhuma no\idade Rep — Ah ! Ele lem^ *' disposicao-pni hora em que voce quiser sair.
9 no vem bro: 0 entao presi- JC—-Certo JC-Inclusive Ini J^ 

~ re agradevo muito.
1,11 rnssmm Ren — .\h voce disse due cle nio tinhi JA — \ou dar umjantamnho nele, um vinhonnho daquelcs 1.dente do.Jncra. 1-rancisco Grazia- >¦' r m t ( inclusive oitamai pra voces ai. ta bom

no, avis;) o presidente Fernando : A 
'¦ Rcp-Enaodequcrahrgar? ~ ^'imo. Obrigado. e ai nos encontramos em Miami. (...)

Henrique Cardoso sobre o gram- 't-fiSaw!
PO. ——-— Itcli'ln) JC — Acho quc i. vimsxam st-. i'
13 novembro: I emando seguinte, eu Ijnojomaldc; ontcm aqui de Bdcm, quc (¦•) sl -1 | ^
j.. ... " " Zcnaldo Coutinhoque c presidente da AssemWcia Lcgislati- Rep — Eu acho muito cngra^ado porque agora quando ele ; ~1 "j | ZjHenrique I a la com nimts! ro da Jus- va doestado do Para, csta hoje em Brasilia, para uma rcuniao chegar na Alemanha, sera quc cle \ai contar . que ele poupou J|_ t,Wi; Julio t esar e Regina (jurnalista figa do Kiol
tica. Nelson Jobim, que COllSltlta comoprcademe. o outro dc ser extwdilado .' 0 Danik) I nucho tmwie em 1995 -JulioC\-or e Jus*. Mauricio liicaltio(direlur ,* ^
Chi'l.Hii snhn- -, .,I-, 1. 1.1 ii nT'M U'U COm . ¦ , rancvV. ,, :— da construtora Andrade Gutiirrei liga do Rio) /( Nao. minha querida. cu nao podia dar a noticia .sem quetc .1 \uauuailt Cla ts- 1 -1 IK. diveia passar pan ^.patudo do;PSDB Porqueele JC — I-oj aluno dele JC — Olha. cu (e telefonei na semana passada houvesse 0 pedido dc (palavra cm fiances) ainda nao foi
Cilia. vai ff ™m 0 goyemador. porque houw uma fusao de Rep — Foi aluno dele, e de poupou de scr extraditado para /M — l u teliguei tambem voce recebeu o rccado pedido, c a noticia vazou. isto pode ate prejudicar a minha ida.
47 . 1 parttdo. ne. E Parevc que clesairia' do PCB. voce da tim toque Alemanha. Entao foi 0 Fernando l|enrique 0 causador da JC — Rccebi, ii 0 seguinte. i que pelo nos^ inform 

"tiivo 
di ii in 1 1/ novembro: embaixador ode. porque cle;id chefe deum dos ,xxk-res daqui rrnlta dos estudan.es em do«Uwdkque^M^^^iSr&

Julio Cesar, pede demissao. JC - ic cle csttwr no Palaao eu fak> com cle. JC — Nao. de nao foi 0 causador. mas dc pesos, cquivale a USS :50 milhocN em obras de infra^slru- gBBBBBg
19 novembro: minisiro da '«' 01. u> m, .fc,,-... JC d> raolu. 55-5KT"* Xi

^cronamica, 
MaumGanrira. prfc ZZ

CtCmiSSilO. r., 1 • iquc Iriica trcsligafm^ para cumbinar >iagem J
o . , , i . „ ii., JC— Nao para tudo o quc ele qucr kuer, cntende —J Miami)-22 novembro: deiegado Ma- sin- Rep — Pois e. mas ele jacstavu bagunvando tudo. Ai aquek ZM — Voce nao sabe. c dinheiro hoje JC \lo.Cadcu fen 7
I'io Santos pede alastamento da fl" filosolo. o .. como c o nome ddc Aquck- trances que JC - Eu sei. mas c questao e que is>o p.\lc ser atomt/ado. em F—.Julitd.habla
cbefi., <ln (Vntr , II I s, I Tourame. tie pcdiu as influcnaas do varus empresas, para voces licarem de olho porque nao deixa JC - Passei a decolagem para as 5h30.cllclia CIO C clltro lAldOS de Opera- Fernando Henrique para o cara nao scr extraditado. Ai de scr lnteassantc ne I )
cionais (CDO). |,J9? mnrM. ^ . FeroMdo He^quc disse num comemano. "eu fui o causador ZM-CI|ro. nbs'temos cscntono la J( Meu amor, o motonsta wi te buseir cm casa: . •IU,M) 1 ***1 Jo^ Afonso /Vssump^ao do desfccho . Porque eu tava bagun^ando tudo. JC — Eu sei uue wves leni .scniono ft I \h ...n i.x t7 novembro: hratlCISCO JA~A»osviviagemlado^ucmatatudoOK.nc'' JC-|| mas ele saiu da Franca logo depois. ZM-Temobrala ' JC'- 

Me^motorista, taGraziano pede demissao. ^ f — Ta, umbeijo

"Z. LIuma das maiores operates ja droga em voos comerciais. Os A
,j| *£L r-> jw-fc _jr%_ l^^.m XlUlUiyitO desenvolvidas ate hoje no Rio. grampos nos telefones dos trafi- /VSSVUTlIK^clO

^yl fill 1* As investigacoes foram dcsenca- cantes Coram suspensos ate que
I""IPIP|jrIllSIIflllI%SU.(ll ipviyilL paralisa as dea(|s 

'para 
identifier e punir a portaria de Jobim seja revoga- nhrirn POnt^m_ ^ fcssw'j. policiais federais envolvidos em da.

Natal, Reveillon SfFerias investiffacoes 
extof°e-ao mesmo temE°- "°crime or^ini/ado esta rnnm-^cn„ . montar um organograma sobre exultante. Os traficantes ganha- «() I^OIlffl CSSO

. ,le^OS Alres \ Rcvcilloil em sao PAULO — A portaria do o funcionamento do crime no ram iolego e devem estar ado- !F\ . %.SmdasDsams Santiago 
06Dias ministro da Justin, Nelson Jo- Rl°- A Policia Federal reivindi- rando".disseodelegado Rober- Ti\t Aereo Jose^kfonsi Mmn'•2JM1SS Saidas: 28, 29 e 30 Dez bim, proibindo temporariamen- cava- discretamente, autonomic. t0 precioso Junior, chefe da , " Assump-

:Srnha te a uiiliza^o de escma telefoni- para tirar de circular os che- Coordenafao Regional Policial col,x?u c?ntas bancanas

Desde avrista r$ 476 :^_ ^^^.resTADERE\|aoN^|antar ca, deixou a a Policia Federal de fes de quadnlha c ja fazia (CRP) da PF em Sao Paulo. ad^pos^aode qaalquermvesltga-
3xh$170 Desdesvista rs1039 maos atadas';e praticamente pa- co'cta de dados atraves do para quem a portaria ministerial p L c gr so queira azer.

R,iPnn„ A-3xh$372 ralisou as invesUgagoes do or- gramP°- Como a escuta telefo- temcaraterprovisorioedevesef Rcpresentantedaempresaamenca-
Reveillon em Ho nos primes centros do Jta i materia-prima das raves- reVogada breve.

oTD^SfSL, Vina Del Mar | Rjo. a grande eolabo- I 
^S'Sra c'raesrao 

A e^uta telefrarica e o pnnci- Cl^am)Mura^o t•03nts.emBUE«Mnts.emBRC Saidas: 28, 29 e 30 Dcz ratjao que o gowmo anunaou sd ate segunaa oraem e, meano pal mstrumento de trabaiho da nri,„ r(sK.,tpn/i^ A.;,..Trasiados.catddamanha .03nts emsaniiaoo atraves da Policia Federal ao Que seJa retomada, perdera nnlirin hnciifin Pmhnra o on utiLOu noia reoatenao as denun-
•citytouremBUE.circuitoChico .02nts.emviftaD5iMar atraves ua roucta reaerai ao ;f ¦ . 

; . .. policia brasileira. hmbora a gra- cias de triifico de infiuencia conti-¦CerroCatedrai ¦o2passeios«Ht!.*""ou combate ao trafico, contraban- e,eit0 surPrcsa sobre \arias vacao nao se a admissivel como i r- • rDesdeavisia R$790 ¦ festa DE reveillon c/jantar rfn tarmac cpn,w#r«c »»«««i acoes aue foram interromoidas J 
ouiui^^ci das nas grava$oes telefomcas feitas

3xrs 283 cbampgne,musicaefogos. do de armas, sequestros e envoi- aw" que luiaat tiuciiuiiiptuas. prova, ela serve, no minimo. co- nel-i e«ufi n-i do HnDesdeSvtsta r$1096 vtmento de policiais com o cri- Em Sao Paulo, centro finan- 0 ponta- pc inicial de qual- r 
't 

t. n - j- .• > r
Regiao dos f 

^^3*r$393 me se resume a um acompanha- ceiro das opera?oes sobre droga qUer investicacao. Sao as infor- cL-lr Gomes dos Santos"0''1 
" '° 

—
Lagos Chile Reeiao" ment°, a distancia, das informa- e base de apo.o das maiores ma96es conseguidas atraves do Z, na „
8c Vulcoes r/acro? ?6es que Ja haviam sido quadnlhas, todas as mvestiga- - *Kmr>\o 

uue le- u 
'• AssumP^° llsta 32

11 Dias - Saidas Dianas -^^12 dL ^ coletadas pek)s grampos telefo- ?oes que depend.am da escuta ;,am a F d 
Pj 

a i 
as bancanas que podem ser in-

•lodaamapia de Lagos, riob. I -v' ' 
^J.vfeitMdasamiaoo.Temuco. nicos. "Parou tudo. Naovou foram suspensas. Uma. em fase . . . .' vi.slii.adas. 0 dono da Lider disse

ZXSZSSSr •n»c«l«»«p«»opo,a.»si, decoKtaio.cndirigid.ipri. flS "Oo.perpleso 
e chocado eon, 0

3xr$434 2St16 t de bandidos", disse um agente, meira quadnlha especializada nor nSwmS"? noticiano 
sobre o grampo. Segun-

§ a.te npdiu nan nan fpr «»ii nnmf . . j 
-por pnsao em flagrante. Em ou- do ele. as noticias procuram con-

\.U °LanChile 
0* revelado e que nao pretende Ttrdfi™ SacfoVaT A Pol? 

'r°S paises' C0m0 Estados Uni" fundir 5,0115 contatos e relacionat
|i*>''i»'iin-i,i-irtn'MHif?yiii*iiiaiv»ii'i:iiiMii8iiiliHiHMIil4limfflliHI'H,J|||||JH desrespeitar a decisao do minis- -.pa , .. d°s. a escuta e legal e pode ser mcntos de amizade com "imagina-

-v Opcrodomdc vtagens RuaV.scondedePiraM,550 tro. cia reaerai. ate agora, apreen- usada como prova de condena- rias negociacoes em torno do proje-'
T£auel Ha meses a Policia Federal deu ce"t,ena^.de C)UI'0S de coca'" ?acf do acusado. "A diferenga to Sivaml Assumpcao infonnou

U Tours CENTRO 220-1031 montou uma arrojada estrutura na em Cumbica. mas nunca ha- qUe L- um assunto do Judiciario que esta disponivel para prestares-
74§2Q8Q barra 49?-3039 de escuta telefonica. com autori- via chegado aos responsaveis e nao de governo". explicou ou- clarecimentoll Camara e ao Sena4

zacao judicial, para preparar pelos esquemas de transporte de tro policial. do.

^onsutle sobre Cruzeiros SKORPIQS ¦ AUSTRALIS e Financiamento Cit-Jicard t- Dimiers

JORNAL DO BRASIL Edição ? QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 1995
POLÍTICA

h Senador Requião depois de ouvir as 13 gravações dos telefonemas de Júlio César Gomes dos Santos diz que houve montagem

ILIMAR FRANCO
BRASÍLIA T, I

missão de
Defesa na-
cional, da Câmara, e à supercomis-
são do Senado que avalia o projeto
Sivam. a íntegra das conversas rea-
lizadas pelo embaixador Júlio Ce-
sar Gomes dos Santos pelo telefo-
ne de sua casal Depois de uma
reunião em que a fila com 13 gra-
vações foi ouvida, o senador Ro-
berto Requião afirmou que houve
edição da escuta.

Os principais trechos dos 13 telefonemas do ex-chefe do Cerimonial
da Presidência da República, gravados peia Policia Federai

JA — Porque vocc dc vez cm quando f;i? um forfait dc últimahora.
JC — (risadasV..ah. recebi um fax aqui para uma festa...JA — E eu falei com a Raytheon que eu tinha convidado vocc
para ir... Então que está incluindo e convidando você para osdois cwntos que ele vai fazer.
JC — É lá em Las Vegas ?
JA — É lá em Las Vegas.
JC —Tá ótimo.

Rep — E vem cá. Quem é que vai para PequimVocê tá sabendo ?
JC — Não tenho a menor idéia.
Rep — I: que pediram e depois tiraram pedido deagrccnwnt, foi Renato Guimarães.
JC — Renato não tem condições de ir para Pequim.

1995 í:; Júlio Cisar e Gtlson Badejo (ligação dc Passo•"Kv:' Fundo - RS)
JG — fi. Mas qual c o problema? Fala.
GH — Não. eu vou te explicar o seguinte. Se der. porque dai
nos iriamos tá Brasília) então no dia 11. A única coisa que eu
queria te pedir é para vocc nos apresentar, por exemplo, nós
iriamos ali, ficaríamos num hotel, a gente ia no seu gabinete e
você nos apresentaria,' por exemplo, o liquidante da LBA. o
Edmar de Costa Barros. Só liga para ele e diz. oh tá indo ai...
JC — Primeiro eu lenho que conhecer esse cara que eu não
conheço. Tá me entendendo ?
GB-Ah...
JC — Foi bom você ter me. deixa eu preparar o terreno,
depois eu falo com vocês dois. tá bom ?
GB — Então tá. E outro, vê se você descobre então, Edníàr de
Costa Barros.
JC — Sim. sim. Eu vou procurar saber quem é.
GB — E também, o Sérgio me disse o seguinte, que o
Econômico vai ter muito patrimônio.JC ~ Ah bom. primeiro tem que liquidar o Econômico, ne,
Ainda não foi liquidado, tá bom.
GB — Mas ai. alguma coisa tipo Pélrobrás...
JC — Isso o Sérgio vero me falando há três anos.
(ilt — Mas é fácil Júlio, tu é uma pessoa extremamente
influente ai.
JC — Tá bom. cti vou olhar isso para vocês.

JA - E.. .outra coisa também. Tive com aquele senador
paulista meu atnico...
JC —Sei.
JA — Quando oulro dia te falei que., que...precisava uma
prensa do grande chefe, ne ?
JC - Sim.
JA — E estive com ele ontem em São Paulo.

JC — E porque eu tenho uma noticia para você. no bolso docolete, porque nao foi pedido ainda o uyrccnwnt, mas eu sou opróximo embaixador do México.
ZM — Ah. no México.
JC — Ê (lisos)
ZM — É. eu já ouvi falar na Argentina, na Grécia, no Méxicoe a maior surpresa para mim.
JC — É (risos)
(...)
ZM — Ai eu vou lá te visitar, nós vamos para Cancun. paj>aro fim dc semana.
JC — Fica lá em Casa, viu.
(...)
JC — Olha. eu acho que domingo Iwm o presidente emBruxelas > vai ter um programa chato, c você diz a Angela queeu vou convida-la. pò você acompanha o presidente também,eu vou levar vocês para um restaurante de uma estrela, peneide Dunquerque. na França, queé um negócio espetacular.ZM — Mas você vai com a Angela, para ficar mais...

1995 : Júlio César e embaixador Frederico Araújo¦.; . (Bruxelas)I A — No (nome do restaummé em francês) que são 24 c nooutro (nome de restaurante cm francês) no almoço no diaseguinte, sao coisas privadas, como é que faço o pagamento.\ocè trará recursos para pagar ?
JC — Não. eti só vou pagar para o do presidente e de donaRuth.
I A — E o que que eu faço com o resto ?JC — Cobra de cada um das diárias. quem não quiser não
precisa ir...
FA — Como ?
JC — Quem não quiser não precisa ir.
(...)
JC — Não é ? Porque tem lambem o teatro do presidente,essas m... todas, eu vou pedir um suprimento de fundos maior.
(...)
JC — Não sc esqueça que um dos pratos., é típico e gpstosissi-mo da Bélgica suo (nome do prato)í A — Pois é. mas eu já disse que deveria ser isso aqui. todomundo é contra, porque disse que ninguém gosta.JC -- Ah. que é isso pò.! Pelo amor de Deus. nào é que wkyvai impor para tudo mundo, mas dizer aos resuitirantes paradeixar tinia opção dc (nome do prato) na Bélgica, pò...i )
I \ — Me falou agora no programa de dona Ruth que elemudou algumas coisas \mdo de, que vieram da China, |àalterei a coisa, tem problema complicado de relação Lu-cia (possivelmente Dauster), isso para teu exclusivo governo,v ocè pode alertar, c a Cenir.
JC — Ah é
FA — Ah. não se falam ''
JC— Lu nào po>so acreditai numa coisa dessa.
I A -- .Ah, querido, eu to tendo que conviver com isso. I.
então tinha no dia. no primeiro" dia. a Lúcia queria oferecer umalmoço para dona Ruth e dona Ruth aceitou. Eu tinha faladoisso com o Valter. O Valtcr líúmdou saber lá, Depois comenteicom o pessoal lá do gabinete e o Filipe disse que nào. Fntào,entre nos dois eu já arrumei que não \.u haver esse almoço
JC -- È claro.
I'A — Agora, ja falei com a Lúcia também que quando tiver,vai ter o jantar no ultimo dia. o presidente accilou, no dia dachegada um jantar na casa do Bernardo e um jantar no
JC - - No úlumo dia na casa do Jorge
I A — h do Jorge, mas eu talei com a ... lá que se compone...e
já ti/ as precedências, botamos cada uma numa mesa, mas énesse nível Dona Ruth mandou di/er que cada vez que tivesseencontros profissionais, so fosse em nível profissional, então sóa Celma vai acompanhá-la.
(...)
JC — Mas que coisa desagradável, né
I \ — Ah. você nem faz idéia.i )
í \ No almoço do Rei botei só o hamar e a Junc
JC Só Itamar e a June claro.
I A h logico. nao. esta certo. Mas nesses outros jantaresele>tão.
JC — Não e explicar que eles pagam dos seus respectivo*

CRONOLOGIA
Julho/agosto: Policia Federal
recebe cerca de cinco ligações anõ-
nimas com denuncias de envolvi-
mento do então chefe do Cerinio-
nial cio Planalto, embaixador Júlio
César Gomes dos Santos, com irá-
fico de drogas.
11 agosto: delegado Mário Jo-
sc Santos passa uma ordem de ser-
viço pedindo identificação de JC.
usuário dos telefones 248-0610 e
98(1-2127.
222 agosto: agentes dizem ter
identificado JC como Júlio César
Gomes dos Santos.
28 agosto: delegado Mário pe-
dc autorização judicial para escuta
telefônica.
29 agosto: jui/ da 2;| Vara de
Entorpecentes, Irineu Oliveira Fi-
lho, autoriza grampo.
I" setembro: inicio da escuta

na casa de Júlio César
2 e 1 3 setembro: delega-

do Mario diz ler notado que Júlio
César era embaixador "com rela-
çòes junto à Presidência da Rèpú-
blica".
22 setembro: último dia da
escuta

outubro: conclusão do rela-
tório - obre o grampo.
20 outubro: relatório final eu-
lregue ao diretor-geral chi PI, Vi-
tente Chelotti.
9 novembro: O então presi-
dente do lucra. Francisco Grazia-
no. avisa o presidente Fernando
Henrique Cardoso sobre o eram-
P0.
13 novembro: Fernando

I {enrique fala com ministro da Jus-
tiça, Nelson Jobim, que consulta
C helotti sobre a \cracidade cl.i es-
cuta.
1 7 novembro: embaixador
Júlio César pede demissão.
1 9 novembro: ministro da
Aeronáutica, Mauro Gandra, pede
demissão.
22 novembro: delegado Ma-
rio Santos pede afastamento da
chefia do Centro Dados de Opera-
cionais (CDO).
27 novembro: Francisco
Graziano peiie demi ssao.

JA — Pó, tá dando a coni como projelo morto, enterrado,
papapa...
JC — Não pode ser...
JA — Terrorismo danado (,i ?
JC? — Meu Deus do céu...
JA — E aquele amigo, que você falou que ele é que deveria dar
a prensa...JC — Sei
JA — Há muila duvida.

Dos dois estarem combinados.
Não pode .ser...
Entendeu ?
Não acredito.
Bom. .Eu também não quero acreditar
EU vou lalar com ele hoje á tarde. \ ou ao Senado hoje.
Eu acredito em todas a> possibilidades, né ?
Eu vou ao Senadà. hoje.
Mas. você então, se tiver qualquer informação ai..
Tá.
Me av isa.
Eii vou ao Senado hoje falar com ele.
f:. ha tatntvm uma campanhazinha ái, via computador.
L claro.
IX- pessoal ev-CTA (Centro Tecnológico da Acronáuti-

1995 Júlio Césare.losi'Afonso íVssumpçào(liga dc——^— Belo Horizonte)
JA — O celular lava muito ruim.
JC — Pois e ?
JA Mas então, o seguinte: o Serra atendeu muito bemdemorou pra burro, mas atendeu muito bem, disse que vailalar com o presidente, "e depois a pane técnica que o Gandrateria que mandar estudar , eu falei: Nào. isso ai, mas ele nào
pode liberar isso. e e o que nós pedimos ao senhor pra fazer etal então ele disse que vai falar com o presidente tá ?JC — Tá ótimo.
JA — IVrguntou a data da entrega das aeronaves, foi uma
pergunta boa nãoé?

I (>i)z JÚÜD C(Nir e .liisè Afonso Assumpção (donoT., . da Líder Táxi Aireo)
JA -- E nosso Paulo Tarso lá? Como é que tá "
JC — Olha. a cabeça tá melhor do que a nossa. Açora tá
paralisado o lado esquerdo inteiro. É muito inste.
J \ — Perna. mão. tudo.
JC — Tudo. A face também. L m ncgocM complicado. Mas
isso ele vai se recuperar. Se nào se recuperar 100%. recupera
90%. mas vai precisar de muita fisioterapia depois de ter
terminado a parte neurológica, a cabeça. Ele sofreu uma
operação gravíssima no cérebro, ne Mas a cabeça está a mil
por hora. se lembra dc tudo. pediu computador, já falou com o
presidente por telefone T.i bem:.,
i .)
.K •— I u te agradeço muito viu Zé Afonso, mas vamos deixar
para outra vez pira ir lá (Angra dos Reis), viu ? Algumanovidade?
JA - Não. nós tamo ai acompanhando as coisas, né 0
Gandra teve aqui cm Belo Horizonte dois dias e ficou aqui em
casa comigo sabe.
JC • - Ah que bom.
JA — Tá preocupado com o Siv.im. o Gilberto Miranda
(relator do projeto Sivam e senador do PMDB-AM) tá com o
prato na mão dele, né. Pegou para cie mesmo ser o relator e tá
com o negócio parado. F ele (Gandra) ja falou com ele. o
Sardcnberg (secretário de Assuntos Estratégicos) jã falou comele. tal Tanios achando que precisa de uma prensa do presi-dente.
J( N.i.). tem que sei uma prensa do presidente SamcvJA — Do Samey ?
JC — Ah. sim
JA \i. então, tora isso nào tem assim nenhuma novidade

J \ — Pessoal formado peloCTA e tá da área e tal.. espalhan-
do ai por essas redes de computador
JC- Há...
JA — Uma campanha de que isso tudo deveria ser feito peloBrasil mesmo., e p.ipap.i...ai eu tõ meio preocupado . sabe .
JC — Nào. isso você nào fique preocupado nào. porque eu jádisse a você e repito: as ra/òes de estado são maiores, viu ?
JA — T.i strto

O Serra, ate hoje. viu '
Nào recebei) vocc até hoje
Nào.

I995 Cisar e repórter do Kio de Janeiro não« kkflrifif ada
Rep — E a casaca ? Arrumou lugar mesmo em Bruxelas, é 7
JC — Todo mundo ..
Rep — Inclusive o presidenteJC — Não. o presidente não.
Rep — Como é que vai ser a do presidente?JC — 0 presidente tem casaca.
Rep — Ah! Ele tem ?
JC — Certo .
Rep — Ah. você disse que ele nào tinha
JC' — Mas tem
Rep -- Então ekí quer alargar ?
JC — Tá sendo retocada sim (nsada.si
Rep — (risadas! Ah em São Paulo c '
JC - Acho que é.
( .)
Rep — Eu acho muito engraçado porque agora quando ele
chegar na Alemanha, será que ele vai contar... que ele poupouo outro dc .-cr extraditado ? O Danilo I rmcho (nome em
francês).
JC — Foi aluno dele..
Rep — Foi aluno dele, e ele poupou de x-r extraditado para a
Alemanha. Então foi o Fernando Henrique o causador da
revolta dos estudantes em 6S ?
JC — Não. de não foi o causador, mas .
Rep — Não, mas a bnncadeinnha c.
JC — Não. porque a cvtradiviocra depois da revolta
Rep — Fra depois da revolta ?
JC — Cia», ele teria sido extraditado pela bagunça que elefe/.
Rep — Pois é. ma-, ele já estava bagunçando tudo aquelefilosofo, o coisa... como c o nome dele ? Aquele francês quefundou a Ananler, o Touraine. Ele pediu as influências do
Fernando Henrique para o cara não ser extraditado. Ai o
Fernando Henrique disse num comentário: "eu fui o causador
do desfecho". Porque eu uva bagunçando tudo
JC — É mas de saiu da frança logo depois.

J \ O av ião vai estar aqui em Brasília de tarde (« avião tluLitkr ipc «o diii 22 transportou Júlio César para Miami l. a suadisposição pra hora em que você quiser sair.
IC — Te agradeço muito,
IA - Vou dar um janlarzinho nele. um vinhoanho daqueles
pra vocês aí, tá bom.
JC Ótimo. Obrigado, e ai nos encontramos em Miami. ( )

JC — Inclusive Itamar
I A — Inclusive o Itamar
JC — Tão viajando com diária. F bom quando vch
a Ruth di/er isso. que é muito caro.

1995 .lulio ( evar e Pedro (não identificado liga de Ikliin)
P - l o seguinte, eu li no jornal de: ontem aqui de Bdêm. queo Zenaldo Coutinho que e presidente da Assembléia Legislati-va do estado do Pará. está hoje em Brasília, para uma reuniãov.m. o presidente
JC —- Ss' ele estiver vou falar com ele.
I' E ele devera pass.ir p.int o partido do PSDB Porque elev.u licar com o governador, porque houw uma fusão de
partido, nc. F Paave que ele sairia do PCB. v\kv dá um loquenele. porque ele é o chefe de um dos podervs daquiJC — Se ele estivvr no Palácio eu falo com ele.¦ >
JC' ~0k, Pedro um abraço.
I' Qualquer coisa ve o que você vé para o >eu amigo.JC — Tá bom.

1995 Jiilin C is.ir e Regina (jornalista liga do Rio)
Nao. minha querida, eu nào podia dar a noticia sem que.esse o pedido dc (palavra em francês) ainda nào foiJo, e a noticia vazou, isto pode até prejudicar a minha ida.

I995 *lx,r l' ''osi' Maurício Bicalho (diretor— da construtora Vudradc Gutierrei liga do Rio)JC — Olha. eu te telefonei na semana passada.ZM — Eu te liguei também, você recebeu o recado?JC Recebi, é o seguinte, e que pelo nosso informativo diáriodo exterior diz que no México o Zcdillo vai investir I60 bilbóe>de pesos, eqüivale a LSS 250 milhões em obras de inira-cstru-tura no ano que vem
ZM - Beleza.
JC — Lu sei que e uma m. de USS 250 milhõesZM —...
JC — Nào para tudo o que ele quer tá/er, entende/M - \\vê nào sabe. e dinheiro hoje.
JC — Eu sei. mas c questão é que Lsso pisJe ser aloinizado. emvárias Cmpresas. para vocês ficarem de olho porque nào deixade ser interessante, né.
ZM — Claro, nós temos escritório lá.JC — Eu sei que vives têm escritório lá.
ZM — Tem obra lá.
i )

Júlio C esar e Hátia (namorada com quemiimc 'roca trí". ligações para combinar viagmi aà_»J Miami)
Alô. Cadê a fera 7

Jiiliio, habla.
Passei a decolagem para as 51)30.
Meu amor. o motorista vai te buscar em casa.Ah. então ui¦ Meu motorista, tá

Tá. Um beijo..

.lúlio C ésar e José Afonso .AsMimpçãoA nossa viagem lá do esquema tá tudo Ok. né ?Tuüüdo...

Proibição

paralisa as

uma das maiores operações já
desenvolvidas até hoje no Rio.
As investigações foram desenca-
deadas para identificar e punir
policiais federais envolvidos em
extorsão e, ao mesmo tempo,
montar um organograma sobre
o funcionamento do crime no
Rio. A Polícia Federal reivindi-
cava, discretamente, autonomia
para tirar de circulação os che-
fes de quadrilha e já fazia a
coleta de dados através do
grampo. Como a escuta telefõ-
nica é matéria-prima das invés-
tigações, a operação foi suspen-
sa até segunda ordem e. mesmo
que seja retomada, perderá o
efeito-surpresa sobre várias
ações que foram interrompidas.

Em São Paulo, centro finan-
ceiro das operações sobre droga
e base de apoio das maiores
quadrilhas, todas as investiga-
çòes que dependiam da escuta
foram suspensas. Uma. em fase
de conclusão, era dirigida à pri-
meira quadrilha especializada
em recrutamento de mulas para
o tráfico internacional. A Poli-
cia Federal, até agora, apreen-
deu centenas de quilos de cocai-
na em Cumbica. mas nunca ha-
via chegado aos responsáveis
pelos esquemas de transporte de

droga em vôos comerciais. Os
grampos nos telefones dos trali-
cantes foram suspensos até que
a portaria de Jobim seja revoga-

Assunipção

abrirá contas

ao Congresso

BRASÍLIA — 0 dono da Líder
Táxi Aéreo, José Afonso Assump-
ção, colocou suas contas bancárias
a disposição de qualquer investiga-
ção que o Congresso queira fazer.
Representante da empresa america-
na Raytheon, contratada para im-
plantar o Sistema de Vigilância da
Amazônia (Sivam), Assumpçào di-
vulgou nota rebatendo as denún-
cias de tráfico de influência conti-
das nas gravações telefônicas feitas
pela escuta na casa do ex-chefe do
Cerimonial da Presidência Júlio
César Gomes dos Santos.

Na nota. Assumpçào lista 32
contas bancarias que podem ser in-
vestigadas. 0 dono da Lider disse
estar perplexo e chocado com a
noticiário sobre o grampo. Segun-
do ele, as noticias procuram con-
lundir seus contatos e relaciona^
mentos de amizade com "imagina-
rias negociações em torno do proje-'
to Sivam". Assunipção infonnou
que está disponível para prestar es-
clarecimentos á Câmara e ao Sena-,

investigações

SÃO PAULO — A portaria do
ministro da Justiça, Nélson Jo-
bim, proibindo temporariamen-
te a utilização de escuta telefôni-
ca, deixou a a Polícia Federal de
mãos atadas e praticamente pa-
ralisou as investigações do ór-
gão nos principais centros do"pais. 

No Rio, a grande colabo-
ração que o governo anunciou
através da Polícia Federal ao
combate ao tráfico, contraban-
do de armas, seqüestros e envol-
vimento de policiais com o cri-
me se resume a um acompanha-
mento. á distância, das infonna-
çòes que já haviam sido
coletadas pelos grampos telefô-
nicos. "Parou tudo. Não vou
arriscar meu emprego por causa
de bandidos", disse um agente,
que pediu para não ter seu nome
revelado e que não pretende
desrespeitar a decisão do minis-
tro.

Há meses a Policia Federal
montou uma arrojada estrutura
de escuta telefônica, com autori-
zaçâo judicial, para preparar

"O crime organizado está
exultante. Os traficantes ganha-
ram fôlego e devem estar ado-
rando". disse o delegado Rober-
to Precioso Júnior, chefe da
Coordenação Regional Policial
(CRP) da PF em São Paulo,
para quem a portaria ministerial
tem caráter provisório e deve ser
revogada breve.

A escuta telefônica é o princi-
pai instrumento de trabalho da
polícia brasileira. Embora a gra-
vação nào seja admissível como
prova, ela serve, no mínimo, co-
mo o ponta- pé inicial de qual-
quer investigação. São as infor-
inações conseguidas através do
grampo, por exemplo, que le-
vam a Polícia Federal a fazer as
grandes apreensões de droga e.
a partir daí, instaurar inquérito
por prisão em flagrante. Em ou-
tros paises, como Estados Uni-
dos, a escuta é legal e pode ser
usada como prova de condena-
ção do acusado. "A diferença é
que é um assunto do Judiciário
e não de governo", explicou ou-
tro policial.
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Miranda acnsa brigadeiro de alterar Sivam

T™1 * 1# _J J Brasilia — Jamil Bittar
b Finalidade sena WJ/m

garantir verba para TPI rrnnlia raetido aos c^ega*,- acm con-
Lmrplbr^FAR tBlgaima cordouemdarprioridadeaana- bOVeillO OllCr
ireapareinar a r/\n use tecnica do projeto sivam, , . 1

— i bras'l!a tn gph apoio de des?e que sejam apredadas desacelerar
;— 0 senador :: tambem as denuncias de trafico
jGilbcrto Mi- /jS¥ R»rhallin de influencia e as consequencias a faiiiara,randa -DdllictlllU da coloca^ao do grampo telefo- ** l^dilltira

BRASILIA — 0 lider do nico. "Todos os citados no caso BRASILIA — A Camara e o Sena
s£ffjg?g jag. • PMDB no Senado, Jader Bar- Svamserao convidados", infer- do eslao em lata aberta, dispuSS

| apofe*a criacao^uma Cond™ Denfincias 0 PMDB 
^diam^investiga^ Sobre o

i'Ppfjpral pnvimi nntpm an nrpciHpn ^ ¦k v. -! apoio a cnacao de uma Comis- Lrcuuiicias j 
j escandalo do Sivam. A Camara saiu• ederal, enviou ontem ao presiden sao Parlamentar de Inquerito ameagou romper o acordo de na frente crjancio informalmente

KSSr?Mg P» P" mvesligar o projeto Wf «- umasupereomissaoPa™Z!osde

pHS(K?o8S§ii &e«ttiSlSK poimentos 
dos envolvidos no caso.

idente da Comisslo de Coordena- de uma "Citato publica para o ^ faou 
senaaor Antonio A Camara esta se sobrepondo ao

g1 :=rr ProJetO- A supercomissao doSe- Carlos Magalhaes submeteu trabalho do Senado e pode acabar
modificado irreeuilrmente' o con nado, composta de 63 senadores auida a supercomissao a possi- sendo muito prejudicial para o Con-
gjaiE de tres comissoes da Casa, na bd.dade de mvestigar as ;nfer- gressoV, reilMa o pLdente da
¦ nroieto SZdo MirandTo obie maioria 8overnistas' foi '"stala- maQoes de que o Sivam ja cus- supercomissao do Senado, Antonio

teK£»#r.°& -t srra^r?°S;Vnmnnr rqHarpc rip mpnnr nnaHife B secreta, uma unica fita enviada nqueKi / milhoes, e que o verno tambem nao esta mteressado
de SHTOtSJEe Vpelo ministro da Justiga, Nelson emprestimo terra sido contrata- nessa disputa e trabalha nos bastido-

'"recursos a ser'us id i no re iD'irelln- Jobim, com 13 gravagoes feitas do antes do aval do Senado, res para desacelerar as investigatesjrecureps a ser usaaa no reapareina- nela Policia Federal resultado alem das denuncias de que a na Camara
iSS "a F0'C" Aere° 

d^22 dt'de «ma noTSet «*» &» «na sido in'vadi- „„ 
governo n0 Co„.

} Uma feme Secretaria de As- "K <jo «*§«* d5. C=nmonial por mililares da Aeronaut.- bre_

jsuntos Estrategicos (SAE) disse on- do Flanalto Julio Cesar Gomes Depois das ameacas do °ha regimental para barrar a iniciati-
ao JORNAL DO BRASIL dos; PMDB de apoiar a CP1, o PFL va da Camara. Temem que os depu-

(que, justamente por sido um Na *fssa° da suPercomissao. come?ou a recuar na investiga- tados atrapalhem a estiategia mon-
Iprocesso de sele<;ao de empresas 0 *nad«Mjeu Tuma (sem 9ao Em reuniao de manha en- tada para que o Senado aprove o
j(autonzado pelo Conselhode Defe- 531?? ^ -uma V*™1* tre 0 vice-presidente da super- projeto Sivam. Encontraram o pri-'.sa Nacional).coni dispensable hcita- ; da Hta. Jader questionou os po- comissao, senador Edison Lo- meiro araumento- o recimento dol?ao. o acordo de fornecimento de deres da supercomissao, mas foi bao (PFL-MA) o relator Ra- f,... ir,.T
Iradares poderia ser alterado, como Miranda (E) receheu Malan na Comissao de Assimtos Economicos informado pelo presidente, se- „lez Jebet e o presiden te 

uVre^j- diz que quando ha super-

jo foi. antes da assinatura do con- .fador Antonio Carlos Maga- Antonio Carlos Magalhaes fi- J°5a0 
de trabulho' tem prioridade

!trato com a Raytehon Company. dentro do que ha de mais moderno levar radares de controle de trafego 1 haes (PFL-BA), que o regi- cou decidido que, se for neces- 
1 aS,d 

2Ve 10111011 a 'niciativa. f o
¦cm 27 de maio de 1995. Segundo em tecnologia de telecomunicacoes. aereo e sensoreamento remoto. Os mento do Senado permite sua saria, a quebra de sigilo banca- caso va|f' a Prnileira rea(>'ao foi
(fonte, a CCSivam havia feito um Nao se sabe, porem, se o radar HS, jatinhos executivos, ja virao cria<;5o. Como subrelatores fo- rio de autoridades sera feita ^enado- Estamos analisando o
Jacordo com a Westinghouse para Martin-Marietta e tao eficiente convertidos em avioes-laborato- ram confirmados os senadores atraves de solicita^ao da comis- 4UC deve ser feito nesse caso", con-
fornecimento de oito radares aero- quanto o da Westinghouse. Alem rios. usados para testar a eficiencia Geraldo Mello (PSDB-RN) e siio ao presidente do Senado, firmou o lider do governo no Sena-

Mransportaveis (unidades moveis disso. esses radares terao que sofrer dos equipamentos de auxilio a pro- Leomar Quintanilha (PPB-TO). que a eviara a um juiz de plan- do, felcio Alvares, evitando qualquer:;acopladas a avioes). Ocorre que. de adaptagoes de estrutura — sem au- tecao do voo. No roteiro de trabalho sub- tao. comentario sobre a concluiao.
;acordo com a SAE, descobriu-se "a mento de custo, alega a SAE — "Ou apuramos tecnicamente o
ftempo" que outra empresa ameri- para serem colocados nos avioes projeto ou partimos para uma CPI.
jcana, a Martin-Marietta, tinha ra- C-130 Hercules da FAB. 0 resto e perfumaria", desafiou p—™mmmmmm*™^^—mmm—————anc——» — tinm
Wares mais modernos e mais bara- Avioes — A SAE nega, ainda, Miranda, em plenario, ao confir- Mk m A Mk MB tfh ¦ ¦ gn ¦ m bBv EliSil E-5®

que a FAB esteja' interessada em mar que tomou conhecimento de ^Uj I K3 mm |j Eh | . I I | I E* Be WIB JrUm dos kmcionanos da SAE usar sobras de recursos do Sivam irregularidades no projeto e estava III ^p| I I Kill IH SSini•einolvidos no projeto Sivam alir- para patrocinar o reaparelhamento fazendo a denuncia.
•mou que os radares da Westing- de sua frota de aeronaves. lsso por- 

"Se 
querem fazer coisa de ma- 8"%

[house, embora de eficiencia com- que no contrato de fornecimento cho vamos instalar CPI e nao su- |BK VH ¦¦
jprovada, estao ha 20 anos no mer- com a Raytheon ja esta incliiida a percomissao faz de conta", disse I ¦ fel%r ¦¦
fca|o, o que obrigou a empresa compra de 12 novos avioes: oito Miranda. "Os valores do contrato Tpndo Pm viqta n nntiriarin rlnc nltimnc Hiac a AnHraHo
jfazer varias adaptagoes no modelo Brasilias. fabneados pela Embraer, foram alterados. Fomos todos en- i 

V'°ia 
?L'r UltimOS diaS, a Andrade

{Original. Ja o modelo da Martin- e quatro inodelos HS, cuja fabrica- ganados. A comissao enganou o I: Gutierrez vem a publico prestar os seguintes esclarecimentos: J
•Marietta, cxphcou o luncionario. cao c de responsabilidade da pro- ex-presidente Itamar Franco, o pre- 1)0 Cr6dit0 da Andrade Gutierrez iuntO a Eletronorte data•tem a vantagem de ser uma novida- pria Raytheon. Os Brasilias, tur- sidente Fernando Henrique, e o Se- j„ a qoq A mta _^^~ ^ > . _i i ! • _j
;de de mercado e. portanto, leito boelices de tamanho medio, irao nado", denunciou yoo G e TSlGrente 3 COnCIUSaO daS ODraS da Hldr6~

l§trica de Balbina;

^Graziano S€ H^BB^^HBB^BH^^BBIBB 
2) 0 valor deste credito foi reconhecido por Eletronorte e

Eletrobras e aprovado pelo Tribunal de Contas da Uniao;

(diz 
YlfilllH ^ Depois de propor varias alternativas para a quitacao da

divida, a Andrade Gutierrez decidiu ingressar em Juizo,

jae 
mrrigas em 1994;

|doi,in^rm-CcoNg!S.S MJl'KdW4) 
Como.a Eletronorte tinha y^rios outros compromissos

Jafinnou ontem que se afasta do vencidos, 
a solucao, viabilizada a partir de entendi- |.governo decabeca erguida, e que mentos com Eletrobras e Tesouro Nacional, implicou

j"ajudqiTa combater*a^corrup?5o n3 securitizapao das CRCs de propriedade do sistema
:«o pais". Na carta de despedida, eletrico, com troca por titulos do Tesouro Nacional;

|grama de reforma agraria que 5) Foi viabilizado, entao, acordo com a Andrade Gutier-

4 a 6 oe dez^Tro' I 1995 ficando estabelecida a desistencia da a?ao judicial
jpoiitieos menores". "Envoive- salao negro do condresso naclONAi contra o pagamento do valor total da divida via titulos I
;ram-menumepisodiocuja unica BRAsinA/DF do Tesouro, com prazo de resqate de 10 anos sem I

pa,:;SS a"S,,t iferm iD 
pagamento de juros;

^pSellviSS45 
",aos § Como consequencia do prazo elevado e do nao paga- |

Graziano nao deixou de pro- mento de juros, a cotacao dos titulos no mercado Ivocar OS setores que reagem ao equivale a aprOXimadamente 1 /3 de SeU Valor de face.
programa iundiario, alirmando SVC ServiQOS TecniCOS Ltda. I
que 

"a 
poiiticadereiorma agraria Assistencm 

noro- = Nosso objetivo 6 esclarecer a nossos clientes, opiniao publica,continuara, pois um Brasil mo- Assisiencia lecnicapara: , , •. , * a • ,
derno nao pode compactuar com cav . CQPIADORA MAn np pcpdcwd 

funcionarios e fomecedores no Brasil e no mundo. A Andrade
os privileges da oiigarquia rural calculadoras . MVRnraMPnTAnnncc Gutierrez atua hoje em quatro continentes, mais de 1 5 paises
que culmmaram em tanta violen- l»HLl*ULAIIUHAo MICHOCuMPUTADORES ronta rom 1 R mil fnnrinnarinc Quae ci ihcirliariac atnam am
da no campo". "Em 60 dias, as- TELEFONES/FIO ¦ SEC. ELETRONICA conta com 1 b mil tuncionarios. buas subsidiarias atuam em
semamos io.i95 famiiias". afir- Orqamentos Gratis setores como industria quimica, mineracao, imobiliario, tele-
!1UH1' IWPMPWIVBiHBI comunicacoes, geracao de energia eletrica e concessao de
? um nome definitivo para | 

f iBjTTTITfi® servicos publicos. O porte da operacao da Andrade Gutierrez
autoriza a empresa a considerar que exerce efetivamente um

•neiro. Ontem, da I 
I relevante papel no desenvolvimento dos paises onde atua, I

cuitura, Andrade vieira, permitindo a geragao de divisas, de novos empregos e investi-

17 
Hc,T rrZiiiTTi»TliM mentos tanto interna quanto externamente. t este o compro-que, que eome^ara a ouvir os seto- w J 9 J JH J ilif il. , _ "

res envolvidos com a reforma agra- miSSO da Andrade Gutierrez.
-na para eneontrar um substituto TRAGA SEU EQUIPAMENTO E GANHE UM BRINDE r^=ZI^=l
para Francisco Graziano. Vieira ^^^BHiHilH
iamentou a saida de Graziano, mas KI^bBBIhHI
naoquiseomentarseuenvolvimento Telefone ir f fox
com o grampo. 
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metido aos colegas, ACM con-
cordou em dar prioridade à aná-
lise técnica do projeto Sivam,
desde que sejam apreciadas
também as denúncias de tráfico
de influência e as conseqüências
da colocação do grampo telefô-
nico. "Todos os citados no caso
Sivam serão convidados", infor-
mou ACM.

Denúncias — O PMDB
ameaçou romper o acordo de
apoiar a supercomissão, mas
acabou participando de sua ins-
talação. O senador Antônio
Carlos Magalhães submeteu
ainda à supercomissão a possi-
bilidade de investigar as infor-
mações de que o Sivam já eus-
tou ao governo Fernando Hen-
rique RS 7 milhões, e que o
empréstimo teria sido contrata-
do antes do aval do Senado,
além das denúncias de que a
empresa Esca teria sido invadi-
da por militares da Aeronáuti-
ca.

Depois das ameaças do
PMDB de apoiar a CPI, o PFL
começou a recuar na investiga-
ção. Em reunião de manhã en-
tre o vice-presidente da super-
comissão, senador Edison Lo-
bão (PFL-MA), o relator Ra-
mez Tebet e o presidente
Antônio Carlos Magalhães fi-
cou decidido que, se for neces-
sária, a quebra de sigilo banca-
rio de autoridades será feita
através de solicitação da comis-
são ao presidente do Senado,
que a eviará a um juiz de plan-
tão.

Governo 
qi

desacelerar

a Câmara
%mwm

BRASÍLIA — O líder do
PMDB no Senado, Jáder Bar-
balho (PA), anunciou ontem
apoio á criação de uma Comis-
são Parlamentar de Inquérito
(CPI) para investigar o projeto
Sivam e defendeu a realização
de uma licitação pública para o
projeto. A supercomissão do Se-
nado, composta de 63 senadores
de três comissões da Casa, na
maioria governistas, foi instala-
da ontem e ouviu, em sessão
secreta, uma única fita enviada
pelo ministro da Justiça, Nélson
Jobim, com 13 gravações feitas
pela Policia Federal, resultado
de 22 dias de escuta nos telefo-
nes do ex-chefe do Cerimonial
do Planalto Júlio César Gomes
dos Santos.

Na sessão da supercomissão,
o senador Romeu Tuma (sem
partido-SP) pediu uma perícia
da fita. Jáder questionou os po-
deres da supercomissão, mas foi
informado pelo presidente, se-
nador Antônio Carlos Maga-
Ihães (PFL-BA), que o regi-
mento do Senado permite sua
criação. Como subrelatores fo-
ram confirmados os senadores
Geraldo Mello (PSDB-RN) e
Leomar Quintanilha (PPB-TO).

No roteiro de trabalho sub-

BRASÍLIA — A Câmara e o Sena-
do estão em luta aberta, disputando
a dianteira das investigações sobre o
escândalo do Sivam. A Câmara saiu
na frente, criando informalmente
uma supercomissão para ouvir os de-
poimentos dos envolvidos no caso."A Câmara está se sobrepondo ao
trabalho do Senado e pode acabar
sendo muito prejudicial para o Con-
gresso", reclamou o presidente da
supercomissão do Senado, Antônio
Carlos Magalhães (PFL-BA). O go-
verno também não está interessado
nessa disputa e trabalha nos bastido-
res para desacelerar as investigações
na Câmara.

Os lideres do governo no Con-
gresso estão procurando alguma bre-
cha regimental para barrar a iniciati-
va da Câmara. Temem que os depu-
tados atrapalhem a estratégia mon-
tada para que o Senado aprove o
projeto Sivam. Encontraram o pri-
meiro argumento: o regimento do
Congresso diz que quando há super-
posição de trabalho, tem prioridade
a Casa que tomou a iniciativa. No
caso do Sivam, a primeira reação foi
do Senado. "Estamos analisando o
que deve ser feito nesse caso", con-
firmou o líder do governo no Sena-
do, Élcio Álvares, evitando qualquer
comentário sobre a conclusão.

Miranda (E) recebeu Málan na Comissão de Assuntos Econômicos

dentro do que há de mais moderno
em tecnologia de telecomunicações.
Não se sabe, porém, se o radar
Martin-Marietta é tão eficiente
quanto o da Westinghouse. Além
disso, esses radares terão que sofrer
adaptações de estrutura — sem au-
mento de custo, alega a SAE —
pára serem colocados nos aviões
C-130 Hércules da FAB.

Aviões — A SAE nega. ainda,
que a FAB esteja interessada em
usar sobras de recursos do Sivam
para patrocinar o reàparelhamento
de sua frota de aeronaves. Isso por-
que no contrato de fornecimento
com a Raytheon já está incluída a
compra de 12 novos aviões: oito
Brasílias, fabricados pela Embraer,
e quatro modelos HS, cuja fabrica-
ção é de responsabilidade dá pró-
pria Raytheon. Os Brasílias, tur-
boélices de tamanho médio, irão

levar radares de controle de tráfego
aéreo e sensoreamento remoto. Os
HS. jatinhos executivos, já virão
convertidos em aviões-laborató-
rios, usados para testar a eficiência
dos equipamentos de auxílio â pro-
têçao do vôo."Ou apuramos tecnicamente o
projeto ou partimos para uma CPI.
O resto é perfumaria", desafiou
Miranda, em plenário, ao confir-
mar que tomou conhecimento de
irregularidades no projeto e estava
fazendo a denúncia."Se 

querem fazer coisa de ma-
cho vamos instalar CPI e não su-
percomissão faz de conta", disse
Miranda. "Os valores do contrato
foram alterados. Fomos todos en-
ganidos. A comissão enganou o
ex-presidente ítamar Franco, o pre-
sidente Fernando Henrique, e o Se-
nado", denunciou.

A ANDRADE GUTIERREZ

ESCLARECE

Tendo em vista o noticiário dos últimos dias, a Andrade
Gutierrez vem a público prestar os seguintes esclarecimentos:

1) O crédito da Andrade Gutierrez junto à Eletronorte data
de 1988 e é referente à conclusão das obras da Hidre-
létrica de Balbina;

2) O valor deste crédito foi reconhecido por Eletronorte e
Eletrobrás e aprovado pelo Tribunal de Contas da União;

3) Depois de propor várias alternativas para a quitação da
dívida, a Andrade Gutierrez decidiu ingressar em Juízo,
em 1 994;

4) Como a Eletronorte tinha vários outros compromissos
vencidos, a solução, viabilizada a partir de entendi-
mentos com Eletrobrás e Tesouro Nacional, implicou
na securitização das CRCs de propriedade do sistema
elétrico, com troca por títulos do Tesouro Nacional;

5) Foi viabilizado, então, acordo com a Andrade Gutier-
rez, ficando estabelecida a desistência da ação judicial
contra o pagamento do valor total da dívida via títulos
do Tesouro, com prazo de resgate de 10 anos, sem
pagamento de juros;

6) Como conseqüência do prazo elevado e do não paga-
mento de juros, a cotação dos títulos no mercado
eqüivale a aproximadamente 1 /3 de seu valor de face.

Nosso objetivo é esclarecer a nossos clientes, opinião pública,
funcionários e fornecedores no Brasil e no mundo. A Andrade
Gutierrez atua hoje em quatro continentes, mais de 15 países
e conta com 1 5 mil funcionários. Suas subsidiárias atuam em
setores como indústria química, mineração, imobiliário, tele-
comunicações, geração de energia elétrica e concessão de
serviços públicos. O porte da operação da Andrade Gutierrez
autoriza a empresa a considerar que exerce efetivamente um
relevante papel no desenvolvimento dos países onde atua,

permitindo a geração de divisas, de novos empregos e investi-
mentos tanto interna quanto externamente. É este o compro-
misso da Andrade Gutierrez.

<brraziano se

diz vítima

de intrigas

j BRASÍLIA — O ex-presidente
jdo Incra. Francisco Graziano,
jaíinnou ontem que se afasta do
.'governo de cabeça erguida, e que
jpode dizer aos Filhos que um dia
("ajudou a combater a corrupção
;no país". Na carta de despedida,
IGrazíanò faz um balanço do pro-•grama de reforma agrária que
«onseguiu implementar e atribui
:sua saída "a intrigas e interesses
políticos menores". "Envolve-

jram-me num episódio cuja única
culpa, se tive, foi por não me
preocupar com a origem de um
!relatório que fiz chegar às mãos
•do presidente", acentuou.

Graziano não deixou de pro-
vocar os setores que reagem ao
programa fundiário, afirmando
que 

"a 
política de reforma agrária

continuará, pois um Brasil mo-
demo não pode compactuar com
os privilégios da oligarquia rural
que culminaram em tanta violèn-
cia no campo". "Em 60 dias. as-
sentamos 10.195 famílias", afir-
ittou.

0 Um nome definitivo para a
(presidência do Incra só será anun-
íiado pelo governo no início de ja-
•neiro. Ontem, o ministro da Agri-
cultura, Andrade Vieira, esteve
com o presidente Fernando Henri-
que, que começará a ouvir os seto-
res envolvidos com a reforma agrá-
-ria para encontrar um substituto
para Francisco Graziano. Vieira
lamentou a saída de Graziano, mas
não quis comentar seu envolvimento
com o grampo.

Gcrub
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iNFORMEjB Reforma mantem 
privilegios

¦ MAURlCIO DIAS ^ .
¦ Substitutive da Previdencia permite que servidores ganhem mais do que o presidente

* „ . r-.,/-exnA r nDcc  mecou a ler seu substitutive ontem' ro, as novas reeras para a aposen- narios publicos civis do sexo mas-
¦ • 

pjsuccsso 
do Movimento Reage Rio que, ontem, arrastoi. euoMalopes tadoriasdMttrfoemvigorapai- culino so poderao aposentar

V>/ milhares de pessoas numa procissao que caminhou em paz da BRASILIA Mesmo depots de reforma ^ Previdencia. Teto tir da aprovasao da lei complemen- apos 35 anos de contribuisao, com
Candelaria a Cinelandia, no coragao do Rio de Janeiro, marca aposentados, os funcionanos pubh- texto, o relator tambem vincu- tar, que ira regulamentar a emenda idade minima de 55 anos e depois

.. historia da cidade. cos poderao conUnuar ganhando iou 0 salaxio de contribui^ao para a ConstituiQao. Somente algumas de'10 anos, no minimo, de servi^o
Talvez seja cedo para avaliar suas consequencias praticas. Mas mais que o presiaente aa Kepuoti- instjtut0 National do Seguro So- aposentadorias especiais — as con- publico. Ja as mulheres terao que

ja e possivel fazer uma tradugao politica do episodio. Sai fortaleci- ca. Tal privilegio laz parte do subs- ^ ao minimo. Na cedidas aos ministros do Tribunal preencher os requisitos de 30 anos
do o movimento social, representado por dezenas de entidades, t'tut1^ d? r<j'ator °a 

pratica, isso significa que os traba- de Contas da Uniao (TCU), aos de contribui<;ao, 50 anos de idade e
ficam enfraquecidas as duas maiores autoridades publicas institu- ^TdTXpi t lhadores da iniciativa privada que integrantes da magjstratura e do tambem 10 anos de servi«;o publi-
cionais: o governador Marcello Alencar e o prefeito C6sar Maia. ro (PMDd-AM^ eia proposta, os contribuirem sobre o teto maximo Ministerio Publico — serao imedia- co.

Os dois, deliberadamente, afastaram-se da manifestagao. servidores POdera° _ estabelecido em 10 salarios mini- tamente extintas com a promulga- Fundos — Os funciondrios pu-
0 prefeito refugiou-se no silencio. O governador preferiu da apown n . ., ° , mos — vao receber de aposentado- <£o da emenda da Previdencia. Mas blicos aposentandos continuarao

enfrentamento. Fez de um episodio policial absolutamente suspeito qiic o sa P ' ria RS 1.000. Hoje, quando este duas aposentadorias especiais serao recebendo a aposentadoria integral
as drogas encontradas pela policia na Fabrica de Esperan^ ^'! . nuhlico nawaria a trabalhador se aposenta, recebe, no mantidas: a dos professores de pri- e com direito aos mesmos reajustes

uma cunha para tentar manchar a pr6pria manifestapao pela paz. jjjKJ De n 47s nor mes enauanto maximo- R$ 852>69 mensais, mes- meiro grau (1* a 8" series) e a dos concedidos aos servidores da ativa.
Politicos com razoavel transito no Palacio Guanabara ja n Salario do presidente 6 de RS m0 tendo contribuido sobre 0 teto trabalhadores rurais. Ja os trabalhadores da iniciativa

meditavam, ontem, sobre as eventuais consequencias eleitorais do g ^ 
^ de 10 minimos. E que, em 1991, Em 50 paginas, Ribeiro estabele- privada terao sua aposentadoria li-

episodio. Reconheciam que Marcello Alencar estat com dif.culda- ' 
^ estou privilegiando nin- Zl T^SS^oINSS °C 

^ para a aP0Sentad(> mitada a 10 salanos mimmos' Aci"
des para articular a agao economics bem-sucedida do govemo com gu6m; nem 5^,,. civil) nem mili- na: 0 dos servidores publicos civis, ma desse valor, 0 trabalhador tera

processo politico em curso. trabalhador da iniciati- mo 0 dos niilitares e 0 dos trabalhado- de complementar a aposentadoria
? va privada", disse Ribeiro, que co- Segundo 0 substitutivo de Ribei- res da iniciativa privada. Os funcio- atraves dos fundos de previdencia,

Gato na tuba Cada um por si
Os senadores que ouviram, Um influence senador tucano j »

ontem, a edicao das fitas de 22 dias cxpbca a disputa entre 0 Senadoe DA A LENTES DE CONTATO g A PROPOSTA DO RELATOR II8S LilCiereS tleimem
de escuta feita pela Policia Fede- Camara pela priondade de mvesugar dUA DESCARTAVEL vdmm»It BllWlVfllll «¦ .

ral ficaram com a pulga atras da 0 Sivam, lembrando que a proximi- IMPORTADA AMERICANA KIT C/24 LENTES iOs funcionarios publicos nao po- relator permite, entretanto, que ser- aS priOriaaCleS
orelha dide das duas casas 4 apenas fisica derao mais acumular aposentadoria vidores publicos recebem ate 35% a

queeias sempreestao separadas. ^3eDEX pafS\ tockd bRAsIl com a remunera^ao de cargo, em- mais que 0 teto. Esse percentual BRASILIA - 0 govemo esta

Sairaro da sessao secreta con- denutadoy 
^ C ^ 3 ™ °S 

 Preg° ou fun?ao P"blica- As exce- corresponde aos adicionais por empenhado em demonstrar que 0

vencidos de que foram feitos cortes _ Bes viram 0 problema ?6es s5° os Professores e os medi- tempo de servipo. Na pratica. signi- escandalo do Sivam nao compro-

nas gruva?6es. nao resistiram aosholofotes — diz. cos. A proibi?ao da acumulagao so fica que um funcionario publico po- meteu 0 ritmo de votaQOes no

^vale para os servidores que sejam dera ganhar ate RS 11.475 (se fiver Congresso. Ontem, seus lideres no
nomeados apos a promulgaqao da 35 anos de servipo). Congresso se reumram com 0 vi-

\ emenda ¦ Extingue as aposentadorias espe- ce-presidente Marco Maciel e de-

S \ / )/L ¦ As mosentJorias dos servidores ciais dos ministros do Tribunal de finiram um calendario de vota-

IjW / Quinzena da llumina^ao, p{;bli;oPs continuam integrais. Ou ppntas da Uniao (TCU), integran- 
joes 

ate 0 l.m do ano Ficou acer-
U a 3 eies raebem 0 mesmo salario tes da magistratura e do Ministerio tado que a priondade sera dos

A m -' 1™ 2To htor Publico. projetos que aumentam a receita
£=3 que ganhavam a a. da Uniao — como 0 que altera 0

CalXOte T 
< 

* ^ fa U cxnngu,u' no i;n anl0' a Pro.mot;ao grSSrifi imposto de renda das empresas. A
O surfista Cauli move a^ao na Justica contra a Grapettc. 1} " 

que era concedida ao semdor pu- para os. professoas dc pnmeiro rcforma da Previdencia so sert
Quer RS 100 mil por uso indevido da sua imagem. usada nos anuncios do UJ g hlico — em torno de 8% — quando grau (1 a 8 sene). Mulheres conti- , Camara se houver umrefrif,ante- A 

# 
se aposentava. nuarao amplo entendimento.

y 1 ¦ As aposentadorias e pensoes dos pots de-5 anos e homens apos 3C e
Serenidade o Centre do Rio, ontem. c anwa- [» A S servidores da administrate publica anos de contnbui?ao. FUa aNaua^ao ao govcrni

Tr.rn.Mo n elo 6 0 minis T 
° ^ da Rca8c A I continuam vinculadas ao salaries ¦ Permite que os trabalhadores ru- dos lideres. e prudente adiar para

da 
ativa. Ou scja. todosos reajustes ntis se aporentatn con, 55 aaos janetro e fevea-tro (durante eo,t-

A Republica pegava fogo mas cja| a nvalidade entre cariocas e I  cluc os scrv'dores da ativa ganha- as mulheres e 60 anos, no case \oca?ao extraordinaria do^ Con
ele, por volta das 20h30 de ontem, paulistas. I  rem serao automaticamente esten- dos homens. gresso) a vota(;ao das relormas
jantava com o deputado Miro Tei- O diagnostic*) para o toro era I 

*  — didos aos aposentados. ¦ Estabelece o teto maximo de dez constitucionais, inclusive da Con-
xeira, no restaurante Piantella. em um ^ 1 R" PBNTOl lO teto da aposentadoria dos fun- salarios minimos da Previdencia pa- tribui<;ao Provisoria sobre Movi-as a' — Isto nao 6 coisa de Sao ej^trico e hidrioiico cionarios publicos e limitado ao sa- ra os trabalhadores da iniciativa mentacao Financeira (CPMF)
Bico calado M,o. tde^Paulo. ^ iirto do pLidented. Republica. privada. STlk,*«k

Ogovernador Marcello Alen- JuiltOS p ks221-8232 
air deu uma espanada num dos 0s ex-presidentes militares ' * 1 11 *
focos de corrupvao policial. Ernesto Geisel e Joao Baptista Fi-Sancumou, na segunda-feira. artos vizinhos ¦gMHBBmnKHHSH HI ifrlIR ¦ 1XW.If«)fllTOF!RUDTOiIIf Vflprojeto da Assembler revogando a ^ ciinica S5o Vicente, no bairro P^^^WMBWWWTWWirWIIBIIIHHEl ft|ViT^iLT/j Vl H l! 1 1 VYVlTlWiT fiTlii ll Uf T\ 1leiilobtco,que permitia aospoliciais . n D• Witt 'iMW ViWllall'lilltlMlliAVkXIAkvMfettfiAilMHilifil E

e militaryfazer um trabalho da Gavea, no R.o ¦ '¦ 1 1 ™ fllHII »1irTrTffWTril I I I ¦!
Loeo depois de se miernar,extra coma^ vig.bntes pnvados. segunda-feira, Figueiredo foi Apr—tltodor Zlflmundo S. Cuk^TT^n E ME 1O bico oncial era, tambem. n,mn™l,T)hrf!f,vl aplicavel as Areas oT^ i HM ia«MMjBg

! pretexto para justificar os baixos tuinpnnieuuw \j recorsos humanos - pwojetos - markettwo - venoms - phooucAo

J salarios da policia. Boa agaO .hpormAtk^ - quauoam -^comtroiaooh^ Evotros e outbas

I Calote A a?ao rapida de Helio Rega- . r"o qum fu*r*p*n aiomngmr um obfatfvo
I Concluidas as filmagens de das, assessor do juiz de menores . EtUW«c*f> —qu&ncto tto trab^ho HavnA oportunk/aOt d» cada
I Tieta do agreste, estrelado por So- Siro Darlan. impediu a \iolencia . (MmniiMr pnm <to incu^o umInidarmoprfpriopianod»afSo nnACCCCADCC
.« nia Braga, os produtores manda- de um seguratKa contra um meni- « EquHlbfr rtowo* noma a/tuapSo da Hvm escotba. rnUrtOuUnCO
« ram os negativos para montagem. no negro, no palanque armado no r\AI ITHOCC c ftilCCTDCC

Mas ainda nao pagaram tudo Obelisco, quase ao fim da p^isseata vJ I w n CUv^ CZ IVI I— o I 11
J 0 que devem ao diretor do filme, Reage Rio.
5 cac^ Diegues — Se machucar 0 menino eu

i Brasa viva Z^SS^S^jSZ J .1. 
M*1 JA FACULDADE DA CIDADE esta selecionan- 

|

j 
t||sPej^ o garoto escada do 

CUrriculos de Doutores e Mestres, especial-

i iajoroiapt,»d,doec„mpnme„- mente os fomtados nos Estados Unidos, inte-

SfS&fcnoSffi: Metiforas ressados em disputar vagas de professores

f&r.'SSMS- sot. Ja,,? da'reu'ntaot ^ 
TMBIWimi IIM Ml IIII 

em ^ ^ gradua?§0 e mestrado.
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Reforma mantém 
privilégios¦ MAURÍCIO DIAS

sucesso do Movimento Reage Rio que, ontem, arrastou
V>/ milhares de pessoas numa procissão que caminhou em paz da
Candelária à Cinelândia, no coração do Rio de Janeiro, marca a
história da cidade.

Talvez seja cedo para avaliar suas conseqüências práticas. Mas

já é possível fazer uma tradução política do episódio. Sai fortaleci-
do o movimento social, representado por dezenas de entidades, e
ficam enfraquecidas as duas maiores autoridades públicas institu-
cionais: o governador Marcello Alencar e o prefeito César Maia.

Os dois, deliberadamente, afastaram-se da manifestação.
O prefeito refugiou-se no silêncio. O governador preferiu o

enfrentamento. Fez de um episódio policial absolutamente suspeito
— as drogas encontradas pela polícia na Fábrica de Esperança —

uma cunha para tentar manchar a própria manifestação pela paz.
Políticos com razoável trânsito no Palácio Guanabara já

meditavam, ontem, sobre as eventuais conseqüências eleitorais do
episódio. Reconheciam que Marcello Alencar está com dificulda-
des para articular a ação econômica bem-sucedida do governo com
o processo político em curso.

Gato na tuba
Os senadores que ouviram,

ontem, a edição das fitas de 22 dias
de escuta feita pela Polícia Fede-
ral, ficaram com a pulga atrás da
orelha.

Cada um por si
Um influente senador tucano

explica a disputa entre o Senado e a
Câmara pela prioridade de investigar
o Sivam, lembrando que a proximi-
dade das duas casas é apenas física e
que das sempre estão separadas.

E não resiste cm alfinetar os
deputados:

— Eles viram o problema e
não resistiram aos holofotes — diz.

Líderes definem

as prioridades
BRASÍLIA — 0 governo está

empenhado em demonstrar que o
escândalo do Sivam não compro-
meteu o ritmo de votações no
Congresso. Ontem, seus lideres no
Congresso se reuniram com o vi-
ce-presidente Marco Maciel e de-
finiram um calendário de vota-
ções até o fim do ano. Ficou acer-
tado que a prioridade será dos
projetos que aumentam a receita
da União — como o que altera o
imposto de renda das empresas. A
reforma da Previdência só será
votada na Câmara se houver um
amplo entendimento.

Pela avaliação do governo e
dos lideres, é prudente adiar para
janeiro e fevereiro (durante con-
vocação extraordinária do Con-
gresso) a votação das reformas
constitucionais, inclusive da Con-
tribuiçào Provisória sobre Movi-
mentação Financeira (CPMF)
destinada à área de Saúde.
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DUII DESCARTÁVEL
IMPORTADA AMERICANA KIT C/24 LENTES
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TELS.: (021) 532-6892/262-0180

SEDEX PARA TODO BRASIL

relator permite, entretanto, que ser-
vidores públicos recebem até 35% a
mais que o teto. Esse percentual
corresponde aos adicionais por
tempo de serviço. Na prática, signi-
fica que um funcionário público po-
derá ganhar até RS U.475 (se tiver
35 anos de serviço).

Extingue as aposentadorias espe-
ciais dos ministros do Tribunal de
Contas da União (TCU), integran-
tes da magistratura e do Ministério
Público.

Mantém a aposentadoria especial
para os professores de primeiro
grau (lJ a 8a série). Mulheres conti-
nuarão podendo se aposentar de-
pois de 25 anos e homens após 30
anos de contribuição.

Permite que os trabalhadores ru-
rais se aposentam com 55 anos —
as mulheres — e 60 anos, no caso
dos homens.

Estabelece o teto máximo de dez
salários mínimos da Previdência pa-
ra os trabalhadores da iniciativa
privada.

Saíram da sessão secreta con-
vencidos de que foram feitos cortes
nas gravações.

Quinzena da Iluminação

Caixote
O surfista Cauli move ação na Justiça contra a Grapettc.

Quer RS 100 mil por uso indevido da sua imagem, usada nos anúncios do
refrigerante.

o Centro do Rio, ontem, e amea-
çou o sucesso da passeata Reage
Rio. reavivou no grupo vip que se
concentrou na Associação Comer-
ciai a rivalidade entre cariocas e
paulistas.

O diagnóstico para o torò era
um só:

Isto não é coisa de São
Pedro. É de São Paulo.
Juntos

Os ex-presidentes militares
Ernesto Geisel e João Baptista Fi-
guciredo ocupam quartos vi/inhos
na Clinica São Vicente, no bairro
da Gávea, no Rio.

Logo depois de se internar,
na segunda-feira. Figueiredo foi
cumprimentar Geisel.
Boa ação

A ação rápida de Hélio Rega-
das, assessor do jui/ de menores
Siro Darlan. impediu a violência
de um segurança contra um meni-
no negro, no palanque armado no
Obelisco, quase ao fim da passeata
Reage Rio.

Se machucar o menino eu
mando te prender — ele gritou
duas vezes, antes que o brutamon-
tes despejasse o garoto escada
abaixo.

Foi aplaudido e cumprimen-
tado.
Metáforas

O ministro da Saúde, Adib
Jatene, passou parte da reunião de
ontem da Comissão Especial da
Câmara sobre o Direito à Vida
fa/endo prigames.

Deu um deles de presente pa-
ra o jurista lves Gandra.

Gandra não engoliu o presen-
te e o devolveu a Jatene.

Era um sapinho de papel.
Reag-e Rio

Azar mesmo teve o manifes-
tante Jorge Mauro da Silva, de
Niterói.

No fim da passeata retornava
orgulhoso para casa quando foi
assaltado por um pivete, na esqui-
na da Rio Branco com Presidente
Vargas.

Manteve a carteira, mas per-
deu parte do dinheiro.

Serenidade
Tranqüilo mesmo é o minis-

tro da Justiça, Nelson Jobim.
A República pegava fogo mas

ele, por volta das 20h30 de ontem,
jantava com o deputado Miro Tei-
xeira, no restaurante Piantella, em
Brasília.
Bico calado

O governador Marcello AIen-
car deu uma espanada num dos
focos de corrupção policial.

Sancionou, na segunda-feira,
projeto da Assembléia revogando a
lei do bico. que permitia aos policiais
civis e militares fazer um trabalho
extra como vigilantes privados.

O bico oficial era, também,
pretexto para justificar os baixos
salários da policia.
Calote

Concluídas as filmagens de
Ttvia do agreste, estrelado por Só-
nia Braga, os produtores manda-
ram os negativos para montagem.

Mas ainda não pagaram tudo
o que devem ao diretor do filme,
Cacá Diegues.
Brasa viva

Chegou ao Tribunal Regional
Federal do Rio o mandado de se-
gurança do Banco Central contra
a decisão da 24a Vara Cível que
mandou liberar o dinheiro de au-
tores e artistas da TV Globo, blo-
queado no Banco Econômico.

Mas o primeiro relator sor-
teado para julgar o caso já se deu
por impedido.

A questão está queimando
nas mãos do Judiciário.
Reforma já

Sepúlveda Pertence, presiden-
te do Supremo Tribunal Federal,
voltou a botar a Justiça brasileira
na berlinda.

Dessa vez, em discurso feito,
ontem, na abertura de encontro
internacional sobre reforma do Ju-
diciário, em Berlim, na Alemanha.

— A máquina judicial brasi-
leira é pobre, obsoleta, viciada e já
incapaz de responder às demandas
tradicionais — afirmou.
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JORNAL DO BRASIL
dereço (URL, no jargão da Inter-;
net) do JB Online é: http://.
www.lbase.br/~jb/indax.html
Correspondências eletrônicas
também podem ser enviadas ao'
JB, atrayés do seguinte e-mail;
jbii ax.apc.org
Como achar comploman-
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 Onlh
ne, na Internet, é só clicar sobre tr
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,
íntegra de documentos etc).
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Assinaturas demais Ctdades (021)' Atendimento ao Assinante
Alendmiento às Bancas
Exemplai es Atrasados

rio de 17 perguntas sobre a lentidão na
Justiça, para ser respondido por agen-
tes da Justiça e advogados.

Estudantes de alguis colégios da Zo-
na Sul aproveitaram o Reage Rio para
protestar contra o "apareUiamenlo" no
movimento estudantil, com a faixa"Grêmios Ativos Insanos".

Do presidente do PT, Josc Dirreu,
de Madri, sobre o reajuste das tarifas
telefônicas: "Cotn este aumento de
25% nas receitas qualquer estatal teria
condições de investir e, assim, cai o
argumento para privatizar."

Estudantes t fimkeiro» mistiuatam-»
na mesma ala da passeata Reage Rio.
Trocaram o branco pelo azuL A sugestão
foi dos funkeiros, que argumentaram que"funkeiro e pobre só têm paz quando vão
para o céu".

Preocupada com o enorme consumo
de grãos na China, que desequilibrou o
mcrcado, a Associação Brasileira das
Indústrias de Trigo promove no Rio, a
partir de segunda-feira, um encontro
internacional pare discutir as soluções.

Os arapongas acabaram com a ex-
prtssio: "A soHdio do poder."

Uma das ambulâncias de apoio que
acompanhavam a passeata Reage Rio
abriu passagem ontem na Rua Santa
Luzia com uma sirene que divertiu os
manifestantes. O barulho era idêntico ao
dc uma metralhadora.

O Conselho Estadual dos Direitos da
Mulher do Rio faz boje consulta popu-
lar, na Estação do Largo da Carioca,
sobre o direito ao aborto cm casos de
estupro e de risco de vida da mãe.

Os torcedores da Raça Rubro-Negra
e da Jovem Fia esqueceram-se das des-
venturas rubro-negras e fizeram um ani-
mado carnaval no meio dl caminhada
Reage Rio. Reage Mengio!

O arquivo do compositor Joaquim
Torres Delgado de Carvalho, autor da
ópera Moema, encenada na inauguração
do Teatro Municipal será doado hoje. is
12h, para a Biblioteca Nacional pela so-
brinha do músico, Ottiha Lins.

Os camelôs fizeram a festa na con-
centração da passeata Reage Rio. Ven-
deram como água capas de chuva de um
plástico vagabundo por RS 5 para quem
queria se proteger da chuva insistente
que caiu i tarde sobre o Rio.

A OAB-RJ preparou um questiona-

O que A 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-
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por 

US$ 9 milhoes

ne que a aquisi^ao da Scala FM pelo 
'bispo' 

Macedo acabe prejudicando expansao da Rede Vida de Televisao
do Grande ABC, para que teria ontem uma reuniao para quidiocese de Sao Paulo anunciou. do nao se importe de manter nossa

seu sinal a regiao metropoiita- acertar o negocio. Na diretoria da na semana passada, para expansao antena na torre da Scala, nos pre-
de Sao Paulo, e utiliza para sua emissora, assessores disseram que da Rede Vida. Numa reuniao reali- tendemos transferir as instala^oek

empresa ainda nao podia confirmar zada no sabado, o cardeal-arcebis- para outro local para ampliar ji
o (echainentQ da transagao. Fontes po Dom Paulo Evaristo Arns lan- potencia do sinal", anunciou Monr
da Rede Record, no entanto, asse- Qou o apelo Faga a TV catolica leiro de Barros. O contrato da Rede
guraram que a negociagao foi con- aparecer, para angariar os recursos Vida de Televisao com o grupd
cluida na semana passada e que so necessarios a amplia^ao da poten- Diario do Grande ABC foi assina^
falta o bispo Edir Macedo fazer cia do Canal 40, de 1.000 para do, em regime de parceria, pelo
comunicado oficiai. milhao de watts. 0 or?amento e de prazo de cinco anos, renovaveis por

A interferencia da Igreja Univer- RS 750 mil. dos quais RS 450 mil mais cinco. A emissora catolica pa-
sal suspendeu, ao menos tempora- ficarao por conta da arquidiocese. g| um aluguel de RS 25 mil meit-
riamente. uma campanha que a Ar- "Mesmo 

que o bispo Edir Mace- sais.

apoioiia adovfio de presidencia da CNBB.
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• 5 noites no Disney's All Star Music or jjj&* • 5 noites no Disney's Caribbean Beach : :-r • 5 noites no Disney's Grand Floridton. usuo,»p«-a sua ao^oa a« «a^i
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• 1 entrada para Pleasure Island ou «*- £'+alMLls2tSmm • 1 entrada para Pleasure Island ou Disney-MGM Studios • 1 entrada para Pleasure . ¦
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Universal comprará rádio 
por 

US$9 milhões

Igreja católica teme que a aquisição da Scala FM pelo 
'bispo1 

Macedo acabe prejudicando expansão da Rede Vida de Televisão
JOSÉ MARIA MAYRINK

SÃO PAULO — O bispo Edir Ma-
cedo, líder da Igreja Universal do
Reino de Deus. deve mesmo com-
prar a Rádio Scala FM, de São

JPaulo, para formar a Rede Aleluia,
que transmitirá programação evan-
gélica a ser gerada pela Rádio 105
j-M, do Rio. A compra está sendo
acertada pelo superintendente da
Rede Record de Rádio e Televisão,
Deinervâl Gonçalves, com o dono
da Scala, Edson Danillò Dotto. do
grupo Diário do Grande ABC. O

valor da transação é de USS 9,5
milhões.

A notícia da transferência da rá-
dio para Edir Macedo surpreendeu
e assustou os bispos católicos de
São Paulo, porque ela certamente
prejudicará os planos de expansão
da Rede Vida de Televisão (RVT),
lançada em junho pelo empresário
João Monteiro de Barros Filho, de
São José do Rio Preto (SP), com o
apoio da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB). A RVT
arrendou o canal 40. UHF aberto.

do Diário do Grande ABC, para
levar seu sinal à região metropolita-
na de São Paulo, e utiliza para sua
antena a mesma torre da rádio na
Avenida Paulista.

"Edson Dotto me confirmou,
por telefone, que a venda da rádio
não afetará nosso contrato e pro-
meteu enviar uma carta com essa
garantia", informou Monteiro de
Barros. Segundo ele, o dono da
Scala disse que está negociando a
venda de suas emissoras e adiantou

que teria ontem uma reunião para
acertar o negócio. Na diretoria da
emissora, assessores disseram que a
empresa ainda não podia confirmar
o fechamento da transação. Fontes
da Rede Record, no entanto, asse-
guraram que a negociação foi con-
cluída na semana passada e que só
falta o bispo Edir Macedo fazer o
comunicado oficial.

A interferência da Igreja Univer-
sal suspendeu, ao menos têmpora-
riamente. uma campanha que a Ar-

quidiocese de São Paulo anunciou,
na semana passada, para expansão
da Rede Vida. Numa reunião reali-
zada no sábado, o cardeal-arcebis-
po Dom Paulo Evaristo Arns lan-
çou o apelo Faça a TV católica
aparecer, para angariar os recursos
necessários á ampliação da potên-
cia do Canal 40, de 1.000 para 1
milhão de watts. O orçamento é de
RS 750 mil, dos quais RS 450 mil
ficarão por conta da arquidiocese.

"Mesmo 
que o bispo Edir Mace-

do não se importe de manter nossà
antena na torre da Scala, nós pre-
tendemos transferir as instalações
para outro local para ampliar |i
potência do sinal", anunciou Mor^
teiro de Barros. O contrato da Rede
Vida de Televisão com o grupei
Diário do Grande ABC foi assinai
do, em regime de parceria, peló
prazo de cinco anos, renováveis por
mais cinco. A emissora católica pa-
ga um aluguel de RS 25 mil jmeif
sais.

Governo de Alagoas

anuncia demissões

MACEIÓ — Um dia depois de
decretar ponto facultativo em 39
repartições públicas do estado, por
não poder pagar os salários dos
funcionários, o governo de Alagoas
está concluindo que a única solução
para seu problema de caixa é um
programa de demissões. De acordo
com o vice-governador Manoel

,.(iomes de Barros. o estado espera
.apenas a aprovação da reforma ad-
triinistrativa pelo Congresso, para
/edu/ir as despesas com o quadro
funcional ao limite determinado pe-

,Ja Constituição, que é de 65% da
arrecadação."Estamos vivendo uma nova fa-
se. com um pais de moeda estável.
Alagoas tem que se adequar a essa
nova realidade e reduzir a folha de
pagamento estadual para, no máxi-

-mo, RS 37 milhões", disse Barros.
O vice-governador adiantou

que, atualmente, o estado gasta
,com o funcionalismo um valor bru-
to que varia de RS 46 milhões a RS
50 milhões, embora arrecade ape-
nas RS 55 milhões. Segundo ele, a
Wida mês, o déficit de Alagoas crus-
te em RS 22 milhões e já não exis-

tem meios de pagar os três meses de
salários atrasados."Na realidade, o ponto faculta-
tivo foi uma estratégia do governo
estadual para chamar a atenção do
governo federal, que prometeu aju-
da financeira ao estado até o final
de novembro, e não cumpriu. O
governador Suruagy esta em Brasi-
lia. tentando viabilizar recursos",
afirmou.

O governo tem três alternativas
para obter novos recursos: uma an-
tecipaçào do Fundo de Participa-
ção dos Estados; RS 150 milhões
em empréstimos com os bancos in-
íerriacionais; ou a venda de títulos
do Tesouro estadual — que depen-
dem de aprovação do Banco Cen-
trai.

Na verdade, a "disponibilidade

branca" — que deixa 60% do fun-
cionalismo sem trabalhar — não
mudou a rotina dos servidores. Sem
dinheiro ate para pagar as passa-
gens de ônibus, poucos eram vistos
ultimamente nas repartições. Os
funcionários do setor de saúde es-
tão mantendo o atendimento em
sistema de revezamento.

Dom Pelé se aposenta

Arcebispo da

Paraíba tem sua

renúncia aceita

SÃO 
PAULO — O papa

João Paulo II aceitou a re-
jnúncia do arcebispo da Paraíba.
Dom José Maria Pires, e no-
meou para seu lugar o atual bis-
po de Guarabira (PB), Dom
Marcelo Pinto Carvalheira. A
noticia será divulgada oficial-
mente hoje pela Nunciatura
Apostólica no Brasil, que já re-
cebeu e mantém sob sigilo o co-
muriicadò do Vaticano. As no-
meáções e substituições de bis-
pos brasileiros são anunciadas,
por tradição, às quartas-feiras.

Dom José Maria Pires, que é
negro e por isso ganhou os apeli-
dos de Dom Pelé e de Dom
Zumbi, encaminhou sua remiu-
cia em março do ano passado;'
quando completou 75 anos —
idadé-limite, de acordo com o
Código de Direito Canònico,
para os bispos continuarem à
frente de suas dioceses. A aceita-
ção do pedido, porém, depende

do papa, que nesse caso só to-
mou a decisão 20 meses depois
— por coincidência, na semana
seguinte á comemoração dos 300
anos da morte de Zumbi, o herói
do Quilombo de Palmares.

Mineiro de Córregos, Dom
José Maria foi eleito bispo de
Araçuai (MG) em 1957 e trans-
ferido para João Pessoa, como
arcebispo da Paraíba, em 1965.
Foi presidente do Regional Nor-
deste 2 da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) e
do Movimento de Educação de
Ba.se, uma das iniciativas mais
importantes da linha progressis-
ta do episcopado na época. Nos
últimos anos, incentivou as Co-
munidades Eclesiais de Base
(CEBs) e a ordenação de diáco-
nos leigos para compensar a fal-
ta de padres.

Militante do movimento ne-
gro. Dom José Maria Pires assu-
miu o apelido de Dom Zumbi —
que em sua opinião fazia mais
sentido que o de Dom Pele —.
denunciou a discriminação ra-
ciai no pais e apoiou a adoção de

ritos afro-brasileiros na liturgia
católica. Nas assembléias gerais
da CNBB. em Itaici (SP), com-
pareceu mais de uma vez usando
túnicas estampadas e obojòs
(bonés) coloridos, de estilo afri-
cano. O arcebispo não vc pro-
blemas na utilização de danças e
musicas do candomblé, se isso
não implicar renúncia à fé e á
moral católicas.

Dom Marcelo Carvalheira,
67 anos. nasceu em Recife e foi
bispo auxiliar da Paraíba de de-
zembro de 1975 a dezembro de
1981, quando foi nomeado pri-
meiro bispo de Guarabira. Ami-
go e colaborador do arcebispo
Dom Hélder Câmara, ele denun-
ciou arbitrariedades do regime
militar no final da década de 60
e foi indiciado em Inquérito Po-
licial Militar (IPM). Dom Mar-
ceio foi presidente do Regional
Nordeste 2 é é. atualmente, um
dos nove membros da Comissão
Episcopal de Pastoral (CEP),
uma espécie de ministério da
presidência da CNBB.

Lei retira
i

privilégio

de entidades
BRASÍLIA — O ministro da Jus-

tiça, Nélson Jobim, enviará em de-
zembro ao Congresso um projeto
de lei para modificar a concessão dç
titulo de utilidade pública a entida:
dos filantrópicas e acabar com ai
fraudes, pois com o titulo as insti*
tuições têm insenção fiscal e previ|
denciária. Segundo a secretária
Sandra Valle, o projeto prevê A
criação de um "titulo honorífico''!
ou seja, sem benefícios fiscais. "Q
Ministério oferecerá uma simples
homenagem ás entidades. Se elas
quiserem a insenção fiscal devenj
procurar o Ministério da Fazenda
ou da Previdência", disse a secietáí
ria.

O ministério divulgou ontem
uma lista com o nome de 100 entij
dades que terão o título de Utiiida}
de Pública cassado, por violarem á
lei. deixando de apresentar duranttj
três anos consecutivos o relatório
sobre as suas atividades à Secreta?
ria de Justiça.

Na lista constam 20 instituições
do Rio de Janeiro, entre elas a Soj
ciedade União Internacional Prok-
tora dos Animais.

a*/? • H£muitas van:,iq< w • i- • , .. ¦ •.,>Ss-r • ¦
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; .i ,o«.f ..u>e que vai ter de sobra em Walt Disney Wond ilivei>.v<

• 5 noites no Dlsney's Ali Star Music or
Sports Resort • Entrada 4 dias para Magic

Kingdom, Epcot e Disney-MGM Studios
• 1 entrada para Pleasure Island ou

River Country • 1 calé da manhã com
personagens Disney • Impostos incluídos
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• 5 noites no Disney's Caribbean Beach
i Dixie Landing Resort • Entrada 4 dias para
Magic Kingdom. Epcot e Disney-MGM Studios

• 1 entrada para Pleasure Island ou
River Country • 1 café da manhã com

personagens Disney • Impostos incluídos
a partir <U
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• 5 noites no Disney's Grand Floridian.
Disney s Polynesian ou Contemporary Resorts• Entrada 4 dias para Magic Kingdom. Epcot e
Disney-MGM Studios • 1 entrada para Pleasure

MM Island ou River Country • 1 calé da manhã' •^SI com personagens Disney • Impostos incluídos
| • Café continental grátis para duas pessoas porapartamento em cada cfiáría adicional.
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; yx csde o final de outubro, quando tres sequestros violencia sem precedente. Quadrilhas se enfrentavam l\J J / j f ( J | / / \
| -LJ num unicodiaabalaram a opiniao pubiica, ate para controlar territorios, inevitavelmente localiza- A^s. f 1// / A I / Z»$«\v\Jj>\) A>^V7/\
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vernamentais. de desamparo que hoje e a marca registrada do Rio. W ^ 
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Reage Rio
Em qualquer lugar do mundo, quando o povo se reúne em

torno de um ideal, algo de positivo sempre acontece. Às vezes,
com algum atraso. Lembram-se das Diretas Já? Foi em 19S4.
Lembram-se de quando votamos para presidente? Foi em 1989.
Cinco longos anos.

Será que com a manifestação Reage Rio em 1995. só na
virada do século resolveremos o problema da insegurança do Rio
de Janeiro?

Será que o nosso amigo Diomedes, atingido por uma bala
perdida quando passeava próximo ao Palácio Guanabara, terá
que esperar cinco anos para \er reparado o mal que lhe foi
causado? Será que o bandido terá que esperar cinco anos para ser
condenado? Não pode haver complacência nem piedade pára
quem. no assalto que originou a bala perdida, disparou um tiro
no rosto de uma mulher que se negou a entregar-lhe a bolsa. Não
vamos agüentar mais cinco anos de impunidade, liildebrando
Gonsales — Rio de Janeiro.
?

ONGs, empresários, prefeitura e governo do estado convo-
carn para uma passeata contra a violência. Exigem que o Rio
reaja. Na milionária Avenida Atlântica pode-se ver faixas com a
palavra de ordem "paz". No entanto, escolas e hospitais públicos
estão completamente abandonados. Todas essas entidades que
exigem a "paz" esquecem o óbvio: a violência é resultado do
nosso absurdo desequilíbrio social. Betinho e Rubem César Fer-
nandes fariam melhor se estimulassem a população a protestar
contra as desnecessárias obras de César Maia. que sugam verbas
importantes e favorecem grupos privados; Os milhares de adoles-
centes pobres, dos subúrbios e da Baixada, eliminados por grupos
de extermínio nas últimas duas décadas não mereceram sequer
uma lembrança desses senhores que se julgam porta-vozes da
cidadania; Roberto Machado Filho — Rio de Janeiro.

?
A idéia de uma cidade menos

violenta agrada, com certeza, á
maioria dos cariocas. O Reage Rio é
uma bela demonstração de repudio
ao que vem acontecendo no Rio de
Janeiro. Existem, porém, algumas
modalidades de violência que hão
são praticadas com uma arma na
mão. (...) Todos nós podemos de
alguma maneira contribuir, seja na
forma de boicote a produtos, ou
mandando cartas ás empresas cujas
propagandas não sintonizem com as
necessidades de nossa cidade. Por
exemplo, não precisamos de comer-
ciais que mostrem carros em alta ve-
locidade, uma vez que o Brasil é um
dos campeões em mortes por aciden-
tes. (...) Revistas que dão paginas de
destaque a entrevistas com bandi-
dos, também estão prestando um
desserviço â sociedade. (...) Ludmilla
Lis Sainflaurent — Rio de Janeiro.

?
(...) A viagem matinal a bordo

das páginas do JB me revelou a
verdade cidadã no texto de Marceu
Vieira, na seção Coisas da Política
de 27/11. No artigo "O Rio de Ja-
neiro continua sendo", Marceu fez
qualquer um reencontrar (ou refor-
çar) o instinto de ser do Rio. Marceu
pavimentou a avenida com cidada-
nia e convidou a gente para o desfile
de tentar ser feliz na cidade mais
linda do mundo. (...) Renato Quinta-
nilha — Rio de Janeiro.

?
Parabéns ao JB e a Marceu Viei-

ra pelo artigo "O Rio de Janeiro
continua sendo", publicado na colu-
na Coisas da Política do dia 27/11.
Mareo-Aurétio A. Davis — Rio de
Janeiro.

?
O Projeto Legal — Centro de

Defesa. Garantia e Promoção de Di-
reitos Humanos do I.B.l.S.S. que
atende á população marginalizada,
cm especial crianças, adolescentes e
jovens em situação de risco, vem
informar sobre a nossa não partici-
pação na Caminhada Reage Rio.

Achamos de extrema importán-

cia a mobilização da sociedade civil
diante do quadro caótico e violento
em que se encontra o estado do Rio
de Janeiro. Nós também somos pela
paz. Quem não é? Contudo, enten-
demos que existe falta de clareza nos
objetivos dessa caminhada^ (...)
Questionamos quais os reais interes-
ses do Reage Rio, e que classe social
será privilegiada. (...) Vamos detec-
tar as razões que originaram essa
violência exacerbada no Rio. Car-
los Augusto Ferreira da Silva e Frans
Nederstigt, Projeto Legal — Rio de
Janeiro.

?
Emocionahte ver o genuíno

apoio que as empresas privadas de-
ram á caminhada Reage Rio. A im-
pressão que se tem é a de que a
partir de agora, em nome da paz,
todas, sem exceção, passarão a ser
fiéis cumpridoras da lei. e. de cara,
passarão a pagar todos os seus im-
postos em dia.

O anúncio feito na imprensa pe-
Ia ABPR-Associaçáo Brasileira de
Proprietários de Restaurantes, en-
tão. é comovedor. Todos os mani-
festantes do Reage Rio que nunca
receberam espontaneamente nota
fiscal ou tiquete de caixa de nenhum
restaurante, inclusive dos que assi-
nam o anúncio, a partir do dia 29
vão receber seu documento fiscal
sem ter que pedi-lo e sem ouvir a
pergunta malandra "nota fiscal de
que valor?".

Mais do que o exibicionismo ci-
nico e oportunista de certos setores
empresariais, qualquer solução pos-
sivel para a situação que o Rio de
Janeirovive passa por mudanças de
comportamento de todos os seus ha-
bitantes, notadamente em relação a
seus compromissos com o estado.
(...) Gustavo Meyer — Rio de Janei-
ro.

?
O movimento Reage Rio é um

exemplo de que. apesar de estarmos
na era pós-moderna segundo alguns
sociólogos, o Brasil é ainda muito
moderno e capaz de mobilizar a so-
ciedade em torno de um ideal de paz.
(...) Carla Braga — Rio de Janeiro.

?
(...) O movimento Reage Rio in-

comoda, quando expõe a situação'
da insegurança no Rio. (...) Gosta-
riamos que o governador utilizasse
sua sanha investigativa a serviço da
prisão dos reais criminosos — que a
policia tem endereço e CPF — e
deixasse em paz quem está tentando
recuperar um pouco da cidadania
que nos foi retirada. (...) José Rober-
to P. Almeida — Rio de Janeiro.

Caio Fábio

Não poderia deixar de registrar
meu repúdio a quem tenta difamar o,
pastor Caio Fábio e a obra que ele
preside, a Fábrica de Esperança. (...)•
Não podemos permitir que esse tris-
te episódio nos paralise. (...) Jerusa
Gonçalves de Araújo — Rio de Janei-.
ro.

?
O governador do estado do Rio

de Janeiro deve estar mal informado
quanto ao projeto desenvolvido pela
fabrica. (...) O cjiic lazer com uma
fábrica localizada praticamente den- •
tro de uma favela com marginais tão
perigosos? (...) A única função do
projeto é dar uma profissão para
cidadãos que não tem esperança de
vida digna. (...) Cláudio Palmeira —
Rio de Janeiro.

?
Quando li a respeito da cocaina

encontrada na Fábrica de Esperança
e o depoimento do governador, du-
vidando das boas intenções da insti-
tuição. pensei: será que o governa-
dor acha que todo mundo tem"carteirinha de idiota"? É obvio que
foi "armação", só falta descobrir de
quem. (...) Ana Maria Rezende —
Petrópolis (RJ).

?
0 fim da paz e da esperança vem

tomando conta de uma cidade que já
foi maravilhosa e que hoje assiste
indignada ao ataque do governador
ás pessoas idealistas e sérias como o
pastor Caio Fábio, corajoso o sufi-
ciente para empreender um trabalho
social no mínimo árduo. Ao invés de
apoiar quem o está ajudando a cum-
prir o que seria sua obrigação, o
governo tenta destruir possíveis alia-
dos. (...) Marguerite Labrunic — Rio
de Janeiro.

?
(...) É lamentável constatar que

o político que recebeu a maioria dos
votos fluminenses (inclusive o meu)
volta-se contra um projeto que agiu-
tina a boa vontade e a expectativa de
um segmento expressivo e ativo eo-
mo o evangélico. (...) Luciano Perei-
ra Vergara — Rio de Janeiro.

Micareta

A carta da Cervejaria Kaiser pu-
blicada ontem no JB sobre seu pa-
trocínio á Micareta realizada na
Barra não responde às perguntas
que ainda são feitas por inúmeros
moradores: afinal, quem pagou a
conta e os prejuízos causados ao
patrimônio público por este evento?
Foi a Kaiser com seus recursos ou a
prefeitura com recursos dos contri-
buintes? Enquanto não obtiver uma
resposta séria, não bebo mais Kai-
ser. Francisco Peltier de Queiroz —
Rio de Janeiro.

As cartas serào seiccKjnadas para publtcação
no todo ou em parte entre as que tiverem
assinatura, nome completo e legive! e endere-
ço que permita conftrmacâo prévia
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Última Fronteira
"r\ esde o final de outubro, quando três seqüestras
JLJ num único dia abalaram a opinião pública, até
a véspera da caminhada pela paz, quando um enge-
nheiro e sua mulher foram enforcados em sua resi-
dência em São Conrado, a violência no Rio não
deixou de marcar ponto. Já se sabe que o descompas-
so entre a brutalidade do crime organizado e as
aspirações pacíficas da sociedade não se dissolverá
com uma caminhada ou meia-dúzia de decretos go-
vernamentais.

Por isto, agora que se realizou a caminhada,
reunindo as várias pontas da sociedade, muitas delas
aparentemente incapazes de se tocar, superando até
algumas ciumeiras e rivalidades políticas, a sociedade
se volta para uma segunda etapa, durante a qual terá
de se superar ou sucumbir â banalização da violên-
cia.

Discutir se o Reage Rio è Reage Rico ou qual-
quer dos trocadilhos com os quais, mesmo nos mo-
mentos difíceis, expressa-se o humor carioca, ê bizan-
tínismo. O grosso da violência sempre se manifestou
contra os pobres, e isto ficou bem caracterizado nos
massacres da Candelária e de Vigário Geral, sem
falar nas miudezas do dia-a-dia, no trânsito, nos
ônibus, nos estádios de futebol, nas favelas, em qual-
•quer lugar onde a massa se reúne e se estranha. Os
descaminhos da televisão e da música popular vocali-
¦zam a violência que se perpetuou por falta de reação
como a do Reage Rio.
oi Finalmente há um consenso de que a violência
deve parar, imediatamente. A integração das favelas
á cidade e a reforma da polícia são as etapas iniciais
de um longo processo que tardava a entrar em movi-
mento. Uma fugaz sensação de paz não deve aneste-
siár a consciência da cidadania. A verdade é que a
violência no Rio e, por extensão, no Brasil, criou uma
situação explosiva igual à dos Estados Unidos nos
arios 70. quando os guetos negros das principais
cidades da costa Leste e das zonas industriais ameri-
canas se revoltaram.

Em 1987 um telegrama da agência espanhola Efe
informava aos outros países que o Brasil era o país
(liais violento do mundo, e onde também eram mais
graves os problemas de saúde e desnutrição, a ponto
de se registrar a morte de uma criança a cada cinco
minutos. Alguns anos antes a Baixada Fluminense,
cinturão miserável na periferia do Rio, era oficial-
mente reconhecida como a região mais violenta do
mundo. Ali são assassinadas mais de 2.5 mil pessoas
por ano, número superior á soma dos brasileiros
mortos em combate na Revolução de 30, na Segunda
Guerra Mundial e no periodo de repressão do regime
do Al-5. No começo dos anos 80, um terço dos
èariocas declarou a um instituto de pesquisa que já
havia sido assaltado pelo menos uma vez na vida. Em
1988, bandidos conhecidos como Naldo e Buzunga se
tornaram celebridades nacionais ao convocar a im-
prensa para anunciar, de metralhadora em punho,
que tomaram posse de um pedaço do comércio de
drogas na cidade.

Começava então o capitulo mais tenebroso da
história da criminalidade no Rio. A cartelização das
drogas, estilo Medellin, trouxe consico uma onda de

violência sem precedente. Quadrilhas se enfrentavam
para controlar territórios, inevitavelmente localiza-
dos nos morros onde a autoridade pública se ausenta-
va. O populismo nefasto dos políticos fluminenses
permitiu que a decadência urbana se consolidasse, no
mesmo ritmo da violência que transformou a popula-
ção em refem da marginalidade. Com as ruas insegu-
ras, a população se refugiou atrás das grades das
residências, sem poder esconder a enorme sensação
de desamparo que hoje é a marca registrada do Rio.
São a insegurança, a possibilidade permanente de
assalto, de seqüestro ou tiroteio, que obrigaram todas
as classes sociais a refletir sobre as outras mazelas.

A marginalidade e seu parente próximo, a econo-
mia informal, encarregaram-se de criar as condições
de decadência. Seguramente 1 milhão de pessoas
garantem seus vencimentos no fim do mês em ativi-
dades ligadas, de uma maneira ou outra, á expansão
da criminalidade. Vigilantes, contrabandistas, trafi-
cantes, camelôs, participantes de grupos de extermí-
nio e das robautos e dos ferros-velhos, apontadores
do bicho, fianelinhas — todos eles, cruzando-se ás
vezes em campos opostos, acabaram por desenvolver
barreiras aparentemente intransponíveis.

Nos últimos 25 anos a população do Rio saltou
de 4 milhões para 6 milhões de habitantes. A minoria
foi residir em casas ou apartamentos de verdade. A
maioria se abrigou na mais célebre das residências
populares do pais — as favelas. Ali, á revelia dos
habitantes, em detrimento deles, o crime organizado
se instalou, na última fronteira da violência. Desen-
volveram-se formas de complacência populista para-
leias ao crescimento do crime organizado. A criação
de territórios livres, imunes á lei, caracterizou a cria-
ção de duas cidades opostas dentro do mesmo limite,
garantidas ambas pelas razões de Estado que a pró-
pria razão desconhece.

Como disse a professora Maria Alice de Carva-
lho, dentro deste contexto de rarefaçào o jogo do
bicho e o tráfico de drogas preencheram o espaço
deixado pelos políticos clientelistas. Agora é o crime
organizado que redimensiona e aprofunda a recusa á
política formal e a reveste de violência, destruindo até
mesmo o pouco que havia de organização popular.

Movimentos como o Reage Rio assinalam o
principio de uma reação á idéia de que o Rio estava se
tornando uma cidade com baixo padrão de interação,
um mundo opaco, imprevisível, não solidário e des-
politizado — com a desconfiança social no primeiro
plano.

Sob este aspecto, a polícia, corrompida pelo
crime organizado, contribuiu para o desmoronamen-
to do conceito de segurança pública sem o qual não é
possível a convivência social. O fenômeno não é tão
velho assim. Até os anos 20 a polícia no Rio era
querida e respeitada pela população. Um pouco an-
tes, ainda durante o Império, chegou a ter o apelido
de dona justa. Hoje está comprometida até o pescoço
com a violência, de que se tornou parte integrante. A
população não a respeita, teme-a.

Chegou o momento de apagar o estopim da
guerra civil não declarada que se esboçava. Basta de
violência.

anúncio do apoio federal, através da Petrobrás,
\para a instalação do Pólo Gás Químico do Rio,
em Duque de Caxias, é mais um sinal de reação da
economia fluminense e um grande alento para a
reversão do quadro de violência no estado e na
capital. Junto com a localização da Volkswagen em
Resende e o complexo portuário de Sepetiba, o pólo
químico esboça um novo perfil econômico para o
Estado do Rio, cujos reflexos logo se farão sentir no
riivel de emprego e na área social.

O perfil econômico do Rio como cidade de servi-
ços, iniciado com a vinda da família real portuguesa
em 1808, permaneceu quase inalterado por um século

meio, até a mudança da capital da República.
Exceto pelo reforço da construção naval, que tinha
forte base na Baía de Guanabara, além da perda de
siatus para Brasília, o Rio ficou à margem do progra-
ma de substituição de importações do governo Ku-
bitschek. A preferência por São Paulo veio a ampliar
a-diferença nos anos seguintes.

As obras de modernização dos serviços públicos
do Rio ficaram em segundo plano. O sucesso politi-
co-administrativo da gestão Carlos Lacerda (primei-
ro governador do Estado da Guanabara) está ligado
ao resgate econômico da cidade-estado, a partir dos
pesados investimentos em infra-estrutura. O Aterro
do Flamengo, os túneis Santa Bárbara e Rebouças, a
remoção e a reurbanização de favelas, obras viárias
rro subúrbio e Zona Oeste e a adutora do Guandu
foram obras marcantes que atraíram investimentos
públicos e privados para o Rio.

A descontinuidade nos investimentos públicos —
sobretudo pela retaliação política irradiada de Brasi-
lia (antes, durante e após o regime militar), diante do
perfil historicamente rebelde do esclarecido eleitora-
do carioca e fluminense — pode ser sintetizada na
frustrante fusão da Guanabara com o antigo Estado
do Rio, no governo Geisel.

A fusão previa um leque de investimentos em
infra-estrutura para recuperar a região pouco favore-
cida pelo milagre brasileiro. A crise da dívida externa.

no começo dos anos 80, porém, agravou o esvazia-
mento econômico. Atividades que sempre tiveram no
PIB regional peso superior à média nacional — como
os serviços (públicos e financeiros), o turismo e a
construção civil — entraram em decadência. Com
fraca presença da agricultura e das exportações (que
puxaram o PIB nacional nos últimos 15 anos), a
cidade e o estado pareciam sem perspectivas.

A falência do Sistema Financeiro da Habitação e
a retração dos investidores do Brasil e do exterior
fizeram a área de licenciamento de construção cair do
segundo para o sétimo lugar, entre as capitais do país.
com enorme impacto no nivel de emprego. A perda
do cetro financeiro para São Paulo foi igualmente
dura para as atividades no Centro da Cidade: até
1982, a Bolsa do Rio concentrava 65% do movimen-
to do país e hoje está limitada a 11.5%; nos mercados
de câmbio e títulos públicos e privados, o Rio trocou
de liderança com São Paulo, que hoje concentra mais
de 60% dos negócios.

Embora o Rio continue como cartão-postal do
Brasil, a construção do aeroporto internacional de
Guarulhos desviou para São Paulo boa parte do
fluxo de aviões e turistas, especialmente os delegados
às convenções nacionais e internacionais. Tudo isso
ajuda a entender por que a violência e a insegurança
chegaram a ponto insuportável.

O Rio perdeu muito no passado, quando o país
tinha uma economia infiacionária, cartelizada e pro-
tedonista. Com a estabilização e a abertura comer-
ciai, suas vantagens comparativas (como a menor
saturação da infra-estrutura) pesam na decisão de
investir. O aproveitamento do gás da Bacia de Cam-
pos (90% do gás e 70% do petróleo nacional) —
adiado desde o governo Sarney — é parte do novo
quadro econômico.

Assim como o esvaziamento foi lento, a reação
não será imediata. Mas os sinais de vitalidade econô-
mica são alentadores. E os impactos sociais favorá-
veis virão mais cedo, se o apoio oficial, desta vez, não
faltar ao Rio.

A OPINIÃO DOS LEITORES
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As alternativas

da cidadania

ALBA ZALUAR *
A sociedade é a culpada. Es-

jl\. te chavão do sociologismo
vulgar tem sido abusivamente em-
pregado para explicar todas as
ações condenáveis, seja de jovens
favelados, seja de policiais cor-
ruptos, seja de policiais violentos.
Poder-se-ia levar esta argumenta-
ção para entender um presidente
da República deposto, ministros
envolvidos em tráfico de influên-
cia, juizes e advogados fraudado-
res do INSS, professores que ven-
dessem droga a seus alunos para
complementar o salário mínimo
que ganham, médicos que vendes-
sem os remédios comprados pe-
Ias farmácias dos hospitais públi-
cos também para complementar
seus baixos salários? O absurdo
da argumentação que. ao com-
preender. pretende jogar a culpa
adiante e remover as responsabili-
dades pessoais e institucionais,
torna-se óbvio. Pois uma coisa é
denunciar as obrigações não cum-
pridas pelos adultos no processo
de socialização de jovens, o que
inclui também desenvolver a no-
ção de responsabilidade e o uso
da liberdade com os limites im-
postos pelo respeito ao outro, ou-
tra coisa é usar a sociologia \ ulga-
rizada pára justificar crimes de
adultos que escolheram enrique-
cer a qualquer custo e de qualquer
maneira. A teoria "somos 

produ-
los do meio" não é apenas uma
meia verdade que só considera o
social internalizado em cada um
de nós de modo inescapável e
determinista, Ela é também a as-
sassina da liberdade que existe
dentro de cada ser humano, de
onde surge a ética e a possibili-
dadè de convivência entre pes-
soas e grupos diferenciados por
raça, idade, gênero, condição so-
ciai. renda e religião. Usar o
determinismo para defender
ações externamente graves do
ponto de vista moral pelo sofri-
mento trazido a outras pessoas
é pavimentar uma estrada mais
ampla nos meandros abertos pe-
los que estão perdidos, estrada
que não leva a lugar nenhum e na
qual principalmente os homens
jovens e pobres estão deixando
suas vidas, seja nas mãos de poli-
ciais corruptos e violentos, seja
nas mãos de seus colegas ou com-
parcas. A pobreza não pode ser
estigma para a criminalizaçao
nem desculpa para a ação liberti-
cida e homicida.

Afinal, o tráfico e ou não e
uma "alternativa de vida", a"única manifestação de cidadania
(siciy que resta para os jovens,
favelados ou não. que se enredam
nas malhas do crime organizado
em outras plagas, em outras ida-
pês, nas zonas sombreadas da in-
visibilidade e da impunidade? Se e
alternativa, então nada pode-se
fazer, pois os lucros rápidos do
tráfico são inigualáveis pelos sala-
rio.s de qualquer profissão, seja a
de policial, pedreiro, professor ou
médico. Mas se hão considerar-
fitos apenas o interesse material, a
renda auferida e a retórica perigo-
sa. somos obrigados a reconhé-
cer as conseqüências desastrosas
para este mesmo jovem pobre que
se pretende defender, a guerra en-
tre as quadrilhas já matou e vai
continuar matando milhares de-
les. seduzidos pelo poder que a
posse da arma de fogo e o perten-
cimento a uma quadrilha bem
armada parecem inicialmente tra-
zer. Nos Estados Unidos, onde
este processo começou na década
de 60. nos anos da "guerra à po-
breza". a taxa de homicídios entre
os negros atingiu cifras quase vin-
te vezes maior do que a taxa
entre os brancos. Em 1970. as ta-
xas entre os negros já eram de 102
mortes em cada 100.000 habitan-
tes na faixa dos 15-24 anos. 158
na faixa dos 24-34 anos e 126
entre os 35 e 44 anos, taxas que
progressivamente diminuem até
1985. Lá. sabe-se pela investiga-
ção policial competente, 87% des-
tas mortes são infligidas por ne-
gros em outros negros. A partir
deste ano. em conseqüência da
epidemia de crack. ela volta a su-
bir. principalmente entre os mais
jovens, para atingir o mesmo nível
de assassinatos (102) em 1988. A
marcha de 1.000.000 de negros em
Washington marcou o rompimen-
to do movimento negro norte-a-
mericano com esta "alternativa":
não queremos mais drogas nem
guerra do tráfico, era a palavra de
ordem principal daqueles que vol-
taram as costas às alianças com os
brancos interessados na política
de combate à pobreza em décadas
anteriores. Reconhecer que o trá-
fico não é alternativa de vida. mas

de morte, pela forma como o trá-
fico de cocaína se organizou no
continente americano, é um passo
indispensável para todos os adul-
tos responsáveis que lidam com os
jovens mais propensos à sedução
do poder viril e das relações tirâ-
nicas dos "chefes" ou "donos do
morro" com os demais morado-
res. A cidade também está partida
dentro de cada favela, entre os
ricos do tráfico e os pobres tra-
balhadores, entre os poderosos
quadrilheiros armados e os mora-
dores desarmados. Por que silen-
ciar as ilhas de tirania que se esta-
beleceram em vários locais na
cidade quando elas destroem pou-
co a pouco as formas de organiza-
ção que foram montadas em dé-
cadas. séculos de solidariedade
entre os pobres e os negros nas
suas irmandades, sociedades de
ajuda mútua, escolas de samba,
blocos de carnaval, associações de
moradores? Quando elas des-
troem a necessária separação e
autonomia das instituições — as
escolas, muitas vezes invadidas,
os hospitais, abarrotados com as

i

vitimas da \ iolência, sem condi-
ções de cuidar das mazelas
usuais da população — tão ne-
cessárias no combate á pobreza e
a desigualdade que não se ex-
pressa apenas na rendi? Que so-
ciedade pretende-se Êonstruir
com estas "alternativas de tra-
balho e manifestações de cida-
dania (.vá!)"?

Ora. visto não termos no ho-
rizonte próximo o estabeleci-
mento da comunidade ideal dos
homens absolutamente iguais e
livres, resta-nos trabalhar com
as falhas, contradições e proble-
mas das democracias possíveis.
Se é a exclusão que preocupa
(qual exclusão?), então é suicídio
permitir que empresários comi-
nuem a ser seqüestrados, pois
deles dependem os empregos tão
neçèssários para a inclusão no
sistema produtivo. Seqüestros
enriquecem muito uns poucos
que levam os milhões assim ga-
nhos para bem longe, para algu-
ma fazenda em local remoto da
Amazônia ou para algum parai-
so fiscal. Como a investigação
não tem seguido o caminho do
dinheiro, ninguém sabe onde os
muitos milhões já arrecadados
foram parar, sem que a desigual-
dade tenha recuado um só centí-
metro no estado. Não se tem
conhecimento de que os salá-
rios. no Rio de Janeiro, tenham
aumentado em conseqüência do
número extraordinário de se-
qüestros nos últimos oito anos.
nem.que o tráfico, que também
movimenta milhões, tenha insti-
tuido relações de trabalho mais
justas. Mas sabe-se. com certeza,
que empresários que aqui invés-
tiram ou investem deixaram ou
pensam em deixar o Rio de Ja-
neiro, o que acelerou o processo
de esvaziamento econômico im-
ciado em décadas anteriores. Os
estados vizinhos agradecem essa
colaboração.

O espírito do gueto ou a segre-
gaçào auto-imposta já parece ter
leito suas vitimas entre muitas li-
deranças que poderiam atuar ele-
tivamente para construir as alian-
ças políticas que podem reverter o
quadro da desigualdade no esta-
do. O grande perigo está em fazer
dos grupos de tráfico agentes da
política local, cabos eleitorais po-
derosos. produtores da nova or-
dera, mesmo que tirânica, nas"comunidades" carentes, agentes"jurisdicionais" de uma suposta
lei ou justiça 

"popular", o que
eternizaria sua presença entre nós.
Trata-se apenas de adolescentes
armados que são bucha-de-ca-
nhão e mão-de-obra barata para
os que enriquecem ou se elegem
nas sombras á sua custa. O de-
safio presente está em retomar as
alianças necessárias para a con-
cretizaçào das políticas públicas
na educação, na saúde e na or-
dem publica capazes de oferecer
reais alternativas a esses jovens. É
isso que vamos discutir e negociar
a partir de hoje.

Antropóloga, professora da Uerj

VERÍSSIMO

Exemplo

WASHINGTON 

— Morei em Washington nos
tempos de Eisenhower, quando era difícil sa-
ber qual o mais aborrecido, a cidade ou o
presidente. A capital americana era, então,

uma plácida coleção de repartições públicas e monu-
mentos que literalmente fechavam aos sábados à
meia-noite, pois era proibido vender bebida alcoólica
aos domingos. Eu ia muito ouvir rhythm and blues
(isto foi antes da invenção do rock, crianças) no teatro
Howard, no gueto negro, onde era sempre o único
branco na platéia. Depois voltava para nossa casa
num bairro de classe média branca, onde era certa-
mente o único adolescente que freqüentava o teatro
Howard. Hoje o gueto é a cidade toda. Washington
ficou muito mais divertida mas é um exemplo do pior e
do melhor do mobilismo social americano. O bairro
onde morávamos agora é da classe média negra e os
negros têm a maioria da população e o poder político
da cidade. Mas no centro abandonado pelos brancos,

que se mudaram para os subúrbios, os problemas do
gueto se multiplicaram. Washington tem hoje um dos
mais altos índices de criminalidade do país, quase toda
ligada aos tóxicos. Os republicanos que dominam o
Congresso e se dedicam a desmontar o welfare state
americano têm exemplos de sobra na sua vizinhança
para, segundo eles, o fracasso do assistencialismo. De
certa maneira, o que eles propõem para o país
todo é o que foi feito em Washington. Em vez da
integração ou da insistência em programas solidaristas
caros e ineficientes, a volta de quem pode aos valores
suburbanos e às virtudes pastorais enquanto a sub-
classe urbana que se entredevore.

Estou aqui visitando uma irmã, se interessa a al-
guém. O neto dela, dois anos e meio, confuso com a
chegada de dois familiares desconhecidos falando uma
lingua estranha, aprendeu logo o nome da Lúcia mas
não guardou o meu. Resolveu a questão se referindo a
mim como ihe other Lúcia ou a Lúcia 2. Preciso ter
uma conversa com o filho da mãe. Desconfio de um
complô neoliberal.

Violência: a lógica da escalada

JORpE DA SILVA *
~^T 

inguém discordará de que. anl
1 ^ te a violência do Rio, se de\ a
agir com toda presteza e determina-
ção, e que isto implica a adoção de
meios suficientes c rigorosos; e já.

Coerente com essa visão, estábele-
ce-se o consenso de que a força vio-
lência legitima weberiana. monopólio
do Estado, é o meio por excelência
para conter a violência ilegítima,
num raciocínio mais ou menos assim:"O Estado tem a obrigação de ga-
rantir a integridade física dos cida-
dàos. Há indivíduos que usam a vio-
lência para ferir, humilhar, roubar,
matar. O Estado tem que intervir
com a força violência legítima —
com potencial de eficácia necessaria-
mente superior ao dos bandidos —
para garantir a segurança geral. Se a
segurança não é alcançada, e a vio-
lência não diminui, conclui-se que
terá sido por fraqueza do Estado, que
não teria usado força suficiente. Será.
então, necessário usar mais força. Se.
novamente, a Violência não diminui,
será preciso usar mais força ainda.
Se, novamente, tendo-se usado mais
força (inclusive as Forças Armadas),
a violência não diminui, ou mesmo
aumenta, então..."

Parece ser este raciocínio que ex-
plica os apelos insistentes de parcelas
significativas da sociedade para que o
Estado vá ás últimas conseqüências
na utilização da força: que induz ao
clamor por mais armas pesadas para
os policiais (que sejam armas de
guerra, já que os bandidos também
as usam): que faz muitos acreditarem
na eficácia dos extermínios, que leva
cidadãos a invocarem o Estado-Le-
viatã, e verem como algo banal as
Forças Armadas circulando pelas
ruas e favelas com tanques, canhões e
helicópteros de guerra na luta contra
traficamos locais. É este raciocínio
que leva não poucas pessoas a come-
morar os 111 mortos do presidio do
Carandiru, em São Paulo, e a lamen-
lar que na igreja da Candelária, no
Rio, só tenham sido chacinados oito
jovens (jovens!...).

Ora. diante do fenômeno da glo-
balização, dos interesses insondáyeis
de grupos e países em tomo das dro-
gas e das armas, por exemplo, é te-
merário que não se relativi/e essa
visão reificadora da força. É com-
preensivel. sim, que se almeje uma
solução imediata, pois ninguém esta
disposto a continuar esperando... es-

perando. enquanto a vida dos seus
entes queridos fica à mercê da audá-
cia de bandidos. Porém cumpre notar
que, vinte anos atrás, também achá-
vamos que era preciso dar uma solu-
ção já; há dez anos, tínhamos que dar
uma solução já; hoje temos que dar
uma solução já. e certamente —• não
mudando essa maneira simplista de
ver o problema — daqui a vinte anos
não será diferente, sendo o já sinôni-
mo de nunca. Conseqüentemente, se
este modelo imediatista é tentado e
tentado, e não funciona, não se ad-
mite que o erro possa estar no pró-
prio modelo. Aí, o consenso até en-
tão existente começa a se dissipar em
meio á busca de culpados. Uns dirão:
"a culpada é da policia", 

"o culpado
e o governo", 

"são os direitos huma-
nos". Outros dirão: "é a miséria, é a
fome, é a desigualdade", e por aí
afora. E estes terão sido os culpados
ontem, e serão os culpados amanhã.
E, a continuar essa visão, não será
despropositado prever que assim es-
tarãoí pensando nossos filhos e netos.

No caso da violência do Rio (no-
te-se: violência de uma metrópole,
situada no Brasil, pais da America

Latina...), é preciso atentar, como o
próprio governo do estado tem recla-
mado — e com razão —, para os
aspectos específicos da violência aqui
vi vendada e para a dimensão macro
da questão, e questionar: como §e
explica que toneladas e mais tonela-
das de drogas e armas entrem no
Brasil, e no Estado do Rio, tão facijr
mente? Como desbaratar e prender
os criminosos responsáveis pelos es-
quemas de financiamento e lavagem
do dinheiro (dólares) do mercado dás
drogas? Existiriam interesses intenlH-;
cionais ligados á demanda por armás
estrangeiras pelos traficantes? A eco-
nomià das drogas funcionaria com a
mesma lógica da economia formal? É
os programas nacionais de prevenção
do uso por parte da juventude?

Ou será que estas considerações
não passariam de mera teorizaçãü
acadêmica, inútil, que devemos dei-
xar de lado, e apelar uma vez mais
para a força; quer dizer, para a pou-
cia:

Com a palavra a sociedade civil,
!t3

* Professor da UERJ e mostrando em Ciência
Política (UF-F), ex-chefe do fcstado-Maior da
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Violência a distância

MARIA IZABHL OLIVHIRA
SZPACENK.OPF •

A violência é o resultado de uma
A justaposição de causas que
acabam por redundar em comporta-
mentos. atitudes e posicionamentos,
explicita ou implicitamente \iolentos.

Pode se manifestar por palavras,
atos, olhar, imagem, jeito, insinua-
ções e até mesmo através do silêncio.

A violência representada, aquela
construída principalmente pelo dis-
curso mediático, faz ver e saber os
fatos nem tanto como aconteceram
na realidade, mas utilizando-se de
discursos que dão forma e aceitabili-
dade a algo que. se não fosse por isso,
jamais seria aceito.

Pode-se considerar violência a en-
trada de noticias diárias sobre os
fatos mais violentos possíveis, via te-
levisão. Apesar de sabermos que liga
televisão quem quer. dificilmente po-
demos passar sem este aparelho,
mesmo porque é através dele, do rá-
dio ou da imprensa que temos algu-
ma idéia do que aconteoe no mundo.
Além disso, é muito importante a
função sodal que esses meios de co-
municação podem exercer.

O discurso da violência mostrado,
escrito e falado é de tal ordem que o
povo pode ter como uma das defesas
a de começar a desconfiar se o que é
visto e ouvido aconteceu mesmo ou
não. Tudo isso. além de informar,
pode contribuir para o aumento da
desconfiança, descredibilidade. nega-

ção, distanciamento e impotência.
A violência existe em tudo e em

todos e. se vai ser usada, é pratica-
mente questão opcional. Romper os
limites está na possibilidade de qual-
quer um. fazer disso um modo de
vida é outra coisa. Estar sujeito á
violência, ocasionalmente, também
acontece. Ser violento ou estar per-
manentemente submetido a esse tipo
de escolha já é algo que pode ultra-
passar o desejável e até mesmo o
suportável.

Assim parece ser o caso da violên-
da a que estamos submetidos no Rio
de Janeiro, onde os cariocas e os
demais moradores não só sabem de
sua existência, bem como se mostram
conformados e acostumados a ela. o
que implica uma certa conivência
com o clima de terror que assola a
cidade. Esse clima internalizado em
cada um, a negação da gravidade do
ocorrido, faz com que uma distãnda
seja mantida, pois afinal o que acon-
teceu foi com o outro e, no fundo,
porque não soube se proteger o sufi-
dente.

São comuns comentários que de-
volvem a co-responsabilidade da viti-
ma de uma violência: — "mas, como
é que você sai de casa a esta hora?","você não sabe que o vidro do carro
tem que estar fechado?", "não se
deve reagir!", e pior! — "Graças a
Deus foi só isso... você teve muita
sorte!"

Quer dizer, vivemos de sorte! Pas-

samos por situações pouco dignifi-
cantes, experimentamos impotência e
ainda temos que dar graças a Deus,
porque podia ser pior! E claro que
tudo podia ser pior! O problema é
que, com a impotência e a distãnda
com que passamos a enfrentar os
ataques violentos, sejam eles da or-
dem que forem, implica fingir que
não estamos vendo, sentindo, viven-
do e muito menos sofrendo.

Negação da violênda está na mes-
ma medida da negação da morte,
pois não temos acesso á nossa pró-
pria morte, só à do oufo. Enfim,
aprendemos a não nos comprometer
ou, se isto chegar a acontecer, que
seja o menos possível, de forma que a
frágil estabilidade e pretensa tranqüi-
lidade de cada um não sejam abala-
das.

A distãnda — a "contemplação
do espetáculo a distãnda", segundo
Luc Boltanski — fundonou como
um confirmador do que venho pen-
sando, no sentido de que, ainda que
saibamos o que acontece por ai, a
defesa será manter-se distante, uma
vez que ainda não aconteceu comigo.
Este radocinio é condizente com a
mesma posição frente à nossa morte.
A responsabilidade de cada um dimi-
nui e, ao mesmo tempo que estamos
a par dos fatos, ficamos como espec-
tadores de espetáculos apresentados
pela mídia, que por si só já implicam
distância.

Acontece que a distância está ca-
da vez mais difícil de ser sustentada,
já que a violência vem batendo a,
nossa porta. Quando isso acontece, a
distância è substituída pela impotên-
cia. Fomos espectadores e agora tere-
mos espectadores.

Foi com feliz surpresa que vi o
movimento Reage Rio tomar conta
dos noticiários. Há cerca de um ano,
no trabalho que desenvolvo, venho
falando do distanciamento, impotên-
cia e quase melancolia do povo do
Rio de Jandro diante da violência
que invadiu a cidade.

Quando no dia 21 último, num
encontro sobre violênda, na Facul-
dade de Direito da UFRJ, falei que
temia que o Movimento Reage Rio
pudesse ser tomado como Reggae
Rio, foi não só por achar que ele-
deveria ser aproveitado com a maior
seriedade de um primeiro passo con-
tra a impotênda, mas também por
temer que muitas pessoas não aderis-
sem. desacreditando dele enquanto
manifestação festiva, badalativa e
sem maiores conseqüências.

Garantias para as conseqüências
não temos, mas pelo menos ver pes-
soas se locomovendo para defender:
seu direito ao repúdio é algo que deve -
ser respeitado, no mínimo como uma
tentativa para que a tolerânda, cada
vez mais aumentada com relação à
violênda, possa diminuir.

In.
* Psicanalista, mestre em Psicologia (PUC-fU>~
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¦ Americana mostra estudo sobre transmissão heterossexual
CILENE GUEDES

Açúcares vencem câncer,
matando células de fome
Cientistas australianos criaram uma classe de
medicamentos a partir de açúcares naturais, que parecem
bloquear a disseminação do câncer, sem dor. nem eleitos
colaterais. As drogas, desenvolvidas na Escola de
Pesquisas Médicas John Curtin. da Universidade
Nacional em Canberra, são feitas de oligossacarídeos
sulfatos. Eles deixam as células tumorais famintas assim
que elas começam a se formar, impedindo sua
multiplicação.
Falha é recorde
na capa de ozônio
O buraco da camada de ozônio sobre a Antártida bateu
recorde de duração e extensão este ano. Começou em
agosto e permanece aberto até hoje. Segundo a
Organização Meteorológica Mundial, o ritmo de perda
de ozônio em agosto foi de 1% ao dia. e o buraco se
expandiu mais rapidamente do que nos anos anteriores.
A extensão máxima ocorreu no fim de setembro e início
de outubro: 20 milhões de quilômetros quadrados.

Mulher digital
via Internet
A Mulher visível, a segunda
imagem de corpo humano
gerada em computador, foi
introduzida, ontem, na Internet.
Ela acompanha o Homem visível,
que está na rede há um ano.
Pesquisadores agora querem
introduzir mais informações no
sistema e aprimorar o programa,
para que o casal se mova.
envelheça ou fique mais novo. de
acordo com instruções do
usuário. Estudantes de medicina
e outros interessados podem
acessar o casal nos endereços;
http://www.nim.nih.gov ou
http://www.uchsc.edu/chs.

Mulher está oito vezes

mais suscetível à Aids

O Uma estranha tar-
taruga com duas cabe-
ças foi apresentada ao
meio científico no labo-
ratório de biologia do
Thomas Nelson Com-
munity College, em
Newport News, no es-
tado de Virgínia, nos
Estados Unidos. Como
o sexo do animal com a
aberração congênita
ainda é desconhecido,
ele foi batizado de Tliis
and That C isto c Aqui-
loj pelo professor ad-
junto John Keinath.

nas duas mulheres passaram o ví-
rus para os homens. Isso significa
que, para cada 100 homens que
passam o vírus para as mulheres,
apenas 15 a 20 mulheres contami-
nam seus parceiros", relata.

"Entre esses casais, porém, a
incidência de outras doenças se-
xualmente transmissíveis, que au-
mentam o risco de contágio, era
muito baixa. Por isso, quando se
somam outros fatores, a transmis-
são dos homnes para as mulheres
pode ser até oito vezes mais pro-
vável", calcula.

'Desvantagem' — Padian
explica que a razão primária da
maior suscetibilidade das mulhe-
res é uma desvantagem anatômica.
"O esperma contaminado passa
muito mais tempo em contato
com a vagina e a área cervical do
que as secreções femininas comta-
minadas ficam em contato com o
corpo do homem", explica. Nesse
caso, não apenas lesões genitais
aumentam os riscos, mas também
doenças que não causam lesões.

Padian diz que várias outras

QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 1995

As mulheres são, pelo menos,
cinco vezes mais suscetíveis de
contrair o vírus da Aids (HIV)
durante relações heterossexuais
do que os homens. Segundo a epi-
demiologista americana Nancy
Padian, somados outros fatores
que favorecem o contágio, o risco
sobre as mulheres pode ser até
oito vezes maior. As conclusões
de Padian resultam de anos de
estudo sobre a transmissão hete-
rossexual do vírus da Aids. A pes-
quisadora, que trabalha na Uni-
versidade da Califórnia, conta,
hoje, detalhes de seu estudo re-
cém-concluído, no Simpósio Aids:
controvérsias e perspectivas, reali-
zado no centro de convenções do
Senai.

Ao longo de 10 anos, Padian
acompanhou 431 casais da Cali-
fórnia, em que apenas um dos
parceiros tinha o vírus. Em 354
deles, os homens haviam sido
contaminados antes de suas mu-
Iheres. Nos outros 77 casos, as
mulheres foram infectadas pri-
meiro. "No segundo grupo, ape-

pesquisas em todo o mundo estão',
chegando a concluões semelhan-
tes. "Um estudo europeu consta-.
tou que, no período da menstrua-
ção, a transmissão homem-mu-
lher è mais fácil", exemplifica. A
pesquisadora também suspeita
que a transmissibilidade aumen-
ta com o tempo de contágio,
porque a presença do vírus se
intensificaria.

Na África e no Sudeste da Ásia
a transmissão de mulheres para
homens é ainda maior do que nos
EUA. "Além da incidência eleva-
da de doenças sexualmente trans-
missiveis, acredita-se que o HIV
predominante nessas regiões seja
de uma cepa (variação) mais
transnmissível através do contato
sexual", relata.

A pesquisadora tem dúvidas
sobre de que forma os resultados
de seus estudos poderiam reorien- '
tar as campanhas de prevenção."Por um lado, há perigo de os
homens deixarem de se cuidar.
Por outro, as mulheres têm que
saber que estão sob um risco
maior."
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O Jornal do Brasil coloca a sua disposição uma equipe pára esclarecer qualquer
dúvida em relação à assinatura. Você conta com um atendimento de primeira, de
segunda a sexta, das 9 às 1H horas. É só consultar a relação e ligar pra gente.

Afinal, nosso papel é deixar você completamente informado.
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PREFEITURA
MUNICIPAL DE

FLORIANÓPOLIS

H-ORIANOPOUS

BfeDE TO DOS
Aviso de Licitação — Concorrência Pública N° 014/SADM/95. A PrefeituraMunicipal de Florianópolis, através da Comissão Permanente de Licitações, comunica
que, até o dia 19 de janeiro de 1996, às 14:00 (quatorze) horas, estará recebendo
propostas objetivando a construção e a exploração, no centro urbano de Florianópolis— Aterro da Baía Sul — pela iniciativa privada, de um complexo turístico destinado àrealização de simpósios, convenções, congressos, shows, feiras, etc a ser denomi-nado "Centro de Promoções e Eventos de Florianópolis", na modalidade de Concor-rència Pública e nos termos da Lei N° 8.666/93. 0 edital completo poderá ser retiradona Rua Felipe Schmidt, 625. 2-< sobreloja, Centro/Florianópolis/SC, durante o horáriodas 13:00 ás 19:00 Horas. Florianópolis. 27 de novembro de 1995 FRANCISCOJOSÉ PEREIRA. Secretário Municipal da Administração.
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PÚBLICA INTERNACIONAL N° 02/95 DARAHIA
PROGRAMA DE AÇÃO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO

NORDESTE - PRODETUR - NE
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES — SETC

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS — DTT
O Departamento de Transportes e Terminais DTT. órgão em regime especial, vinculado áSecretaria de Energia, Transportes o Comunicações-SETC. do Governo do Estado da Bahia,com CGC n° 13 937 115/0002 30. através de sua Comissão de Licitação, torna público que.âs 14 00 horas do dia 15 01.96. na Av. Luiz Viana Filho 4" Avenida, n* 435, CAB. naSala de Reuniões, receberá os documentos de Habilitação e Propostas de Preços para execução dasobias de CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE PORTO SEGURO, descritas noEd.talPoderão participar deste certame licitatóno empresas brasileiras e estrangeiras que sejamoriginárias dos países membros do Banco Interamericano de Desenvolvimento BIDOs recursos para a execução das obras objeto deste Edital serão provenientes do Programa deAção para o Desenvolvimento do Nordeste — PRODETUR/NE. o qual é parcialmente financiadocom recursos do connoio de empréstimo n" 841 /OC — BR, celebrado onire o B I D «o Banco doNordeste do Brasil S/A - BNB.e da contrapartida financeira correspondente do Estado da Bahia,conforme Lei Orçamentária n" 6701/94. da 28 12.94. e Decreto n" 3986/95. do 07 02.95.A documentação completa do Edital poderá ser adquirida na Av Luii Viana Filho — 4-»Avenida n" 435. CAB. no período de 01 12 95 a 08.01 96. das 13 00 ás 1900 hoias.mediante o recolhimento da importância de RS 1 000.00 (hum mil reais)

(a.) JOFRE SILVA DALCUMPresidente da Comissão de Licitação

SECRETARIA DE ENERGIA TRANSPORTES
 E COMUNICAÇÕES

SENADO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 027/95

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de jornais orevistas ao Senado Federal e Residências Oficiais, durante o exercício de 1996ABERTURA: Dia 11 de dezembro de 1995 ás 14,30 horas.
TOMADA DE PREÇOS N° 028/95

OBJETO: Contratação de empresa especializada objetivando o provimento demão-de-obra para manutenção e execução de serviços de instalação e repara-
ção de linhas telefônicas, durante 12 (doze) meses consecutivos.
ABERTURA: Dia 12 de dezembro de 1995 ás 14,30 horas.

TOMADA DE PREÇOS N° 029/95OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de umsistema completo de Sonorização, Gravação e Tradução Simultânea, com orespectivo mobiliário, instalação, manutenção, mão-de-obra e treinamento dosoperadores e técnicos, para o Plenário do Senado Federal,ABERTURA: Dia 13 de dezembro de 1995 às 14,30 horas.LOCAL DE REALIZAÇÃO: 10° andar do Ed. Anexo I. Sala da Comissão.INFORMAÇÕES: Pelo fone: (061) 311-3014, CÓPIA DOS EDITAIS: Gui-chê do Serviço de Apoio Técnico da SSACCA. 9o andar do Ed. Anexo l,mediante apresentação do Recibo de Depósito no Banco do Brasil, Ag. 2636-0no valor de RS 10,00 (dez reais), em nome de FUNSEN
SUÉLIO DE SOUSA E SILVA

Presidente da Comissão.

(A POR 
MEMÓRIA I

DE COMPRA E VENDA

I DOMEM). 1

COMPUTADORES.

TODA 3* FEIRA, NOS CLASSIFICADOS
DO CADERNO INFORMÁTICA.

Jornal do Brasil

Doença perde a

faina de 
'praga'

Nancy Padian se dedica ao es-
tudo de um tema inimaginável-
nos primeiros anos que seguiram -
o surgimento da Aids. A trans-
missão do HIV em relações hete-.
rossexuais é. hoje, a principal for-
ma de contágio nos paises em de-
senvolvimento, onde a doença
mais se espalha. Dos 14 a 15 mi-
Ihões de portadores do virus que a-
Organização Mundial de Saúde
estima que existam no mundo, 8.5
milhões estão na África. Há con-
senso, porém, no meio cientifico
de que a escalada da Aids nunca
teria chegado a tais proporções se
a pè^tilôncia do preconceito, mais
difícil de combater, não tivesse
aberto caminho para a epidemia.

No início dos anos 80, a doen-
ça espalhou-se entre homosse-
xuais masculinos americanos. Foi
o suficiente para atiçar a imagina-
ção dos agoureiros de fim de milê-
nio. em busca de uma praga bibli-
ca que justificasse a intolerância
com grupos que lutavam pelos di-
reitos dos gays. A doença seria
chamada, ainda por muito tempo,
de câncer gay, por causa da pre-
sença comum do Sarcoma de Ka-
posi. Em 1982, dos 335 casos da
doença registrados nos EUA,
apenas 13 eram mulheres e uns
poucos eram homens viciados em
drogas injetáveis.

Acredita-se que o confinamen-
to inicial da doença a grupos de
risco e a pretensa vinculação da
Aids à promiscuidade tenham de-
terminado por que uma doença
desconhecida, fatal e contagiosa
permanecesse, por pelo menos
cinco anos, relegada a um plano
de interesse inferior pela saúde
pública, inclusive a dos EUA.

.v.-r"f.'-
FURNAS
CENTRAIS ELÉTRICAS SA

CGC 23 274 1940001-19
MINISTÉRIODE MINAS E ENERGIA Eletrobrás '

Aviso de Edital
Tomada de Preços N°

TP.EM.0.002.95

1. Objeto: Contratação dos
Serviços de Projeto Executi-
vo de Proteção Catódica por
corrente impressa e anodos
de sacrifício para fundações
de estruturas metálicas de li-
nha de transmissão.

2. Obtenção do Edital:
Superintendência de Enge-
nharia de Manutenção - Rua
Real Grandeza N° 219 -
Bloco B - Sala 602 - Bota-
fogo - Rio de Janeiro/RJ,
no horário de 9 às 11 horas
e de 14 às 16 horas.

3. Maiores Informações
no Diário Oficial da União
do dia 29.11.95.

Superintendência de
Engenharia de Manutenção

¦

81

Classificados tt> 0800-23-5000
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Ciencia no estado e a mais violentada do 
pais

¦ A pior frustragao nao e a falta de verbas para projetos de pesquisa, mas saber que resultados nao sao utilizados para fins sociais-

150 milhoes. ' 
clama. Estamos 

todos dentro deste riiun^ Xusscnzwiz!^Pimuwlli Rosa c Cinuiotti cxpcnmentarani situates cieliolcncia cm sua atlvuhulc aauhwica"0 estado do Rio sofreu com , ,,
junQao de duas catastrofes: a vio- C^N. o^awisa. - .

\\yk SESSS Rede 
de saude ainda esta doente

SHnUa fonSie t J \ desqualificada. "Devemos nos mo- A redeestadual de saudeconti- nho deste ano o primeiro concur- Fluminenseeda Zona Oeste", ex-

o nue' se nernetuou na atual ges- dernizar sem deixar de oferecer no- nua doente Uma pesquisa reaii- so apos 12 anos. Mas a convoca- plica Paulo Pinheiro, diretor do

tin" ifirrna onrofessor de fisica da » - •.< • ¦ • vas oportunidades de trabalho para zada pelo diretor da Federa?ao ?ao so ocorrera a partir de Janeiro hospital. No mes passado, o nu-

IJFRJ Movses Nussenzveie diretor questao social e a principal essas p^oas. Jemos que investir Nacional dos Medicos. Jorge de 1996. "Mesmo assim. o proble- mero de atendimentos, mterna-

da Cooea (Coordenacao do Pro- preocupa?ao do pesquisador nos recursos humanos preparando- Darze. indicaque a area vive hoje, ma so se resolveria seo numero de ?oes e cirurgias bateu o recorde
Fctiirinc AvqnraHnil "A Eduardo Vieira Martins, vice-presi| os para participar desse novo mun- a mesma peniiria de antes do co- medicos losse triplicado", susten- dos ultimos dez anos.

esc'isse/ de verbas lmeaca a pro- dente da Funda?ao Oswaldo Cruz. do da automapao." verno Marcello Alencar. 
~ 

ta Darze. 0 inchapo dos hospitals e visto

pria sobrevivencia da pesquisa no 
"° 

?ue mais a^de u™ 0 clima de inseguranpa da cida- Para Darze. o maior problema ..A. fa'la de m6dicos e 
| 

in.caPa" 
gf Ss

estado que e o segundo centra de da area de saude. e as' 'r a° a"" de tambem prejudica o avanpo do Silo os baixos salarios. Segundo a Cldade do.s. governos em solucio- te U , mil 
^atendimuitos 

pelos

produpao cientifica do pais." mento da mcidencia de doengas por conhec«mento. "Cada vez e mais SecretariaEsiadualdeSaude.so nar o problema aleta as tres redes nrii^S

Essa. entretanto, pode nao ser a ^llta 
de cond'?ocs !>anitanas- Quan" dificil orgamzar congressos interna- ultimos dois anos, cerca de 2 Pub^| de saude: a ;3 /0 S

maior violencia para a comunidade do tratamos uma pessoa com ver- cionais no Rio ou trazer convida- mi, mMic0S abandonaram seus "tadlial e a municnpal. Uma tenta hospitals do mun pio. Miguel

cientifica. "0 
pior e a falta de uma ™nose, sabemos que no dia seguin- dos estrangeiros por causa da repu- (os Desses> 80% deixaram o cmpurrar o problema para a ou- Couto. Souza Aguiar e Salgado

politica para a area de ciencia e te ela vai vollar Para aC)uelt' am" tapao de cidade violenta que ela trabalho devido aos baixos sala- tra- Por conta di|»o, o maior pro- i..a I

tecnologia, que vise ao aproveita- biente contaminado e se infectar lem", diz Nussenzveig. "Quando nos 
e 0 em fun?ao dc blema dos hospitals municipals e 0^pr^i^disscque itm RM

mento do conhecimento, sem eliti- outra ve^ • ieira' 
^ 

destaca conseguimos convencer premios aposentadorias e mortes. o excesso de pacientes. 1, ' Lp ' - ] t .
7ir o nrocesso nrodutivo" destaca Q1"-' as doenpas tipicas de paises Nobel a participar de encontros „u. ,e mi1CJC „ Os hospitals municipals aca- aplicar. Por que nao untsit em^j

I'nnio Candotti. professor de fisica subdesenvolvidos sao simples de se- nao os deixanios sos. Nos transfor- .... 1 
. 

t;<"; • . _m bam tendo que satisfazer a de- saude? , pergunta Darze.

da Universidade Federal do Espiri- rem tratadas: basta um maior volu- mamos em verdadeiros guarda-cos- Pu 
1C^S " a uais 0 ^ manda da populapao que nao en- 'A violencia combatida na%

to Sin o Para CaS que lam- me <le inv^Umentos na area social. ,as dos eonvidadoi part que nada —?:0 contra atendimento nos pos.os passeata Reage R,o nao e apenas:;
VWni lembra pesquisas do Mi- Ihes aconleva. 0 caso do Leo ja- » proxinips de seu bairro. Cerea de a do irafiean.e « do ladrao. E »

je da Sociedade Brasileira para o nisterio da Saude que apontam a pones que morreu em consequencia lii-iHo mw mri RS PO 
' 1 70% das pessoas atendidas no violencia de uma maquina adnu^

Proeresso da Ciencia os ra'ursos violencia dos anos 90 como a maior de um assalto no bonde teve pessi- " P ^ P -• Hospital Municipal Miguel Cou- nistrativa que falhou em propor-^

publicos e a competencia disponivel causa de mortalidade entre os jo- mas repercussoes na comunidade Para suprir a carcncia de medi- to nao moram na regiao. Elas cionar a populapao condi?oes ba^

sao mal utilizados. "A maior frus- vens, superando as doenpas mais cientifica interaacional." cos, o governo federal fez em ju- vem principalmente da Baixada sicas de sobrevivencia . conclui. 
^
m

r— | 
'Virus 

da Aids nao e burocrata' |

RE VISTA fQb WfT T "rnwAm^lff^  enorme quantidade de apoes na Enfermaria do Hospital Gaffree
DDr^PD A A/f A ifHan lllll/f -Hf^TrWrw^Ti^T* n ' ' '' -i\ » . J A„-:n iustica, nao apenas relacionadas Guinle, Carlos Alberto Morais de<v
1 KUU. aAMA J^prn v111^ Ul'ny"^ 

•st^Proubando 

dos ^rtadores ao abadono familiar, mas. sobre- Sa. Segundo o professor, desd||
-flinrv / iArri^i AM,TuSSb£hl tudo, contra empregadores que 1983. mais de 7 mil pessoas com$

7 (/V0 r f 0S& I Iffef ^ de esoeranca que a doenca Ihes fecham as Porlas Para os doentes- Ai(Js passaram por la. O hospital!

I 
V#W V 1 

W ^ 0 Pela Vidda recebc 20 a 30 P°s- Ja cheg°u a ter 50 leitos para mM
soas no plantao semanal. a maio- terna^o desses

li0 Ma| debelar o HIV podera na com $uclxas desse tip0- tcm 25- Dos 13 mtd,tos. Sue 1 .

ser encontrado. Questionado so- Tratamcnto — As pesquisas balhavam na area no inicio d<^

^ G i WTO\\\ l«l CHcfcw.. bre a pior forma de violencia de mais recentes apontam para a ne- ano, restaram nove.
vj rim QC SeiYiana y Vl\\\V\jani« ja foi vitima. Jades Baiao. cessidade de come<;ar um trata- O coordenador do Laborato-;.;^

vice-presidente do grupo Pela mento adequado com anti-retro- rio de Pesquisas em Aids do Hos^
rvao node nassar V\ ( Biw Vidda no Rio, nao hesita: "eu virais tao cedo quanto possivel — 

pital Universitario Clementine?^*
r r Vp.« 3o7 \ \ vivo a merce dos criterios politi- nas palavras do imunologista Fraga Filho, Mauro Schechterj^

cpm nrn(rnini cos do governo sobre que reme- americano Steven Decks, "logo 
jsoia ao tembrar que nunca fois';

Dt.Hl pi U^iallicl. vBrx dios distribuir. So que meu virus em seguida ao contagio seria o vitima sequer de um assalto. Mas.^
nao e burocrata". ideal". Mas nem remedios simples admite que nunca viu de perto

Tnrln Qpvhi fPirn Jades desenvolveu resistencia para combate de infeojoes opor- violencia pior que a escolha entref.
lUtUi btMLl'JLllU, wvKtJKoBB. ao AZTe ao ddl, unicos anti-re- tunistas sao encontrados com fa- quem vai viverou morrerem fun-'::.

tin QP11 IR Rmiutom-— ^ V- feODjQfco pQQn trovirais contra a Aids distnbui- cilidade no hospital Gafree e tjao "da conta bancaria". "O 
que ,

lit A..ii ID. Oft rotnutteniE C» /\Ti*A\rC- i- ft VCft\Of\t= dos pelo Ministerio da Saude. Os Guinle. um dos centros de rete- mais me angustia — e nao sei r,
IjD Afwuawv \r (J UWIlt V v tttoiqx., dois medicamentos acabaram ace- rencia para tratamcnto da Aids. como pessoas que trabalham nos\
L—————— lerando o aparecimento de outras "A maior violencia e ver pes- ambuiatorios conseguem viver

™¦¦"l—mmminfecijoes. "Por sorte, tenho fami- Soas morrendo e nao ter um reme- com isso — e encarar pessoas que,
9 I m lia". conta Jades. "Muitas 

pes- dio, um antibiotico sequer para se tivessem o razoavel para sobre-5
H I B ^ 1 \ /11 17 * n soas procuram 0 grupo porque Ihes dar. E comum faltar sulfa, viver. teriam sobreviyido. E gentej|

M U j I L A L I VI LIZAU nao tcm onde viver". Zovirax e remedios para combater que nao tem dinheiro, as vezes.

' &INFORMAQAO RELEVANTE Ele conta que 0 preconceito a tuberculose", relata 0 professor nem para um Tylenol , conta,.
I J 1 J tambem pode ser medido por uma titular de Clinica Medica da 101 Schechter.
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CUJA RENDA REVERTERA EM BENEFICIO DE SUA CRECHE de Hotel, incluindo passagem

LOCal n DATA I 
jatof ioo 

aerea, hospedagem, cafe da

Av Lineu de Paula Machado. 795 28 e 29 de novembro de 1995 S isi0S fretamentos 6 fundamental saber o nome da manha, traslados, City-tOUr e
J. Botanico - Tel.: 294-8397 das 11:00 6s20:00 horas  i Cia. Aerea c 0 equipamento udlizado V60 especial 

Rnrrimares  r x Soletur/TAM. Temos outras op<;oes de Hotdis. L-liaU nO Darranidrt s.
EXPOSITORAS

Adn.,rw Martins ¦ Ana ' Ana S,lv,a ¦ An, 'sab*l . Ana Paula Busca • An3-« Ou,« • Angela Bague.ra Leal • Angela Mm. • Baby Boat • | f_XOTpT , PARK PALACEBabv <• . Bel.nha Gu.nle e Rebel Klab.n - B,ou Che • C.rmem Ca,5alade Cr.v.na M. Ferraz - Oebo.ah e Te.eza • Oo.-ha A-go.to^ D-aot, - qifT X ^ ^
Duda Castro Neves • El, ana ¦ flower Forever - Four Season-Ffu.t Cake-Gl.nt • Gorpa~a e B.own.es • Hapcv • l°n.> Jo.as • «sy B.tsv X>T/^* 

A 1VT\ 7TT T Th T T OTP 1Juliana Rocha Miranda Lua Nova • M. M,Pi,amas- Manoela F1eracc»ni • Mar, a Pia Amsdo e Fatima Salles • Moema Soares da Hocha • 
|« 1^ JJiJ \Jx\XN V JU/M—l XJ-jI-/ A|

M6n.ca Far,a e Maria Bo.qes • Monica M de Souza • M. NBordados • Night Secret • Patis e Fo.e Gras Rougier • Patrjcia Frredhe.m- If _ II
Prpoc.i Americana ¦ Prtmuia • Quindim Ovjrval - Ricardo Couros • Sandra Haegler • Simone Duvivrer • Soma Ramos - Stella Merretles • Table Top. II (PADRAO 

3*)   (PADRAO 4*) U
E a delictosa comido da "Cdsa dos Sabores" .. « ,.T

AAU «¦¦¦ bbeceiu«a If A 3 quadras da praia de Coroa Verme- Na cidade. Ar condicionado, TV a co-
COM CARINHO, CONTAMOS COM SUA PRiSENQA ^ Condicionado, TV a cores, res, frig9bar e piscina. MEIA-PENSAO

Aminta Duvivier Faria M. Inez Baptista Prisco Paraiso frigobar e piscin^ INCLUIE>A. _

Dominique Canaud Duvivier Maria da Silva Porto ||
Helena Gondim Sonia M. Sampaio Gasparian IyRSJ B _JB *
Luciana Pereira da Silva Sophia H. Dodsworth Wanderley ^ ^ _ ' txC ¦XA.'J ^
M. Helena Chermont de Britto Tita Barbosa da Silva g| OU R$ 297, ^ Vtsta °V» R$ 342, a vista

agradccemos o apoio. Lugares limitados. Reserve logo o seu. Pre?os para pagamentos hoje. »
IONA BRANCA —j—WBHW— for«»lom.n«o nos Cfrt6«« 

|/ | ^
iWWWfcJUPi «»>| ahlOreHir H

liffi V" Em turismo a numeral

^ _ _ _ _ CENTR0: 221-4499 • C0PA: 255-1895 • MEIER: 593-4048 • IPANEMA: 521-1188

ClassificadoS 
Disc*ue 

J]B 0800-23-5000 TUUCA; 264-4893 • BARRA: 494-2137 »H. IGUA^U: 667-3673 • NITEROI; 710-7401
- i——————————^

CONSULTE O SEU
AGENTE DE VIAGENS

JORNAL DO BRASIL
QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO.

CIÊNCIA

Gência no estado é a mais violentada do

A rede estadual de saúde conti-
nua doente. Uma pesquisa reali-
zadf pelo diretor da Federação
Nacional dos Médicos. Jorge
Darae. indica que a área vive hoje,
a mesma penúria de antes do go-
verno Marcello Alencar.

Para Dar/e. o maior problema
são os baixos salários. Segundo a
Secretaria Estadual de Saúde, só
nos últimos dois anos, cerca de 2
mil médicos abandonaram seus
postos. Desses, 80% deixaram o
trabalho devido aos baixos sala-
rios, e o restante, em função de
aposentadorias e mortes.

"Há 18 meses os funcionários
públicos estaduais não recebem
aumento. O vencimento básico de
um médico é de RS 160", diz o
médico. Com as gratificações, o
salário passa para RS 320.

Para suprir a carência de médi-
cos, o governo federal fez em ju-

A questão social é a principal
preocupação do pesquisador
Eduardo Vieira Martins, vice-presi-
dente da Fundação Oswaldo Cruz.
"O 

que mais agride um pesquisador
da área de saúde é assitir ao au-
rnento da incidência de doenças por
falta de condições sanitárias. Quan-
do tratamos uma pessoa com ver-
minose, sabemos que no dia seguin-
te ela vai voltar para aquele am-
biente contaminado e se infectar
outra vez", diz Vieira. Ele destaca
que as doenças típicas de países
subdesenvolvidos são simples de se-
rem tratadas: basta um maior volu-
me de investimentos na área social.

Vieira lembra pesquisas do Mi-
nistério da Saúde que apontam a
Violência dos anos 90 como a maior
causa de mortalidade entre os jo-
vens, superando as doenças mais

Vírus da Aids não é burocrata

Enfermaria do Hospital Gaffrée e>.'-
Guinle. Carlos Alberto Morais der"{
Sá. Segundo o professor, desde;,,;
1983, mais de 7 mil pessoas com;5|
Aids passaram por lá. O hospital»
já chegou a ter 50 leitos para in«
ternação desses doentes. Hoje»|<j
tem 25. Dos 13 médicos que tra-j?H
balhavam na área no início d(|S
ano, restaram nove. $J§

O coordenador do Laborato-í c
rio de Pesquisas em Aids do Hos-v.j;,
pitai Universitário Clementino:|§
Fraga Filho, Mauro Schechterj^
isola ao lembrar que nunca foi'
vítima sequer de um assalto. Mas
admite que nunca viu de perto
violência pior que a escolha entre-;
quem vai viver ou morrer em fun-::
ção 

"da conta bancária". "O 
que:;

mais me angustia — e não sei :
como pessoas que trabalham nos
ambulatórios conseguem viver'
com isso — é encarar pessoas que,£
se tivessem o razoável para sobre--j
viver, teriam sobrevivido. É gente-
que não tem dinheiro, às vezes.:
nem para um Tylenol", contai-
Schechter.

enorme quantidade de ações na
justiça, não apenas relacionadas
ao abadono familiar, mas, sobre-
tudo. contra empregadores que
fecham as portas para os doentes.
O Pela Vidda recebe 20 a 30 pes-
soas no plantão semanal, a maio-
ria com queixas desse tipo.

Tratamento — As pesquisas
mais recentes apontam para a ne-
cessidade de começar um trata-
mento adequado com anti-retro-
virais tão cedo quanto possível —
nas palavras do imunòlogista
americano Steven Deeks, "logo

em seguida ao contágio seria o
ideal". Mas nem remédios simples
para combate de infecções opor-
tunistas são encontrados com fa-
cilidade no hospital Gafrée e
Guinle. um dos centros de rele-
rência para tratamento da Aids.

"A maior violência é ver pes-
soas morrendo e não ter um remé-
dio, um antibiótico sequer para
lhes dar. Ê comum faltar sulfa,
zovirax e remédios para combater
a tuberculose", relata o professor
titular de Clinica Médica da IO1

C1LENE GUEDES
O preconceito e a desasistência

estão roubando dos portadores
do vírus da Aids a única brecha
de esperança que a doença lhes
deixou: algum tempo de vida, no
qual, quem sabe, o ponto fraco
pelo qual debelar o HIV poderá
ser encontrado. Questionado so-
bre a pior forma de violência de
que já foi vitima, Jades Baião,
vice-presidente do grupo Pela
Vidda no Rio, não hesita: "eu

vivo à mercê dos critérios politi-
cos do governo sobre que remé-
dios distribuir. Só que meu vírus
não é burocrata".

Jades desenvolveu resistência
ao AZT e ao ddl, únicos anti-re-
trovirais contra a Aids distribui-
dos pelo Ministério da Saúde. Os
dois medicamentos acabaram ace-
leranBo o aparecimento de outras
infecções. "Por sorte, tenho fami-
lia", conta Jades. "Muitas 

pes-
soas procuram o grupo porque
não têm onde viver".

Ele conta que o preconceito
também pode ser medido por uma

PROGRAMA

fUPo B fossitec

CHEfcOU
O fim de semana

não pode passar

sem programa.

Toda sexta-feira,

no seu JB.
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MUSICA CIVILIZADA
& INFORMAÇÃO RELEVANTE

JORNAL DO BRASIL

PORTO
O PATRONATO OPERÁRIO DA GÁVEA
TEM 0 PRAZER DE CONVIDAR PARA 0 SEU TRADICIONAL

Tours de 8 dias com 7 noites

de Hotel, incluindo passagem
aérea, hospedagem, café da

manhã, traslados, City-tour e

Luau no Barramares.

CUJA RENDA REVERTERÁ EM BENEFICIO DE SUA CRECHE

DATA
28 e 29 de novembro de 1995
das 11:00 às 20:00 horas

LOCAL
Av. Lineu de Paula Machado, 795
J. Botânico - Tel.: 294-8397

? Nos fretamentos é fundamental saber o nome da
I Cia. Aérea c o equipamento utilizado. Vôo especial°z Soletur/TAM. Temos outras opções de Hotéis.

PARK. PALACE ojfc

HOTEL
(PADRÃO 4*) "

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

HOTEL

BOUGANV1LLE
li (PADRÃO 3*)

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

3xr$^^^^, 3XR$J_ J- 
^ 

B ,
ou RS 297, à vista ou R$ 342, à vista

Lugares limitados. Reserve logo o seu. Preços para pagamentos hoje.
Porctkimento nos rartães , ¦ ^

^soletur
^B3S3SmH*íi£âKe5tóyBH HH Em turismo a número 1

CENTRO: 221-4499 • COPA: 255-1895 • MÉIER: 593-4048 • IPANEMA: 521-1188
TIJUCA: 264-4893 • BARRA: 494-2137 • N. IGUAÇU: 667-3673 • NITERÓI: 710-7401

Aminta Duvivier Faria
Dominique Canaud Duvivier
Helena Gondim
Luciana Pereira da Silva
M. Helena Chermont de Britto

JB 0800-23-5000
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Ciencia no Rio e a mais violentada do 
pais

¦ A pior frustragao nao e a falta de verbas para as pesquisas, mas saber que os resultados sao muitas vezes guardados na gaveta
£

federais se somou a do governo Brizola Nussenzveig, Pinguelli Rosa e Candotti denunciam experieiicias de violencia que ja sofreram em suas atividades academicas memo b;\sico de°unu^d?coTde RSTfio"''
que secou a fonte de recursos estaduais, diz o medico Com 'is ratificacjoes o
qiieseperpetuounaatualgestao ,afirma lhada pelo engenheiro Mauricio Arouca, ca que as doengas tipicas de paises subde- tem mais oportunidade no trafico ou no salario passa para RS 320.o professor de fisica da Ul-KJ Moyses coordenad|§ da Casa da Ciencia, da senvolvidos sao simples de serem trata- seqiiestro". avisa. _ para suprir a carencia de medicos, oNussenzveig, airetor aa Copea (Loorae- ypRJ. "E comum o pesquisador passar das: basta um maior volume de investi- Candotti adverte que nao se pode e\- governo federal fez em junho deste ano onagao do 1 rograma de fcstuaos Avanga- meses em cjma um projeto e, na hora mentos na area social. pulsar do processo produtivo a niao-de- primeiro concurso apos 12 anos. Mas ados). A escassez de verbas ameaga qUe 

precjsa (je um cert0 equipamento, ver Vieira lembra pesquisas do Ministerio obra desqualificada. "Devemos nos mo- convocagao so ocorrera a partir de janei-propna sobrevivencia aa pesquisa no es- sett trabalho interrompido. No Brasil, da Saude que apontam a violencia atual- dernizar sem deixar de olerecer novas r0 <je 19% "Mesmo assim, o problematado1 que e 0 segundo centra de produgao n5o existem politicas a longo prazo. mente como a maior causa de mortalida- oportunidades de trabalho para essas s6 se resolveria se 0 numero de medicoscien 1 ica 0 pais. Quando um projeto comega a andar. mu- de entre os jovens, superando as doengas pessoas. Temos que investir nos recursos fosse triplicado", sustenta Darze.tssa, entretanto, pode nao ser a maior dam-se as prioridades", diz. 0 reitor da maj§ Comuns nas decadas anteriores. humanos preparando-os para participar a lalta de medicos e a incapacidade
••n fwi'if Hp'Hrnl' ^H^lf narn a" P°nt'fic.';l Universidade Catolica do Rio "Esta violencia tambem esta afetando desse novo mundo da automagao. dos novernos em solucionar 0 problema

. ° 
$°ripc 1 IlSi S de 

Jancir°;Pa,dre Jcsus Hr°,rtal1 conr'r,lia psicologicamente a saude das pessoas." 0 clima de inseguranga da cidade tarn- afeta as tres redes de saude: a federal, aarea, que use. ao aprovutamento do co- a queixa. 0 descaso e a falta de atengao . . . . . ¦¦ esume bem prejudica 0 avan?o do conhecimen- estadual e a municipal Uma tenta em-nhccimento, sem ehuzar 0 processo pro- para as atividades de pesquisa dificultam n. A 1 usena eonstrange . resume Luiz 1 J 
0r<nuiizar ^ 

1 J 1™ 5"
dutivo", destaca Ennio Candotti, que Lalquer trabalho" reclama Rosa- direlor da £o°rdena<?ao §§> 

n1' b 
? m°^n"r pur ar 0 problema para a outra Por

, n:, „ r„ . ,„„r,e.nr a 1 . , ! dosfProeramas de Pos-eraduacao em En- congrtsspsjnitrnauonais no K.10 ou tra- conta disso, 0 maior problema dos hospi-deixou 0 Rio para ser professor de lisica A questao social e a principal preocu- uos rro_ramas ul 1 os laouagau un en m conv|(jados estrangeiros por causa da Hi. miinir:nn:Q fl Hp naP&ntp<T
11a Universidade Federal do Espirito San- pa?ao do pesquisador Eduardo Vieira genhana da UFRJ. E tnste trabalhar reputa(;a0 de cidade vioienta que ela 1 »Os hosmtais municiDais acabam tento. Para Candotti. que tambem e editor Martins, vice-presidente da Fundagao com um supercomputador de ultima ge- ^ ^ Kmxc «Quando conse. J «SSSCZ!L S>S* "•da revista Ciencia Hoje, da Sociedade Oswaldo Cruz. "0 

que mais agride um raCao sabendo que pertode nos os mora- guimos convencer pr6mios Nobd a parti. nos I
Brasileira para 0 Progresso da Ciencia, os pesquisador da area de saude e assitir ao dorcs da Fa vela da Mare sot am com eipar de encontros nao os deixamos sos. nostos nroximos de seu biirro Cerca derecursos e a co.npetencia disponivel sao aumento da mcdenca de docn?as por problcmas mcdievais Nos transformamos em verdadeiros ^ no Ho^it • '
mal utilizados. "A maior trustragao para fajta de condigoes sanitarias. Quando tra- Jovens — Para Pinguelli. a violencia guarda-costas para que nada lhes aconte- ' 0 .a.'ls Hospital

um cientista e ver que seu trabalho nao tamos uma pessoa com verminose, sabe- nao vem do nada. "0 modelo desenvolvi- 0 caso do fisico japones que morreu !"?IC,Pc,. fl,e V0., .na° I"°?mRna ,?
revertido para ("ins sociais e que milhares riios que no dia seguinte ela vai voltar do pelo niundo de hoje e restritivo. Ele Cm conseqiiencia de um assalto no bqnde regiao^ fclas\em priiKipalmente da bai- ^
de pesquisas ficam na gaveta." para aquele ambiente contaminado e se forma jovens que Saem da universidade teve pessimas repereussoes na comunida- xada rluminense e da Zona Ueste , ex- .

Prioridades —A frustracao e parti- infectar outra \ez". diz Vieira. Ele desta- nao tem emprego. 0 menino da favela de cientifica international." p ica Paulo Pinneiro, diretor do hospital, v -
No mes passado, 0 numero de atendi-
mentos, internagoes e cirurgias bateu o ^5

— recorde dos ultimos dez anos.

Portador do virus da Aids solre com burocracia 
I

Arquivo J
n, PMFnimrs para combater a tuberculose", relata Ihado para casos graves como politrau-

, <\ professor titular de Clinica Medica da 10s | iatizados, sete poderiam terseus proble- M
0 preconceito e a desassistencia estao \ 

"j Enfermaria do hospital, uma das que -/\f m;ls resolvidos postos de saude locais,
roubando dos portadores do virus da \ ) /) atende portadores do HIV, Carlos Alber- s&felisls afinna Pinheiro. Em outubro deste ano, 0 vp
Aids a unica brecha de esperanga que a ^ 

J/ to Morais de Sa. Segundo o professor, ~j| hospital ja havia atendido mais pessoas i|
doenga lhes deixou: algum tempo de vida, ' y desde 1983, mais de sete mil pessoas com do que nos ultimos dez anos.
no qua!, quern sabe, 0 ponto fraco pelo ^Aids passaram pelo Gafree e Guinle. 0 inchago dos hospitais e visto nas ;tjl
qual debelar 0 HIV podera ser encontra- hospital ja chegou a ter 50 leitos para ^estatisticas. Este ano, loram feitos 9 mil
do. Questionado sobre sobre a pior forma familiar, mas, sobretudo. contra empre- interna?ao desses doentes. Hoje, tem 25. SB atendimentos pelos bombeiros de defesa ^
de violencia de que ja foi vitima, Jades gadores que fecham as portas para os Dos 13 medicos que trabalhavam na area ' civil. Deles, 53% acabaram nos tres prin- _
Baiao, vice-presidente do grupo Pela Vid- doentes. O Pela Vidda recebe 20 a 30 no inicio do ano, restaram nove, dividi- cipais hospitais do municipio: Miguel
da no Rio, nao hesita: "eu vivo a merce pessoas no plantao de assessoria juridica dos entre atender doentes, fazer pesquisas Couto, Souza Aguiar e Salgado Filho.
dos critcrios politicos do governo sobre que funciona na quarta-feira, a maioria eensinar. 

Apesar de reconhecer a ineficiencia
que remedios distribuir. So due meu virus com queixas desse tipo. _ . , . , , , • . das outras esferas do governo, Darze nao
nao e burocrata". As pesquisas mais recentes apontam n 0 coordenador do Laboratono de entende 

porque a prefeitura nao investe 1
Jades desenvolveu resistencia ao AZT para a necessidade de comegar um trata- ^'squ'sas em Aids do Hospital Univepi- 1 

^ ^ mais em sa^de| "O 
prefeito disse que tem

e ao ddl, unicos anti-retrovirais contra mento adequado com anti-retovirais tao tario Clementino Fraga FUno, Mauro . *¦ L RSI bilhao em caixa e nao tem onde
Aids distribuidos pelo Ministerio da Sail- cedo quanto possivel — nas palavras do achechter, ism aaicmDrar que nimca toi * 

^ apiicar. Por que nao investe em saude?", 
'?

de. Os dois medicamentos acabaram ace- imunologista americano Steven Deeks, V1.tima dKe um. a.fll0" Mas admitc . pergunta Darze.
lerando, nele, 0 aparecimento de outras "logo em seguida ao contagio seria nao conftece vioitncia pior que a escoina Darze espera que 0 movimento Reage :;J>
infec?5es. "Por sorte, tenho familia". ideal". Entretanto. nem remedies simples LTlrf. ,quem va! v,v?r.°" m. n" Rio seja um incentivo para aperfeipoar os
conta Jades. "Muitas 

pessoas procuram para combate de infec^des oportunistas f30 acona ancana . que mais me ¦¦¦¦Kf. instrumentos de luta da sociedade contra M
grupo porque nao tem onde viver; foram sao encontrados com facilidade no hospi- angus 1a — e nao sei como pessoas que as arbitrariedades do governo. 

"A violen- jw
abandonadas pelos parentes. O resultado tal Gafree e Guinle. um dos centros de 111 nos amb^atonos conseguem ciacombatida napasseata Reage Rio nao %
disso e morte antecipada", diz. referencia para tratamento da Aids. viver com isso e encarar pessoas que, e apenas a do traficante ou do ladrao. E a

Preconceito — Ele conta que 0 pre- Antibiotico — "A maior violencia se tivessem 0 razoayel para sobreviver, vioienciade uma maquina administrativa >
conceito tambem pode ser medido por ver pessoas morrendo e nao ter um reme- teriam sobrevivido. E gente que nao tem ^ que falhou em proporcionar a populagao
uma enorme quantidade de apoes na jus- dio, um antibiotico sequer para lhes dar. dinheiro, as vezes, nem para um Tyle- '' condigoes basicas de sobrevivencia", con- |
tiga, nao apenas relacionadas ao abadono E comum faltar sulfa, Zovirax e remedios nol", conta Schechter. Monies de Sa diz que nao hit remedios clui.

C 
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Tours de 8 dias com 7 noites CUJA RENDA REVERTERA EM BENEFICIO DE SUA CRECHE1 
dc Hotel, incluindo passagem _f- data _aHB|i|BP^ jATOF-100 c, LW,ML

aerea, 
nospedagem, care da Av. Lineu de Paula Machado, 795 28 e 29 de novembro de 1995

s Nos fretamentos 6 fundamental saber o nome da mailha, traslados City-tOUF J. Botanico - Tel.: 294-8397  p] das 11:00 as 20:00 horas
I Cia. Aerea e o equipamento utilizado. Voo especial ' I—— || v

Soletur/TAM. Temos outras opgoes de Hotdis. Lliail llO BarramareS. EXPOSITORAS
Adnana Marttn3 • Ana Claudu e Aru Silvia • Ana Isabel • Ana Pa«.'!a Busca - Andrea Ounvio - Angela Bagucira Leal • Angela Marine • Baby Boat •

,^-1 __ Baby e Miriam - Belinha Guinle e Bebel Klabin • Bijou Ch»c • Carmem Carsalade • Cnstina M. Ferraz • Deborah e Tereza • Donnha Argollo • Drapp -
i | 'T f|r I 11—« 

| VJ A U A T 1-4 Duda Castro Neves • Eliana • Flower Forever • Four Season • Fruit Cake - Glint • Gomama e Brownies • Happy Feet • lonir Joias • Itsy Bitsy xf.jjc •. aA. X * ¦ '-L. A.v-i Juliana Rocha Miranda • lua Nova • M. M. Pijamas • Manoela Pieraccioni - Maria Pia Amado e Fatima Salles • Moema Soares da noch«i «
Trim /^VT /\ XTf 7TT "W" T7 T T/^\' | 1 i^T Monica Faria e Maria Borges - Monica M. de Souza • M. N. Bordados • Night Secret • Pates e Foie Gtas Rougier Patricia Friedheim ^

J JJvy U \ JxVJLN V I 1 ./ I ^ rj i JL 1U JL JLZiJLy ^\| Pipoca Americana- Primula * Quindim Dun/al - Ricardo Couros - Sandra Haegler - Simone Duvivier • Sonia Ramos - Stella Meirelles • Table Top. ^

 (PADRAO 3*)  (PADRAO 4*) E a dehciosa comida da *Casa dos Sabores"

A 3 quadras da praia de Coroa Verme- Na cidade. Ar condicionado, TV a co- COIWI CARINHO, CONTAMOS COM SUA PRESEN^A | -

Ilia. Ar Condicionado, TV a cores, res, frigobare piscina. MEIA-PENSAO | Aminta Duvivier Faria M. Inez Baptista Prisco Paraiso M "
frigobar e piscina. ^ INCLUIDA. | Dominique Canaud Duvivier Maria da Silva Porto |1 —

Helena Gondim Sonia M. Sampaio Gasparian
"D<C ^ TJQ Luciana Pereira da Silva Sophia H. Dodsworth Wanderley

k/XKIJ) ^X M. Helena Chermont de Britto Tita Barbosa da Silva ; i
ou R$ 297, a vista ou R$ 342, a vista jj AGRAOec«os o »po.o, Eg

Lugares limitados. Reserve logo o seu. Pre^os para pagamentos hoje. b.sruom lonabranch _ T. |ANCR COM. ISD. TR.ANSFORTC A. :>:•$Parcelamento nos ¦ ¦ ^
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CONSULTE O SEU
AGENTE DE VIAGENS
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Ciência no Rio é a mais violentada do

A pior frustração não é a falta de verbas para as pesquisas, mas saber que os resultados são muitas vezes guardados na gaveta

Rede 
pública

de saúde ainda

está enferma
A rede estadual de saúde continua

doente. Uma pesquisa realizada pelo di-
retor da Federação Nacional dos Médi-
cos, Jorge Darze, indica que a área vive
hoje, a mesma penúria de antes do gover-
no Marcello Alencar. Para Darze, o
maior problema são os baixos salários.
Segundo a Secretaria Estadual de Saúde,
só nos últimos dois anos, cerca de 2 mil
médicos abandonaram seus postos. Des-
ses, 80% deixaram o trabalho devido aos
baixos salários, e o restante, em função de
aposentadorias e mortes."Há 18 meses os funcionários públicos
estaduais não recebem aumento. O venci-
mento básico de um médico é de RS 160",
diz o médico. Com as gratificações, o
salário passa para RS 320.

Para suprir a carência de médicos, o
governo federal fez em junho deste ano o
primeiro concurso após 12 anos. Mas a
convocação só ocorrerá a partir de janei-
ro de 1996. "Mesmo assim, o problema
só se resolveria se o número de médicos
fosse triplicado", sustenta Darze.

A falta de médicos e a incapacidade
dos governos em solucionar o problema
afeta as três redes de saúde: a federal, a
estadual e a municipal. Uma tenta em-
purrar o problema para a outra. Por
conta disso, o maior problema dos hospi-
tais municipais é o excesso de pacientes."Os hospitais'municipais acabam ten-
do que satisfazer a demanda da popula-
ção que não encontra atendimento nos
postos próximos de seu bairro. Cerca de
70% das pessoas atendidas no Hospital
Municipal Miguel Couto não moram na
região. Elas vêm principalmente da Bai-
xada Fluminense e da Zona Oeste", ex-
pliça Paulo Pinheiro, diretor do hospital.
No mês passado, o número de atendi-
mentos, internações e cirurgias bateu o
recorde dos últimos dez anos.

De cada dez pessoas que procuram o
Arqui hospital Miguel Como, que^está apare-

^áp|p' cia combatida na passeata Reage Rio não
Hjpv é apenas a do traficante ou do ladrão. É a
W 

violência 
de uma máquina administrativa

fyé que falhou em proporcionar à população
condições básicas de sobrevivência", con-

Moraes de Sá diz que não liá remédios clui.

ALEXANDRE MANSUR E
ALICIA IVAN1SSEVICH

De todos os estados do Brasil, o Rio é
seguramente o que mais foi prejudicado
na área de ciência e tecnologia. A arreca-
dação de 2% do ICMS (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços)
não vem sendo repassada à Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado (Faperj)
como previsto na Constituição. Por direi-
to, a Faperj deveria receber RS 60 mi-
Ihões referentes a 1995. O governo Mar-
cello Alencar prometeu RS 20 milhões.
Mas, a poucas semanas de terminar o
ano, só RS 5 milhões foram liberados. Já
a Fapesp (Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo) arrecadou
mais do que todas as verbas federais jun-
tas: cerca de RS 150 milhões."O estado do Rio sofreu com a junção
de duas catástrofes: a violência do gover-
no Collor que bloqueou todos os auxílios
federais se somou à do governo Brizola
que secou a fonte de recursos estaduais, o
que se perpetuou na atual gestão", afirma
o professor de física da UFRJ Moysés
Nussenzveig, diretor da Copea (Coorde-
nação do Programa de Estudos Avança-
dós). "A escassez de verbas ameaça a
própria sobrevivência da pesquisa no es-
tado que é o segundo centro de produção
cientifica do país."

Essa, entretanto, pode não ser a maior
violência para a comunidade cientifica."O 

pior é a falta de uma política para a
área, que vise ao aproveitamento do co-
nhecimento, sem elitizar o processo pro-
dutivo", destaca Ennio Candotti, que
deixou o Rio para ser professor de física
na Universidade Federal do Espírito San-
to. Para Candotti, que também é editor
da revista Ciência Hoje, da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência, os
recursos e a competência disponível são
mal utilizados. "A maior frustração para
um cientista é ver que seu trabalho não é
revertido para fins sociais e que milhares
de pesquisas ficam na gaveta."

Prioridades — A frustração è parti-

Nussenzveig, Pinguelli Rosa e Candotti denunciam experiências de violência que já sofreram em sim atividades acadêmicas

tem mais oportunidade no tráfico ou no
seqüestro", avisa.

Candotti adverte que não se pode ex-
pulsar do processo produtivo a mâo-de-
obra desqualificada. "Devemos nos mo-
dernizar sem deixar de oferecer novas
oportunidades de trabalho para essas
pessoas. Temos que investir nos recursos
humanos preparando-os para participar
desse novo mundo da automação."

O clima de insegurança da cidade tam-
bèm prejudica o avanço do conhecimen-
to. "Cada vez é mais difícil organizar
congressos internacionais no Rio ou tra-
zer convidados estrangeiros por causa da
reputação de cidade violenta que ela
tem", diz Nussenzveig. "Quando conse-
guimos convencer prêmios Nobel a parti-
cipar de encontros não os deixamos sós.
Nos transformámos em verdadeiros
guarda-costas para que nada lhes aconte-
ça. O caso do físico japonês que morreu
em conseqüência de um assalto no bonde
teve péssimas repercussões na comunidá-
de cientifica internacional."

ca que as doenças típicas de paises subde-
senvolvidos são simples de serem trata-
das: basta um maior volume de investi-
mentos na área social.

Vieira lembra pesquisas do Ministério
da Saúde que apontam a violência atual-
mente como a maior causa de mortalida-
de entre os jovens, superando as doenças
mais comuns nas décadas anteriores.
"Esta violência também está afetando
psicologicamente a saúde das pessoas.""A miséria constrange", resume Luiz
Pinguelli Rosa. diretor da Coordenação
dos Programas de Pós-graduação em En-
genharia da UFRJ. "E triste trabalhar
com um supercomputador de última ge-
ração sabendo que perto de nós os mora-
dores da Favela da Maré sofrem com
problemas medievais."

Jovens — Para Pinguelli. a violência
não vem do hada. "O modelo desenvolvi-
do pelo mundo de hoje é restritivo, Ele
forma jovens que saem da universidade e
não têm emprego. O menino da favela

lhada pelo engenheiro Maurício Arouca,
coordenador da Casa da Ciência, da
UFRJ. "É comum o pesquisador passar
meses em cima de um projeto e, na hora
que precisa de um certo equipamento, ver
seu trabalho interrompido. No Brasil,
não existem políticas a longo prazo.
Quando um projeto começa a andar, mu-
dam-se as prioridades", diz. O reitor da
Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro, padre Jesus Hortal. confirma
a queixa. 

"Ó descaso e a falta de atenção
para as atividades de pesquisa dificultam
qualquer trabalho", reclama.

A questão social é a principal preocu-
pação do pesquisador Eduardo Vieira
Martins, vice-presidente da Fundação
Oswaldo Cruz. "O 

que mais agride um
pesquisador da área de saúde é assitir ao
aumento da incidência de doenças por
falta de condições sanitárias. Quando tra-
tamos uma pessoa com verminose, sabe-
mos que no dia seguinte ela vai voltar
para aquele ambiente contaminado e se
infectar outra vez", diz Vieira. Ele desta-

do vírus da Aids sofre com burocraciaPortador

para combater a tuberculose", relata o
professor titular de Clínica Médica da IO4
Enfermaria do hospital, uma das que
atende portadores do HIV, Carlos Alber-
to Morais de Sá. Segundo o professor,
desde 1983, mais de sete mil pessoas com
Aids passaram pelo Gafreé e Guinle. O
hospital já chegou a ter 50 leitos para
internação desses doentes. Hoje, tem 25.
Dos 13 médicos que trabalhavam na área
no inicio do ano, restaram nove, dividi-
dos entre atender doentes, fazer pesquisas
e ensinar.

O coordenador do Laboratório de
Pesquisas em Aids do Hospital Universi-
tário Clementino Fraga Filho, Mauro
Schechter, isola ao lembrar que nunca foi
vítima de um assalto. Mas admite que
não conhece violência pior que a escolha
entre quem vai viver ou morrer em fun-
ção "da conta bancária". "O 

que mais me
angustia — e não sei como pessoas que
trabalham nos ambulatórios conseguem
viver com isso — é encarar pessoas que,
se tivessem o razoável para sobreviver,
teriam sobrevivido. É gente que não tem
dinheiro, às vezes, nem para um Tyle-
nol", conta Schechter.

CILENE GUEDES

O preconceito e a desassistência estão
roubando dos portadores do vírus da
Aids a única brecha de esperança que a
doença lhes deixou: algum tempo de vida,
no qual, quem sabe, o ponto fraco pelo
qual debelar o HIV poderá ser encontra-
do. Questionado sobre sobre a pior forma
de violência de que já foi vítima, Jades
Baião, vice-presidente do grupo Pela Vid-
da no Rio, não hesita: "eu vivo a mercê
dos critérios políticos do governo sobre
que remédios distribuir. Só que meu vírus
não é burocrata".

Jades desenvolveu resistência ao AZT
e ao ddl, únicos anti-retrovirais contra a
Aids distribuídos pelo Ministério da Saú-
de. Os dois medicamentos acabaram ace-
lerando, nele, o aparecimento de outras
infecçÕes. "Por sorte, tenho família",
conta Jades. "Muitas 

pessoas procuram o
grupo porque não têm onde viver; foram
abandonadas pelos parentes. O resultado
disso é morte antecipada", diz.

Preconceito — Ele conta que o pre-
conceito também pode ser medido por
uma enorme quantidade de ações na jus-
tiça, não apenas relacionadas ao abadono

familiar, mas, sobretudo, contra empre-
gadores que fecham as portas para os
doentes. O Pela Vidda recebe 20 a 30
pessoas no plantão de assessoria jurídica
que funciona na quarta-feira, a maioria
com queixas desse tipo.

As pesquisas mais recentes apontam
para a necessidade de começar um trata-
mento adequado com anti-retovirais tão
cedo quanto possível — nas palavras do
imunologista americano Steven Deeks,"logo em seguida ao contágio seria o
ideal". Entretanto, nem remédios simples
para combate de infecções oportunistas
são encontrados com facilidade no hospi-
tal Gafrée e Guinle, um dos centros de
referência para tratamento da Aids.

Antibiótico — "A maior violência é
ver pessoas morrendo e não ter um remé-
dio, um antibiótico sequer para lhes dar.
É comum faltar sulfa, zovirax e remédios

O PATRONATO OPERÁRIO DA GAVEA
TEM 0 PRAZER DE CONVIDAR PARA 0 SEU TRADICIONAL

Tours de 8 dias com 7 noites

de Hotel, incluindo passagem
aérea, hospedagem, café da

manhã, traslados, City-tour e

Luau no Barramares.

CUJA RENDA REVERTERA EM BENEFICIO DE SUA CRECHE

DATA
28 e 29 de novembro de 1995
das 11:00 às 20:00 horas

LOCAL
Av. Lineu de Paula Machado, 795
J. Botânico - Tel.: 294-8397

JATO F-100

1 Nos fretamentos é fundamental saber o nome da
§ Cia. Aérea e o equipamento utilizado. Vôo especial
f Soletur/TAM. Temos outras opções de Hotéis.

Adriana Martin3 • Ana Cláudia e Ana Silvia - Ana Isabel - Ana Pa«jla Busca - Andréa Ourivio - Angela Bagueira Leal - Angela Marine • Baby Boat •
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Pipoca Americana • Primula • Quindim Durval - Ricardo Couros - Sandra Haegler - Simone Duvivier - Soma Ramos - Stella Meirelles • Table Top.
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Helena Gondim Sônia M. Sampaio Gasparian
Luciana Pereira da Silva Sophia H. Dodsworth Wanderley
M. Helena Chermont de Britto Tita Barbosa da Silva
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HOTEL
(PADRÃO 4*) «

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

 (PADRAO 3*) 

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

ou. R$ 297, à vista | ou R$ 342, à vista
Lugares limitados. Reserve logo o seu. Preços para pagamentos hoje
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0 desafio das megacidades
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(população em milhões)
1. Tóquio
2. São Paulo
3. Nova Iorque
4. Cidade do México
5. Bombaim, índia
6. Xangai, China
7. Los Angeles, EUA
8. Pequim, China
9. Calcutta, índia

10. Seul. Coréia

1. Tóquio
2 Bombaim
3. Lagos, Nigéria
4. Xangai
5. Jacarta. Indonésia.
6. São Paulo
7. Karachi. Paquistão.
8. Pequim
9. Daka, Bangladesh..

10. Cidade do México...

O desafio das megacidades

No ano 2000, metade da população mundial será urbana e países pobres terão grandes aglomerações, onde violência é maior
FLAV1A SEKLES
Correspondente

WASHINGTON — Com a po-
pulação urbana do mundo cres-
cendo 2,5 vezes mais rapidamente
que as populações rurais e 500
milhões dos habitantes das cida-
des vivendo hoje em condições
inadequadas, o mundo está total-
mente despreparado para o desa-
fio da urbanização da civilização
no próximo século e corre o risco
dc ver aumentar o problema da
violência nas grandes cidades, se-
gundo um relatório divulgado pe-
Io Habitai, uma agência da ONU
que tem como propósito adminis-
trar a urbanização;"O 

povo está votando com os
pés e nossa civilização está cami-
nhando sem equívocos na direção
urbana", disse ao JORNAL DO
BRASIL o Dr. Wally N"Dow, di-
retor do Habitai, que prevê que a
população urbana do planeta
crescerá de 2.4 bilhões de pessoas
em 1995 para 5 bilhões em 2025.
No ano 2.015, nove das 10 maio-
res cidades do mundo serão nos
países pobres. 

"Esse relatório é
um alerta sobre a deterioração
dos meios em que vivemos hoje
nas cidades em todo o mundo."

Risco de vida — Segundo o
Habitai, a falta de moradia e as
moradias inadequadas são pro-
blemas suficientemente sérios pa-
ra causar risco de vida. A agência

calcula que 10 milhões de pessoas
morrem todos os anos por viver
em habitações subumanas, sem
água potável ou esgoto.

O relatório, que é um adianta-
mento do Global Report 011 Hu-
num Settlements, An Urbanizing
World— livro que será divulgado
no inicio de 1996 para a Segunda
Conferência do Habitat na Tur-
quia, em junho —, nunca argu-
menta que parte da solução para
os problemas da urbanização de-
ve ser um desaceleramento 110
movimento das populações de
áreas rurais para as cidades.

De lato! as cidades "são e con-

tinuarão sendo o motor do desen-
volvimento social e econômico e
apresentam as melhores oportuni-
dades para os pobres". Segundo o
relatório, os pobres urbanos têm
condições de vida entre três e 10
vezes melhores que os rurais.

Urbanização — "A urbani-
zaçào maciça é a única forma que
permitirá ao mundo sobreviver ao
aumento maciço na população",
diz Mathias Hundsalz. coordena-
dor do trabalho. "Nas áreas urba-
nas. a expectativa de vida é mais
alta. a pobreza absoluta é me-
nor." A razão disso é que as cida-
des fornecem serviços essenciais a

um custo mais baixo e em escala
maior. "O 

problema nunca foi
que a cidade seja um lugar pior
para se morar", diz Hundsalz. "É
de fato melhor para os pobres.
Mas o problema é que as cidades
têm mais pessoas cujas necessida-
des satisfazer, o que gera frustra-
ção e violência."

Pobreza — Hundsalz argu-
menta que as cidades podem vir a
ser a única solução para o círculo
vicioso da pobreza aumentando a
falta de habitação e a falta de
habitação perpetuando a pobreza,
pois a alta densidade de popula-
ção das cidades barateia para os
governos o custo do fornecimento
dos serviços sociais.

Também é nas cidades que as
populações são mais bem educa-
das. e quanto mais elevado o indi-
ce de educação, menores as taxas
de crescimento da população. Se-
gundo o último censo global, as
populações das cidades mais su-
perpopuladas da África, da Ásia e
da América Latina estão crescen-
do a taxas mais baixas.

O Habitat prevê que no ano
2000, 50% da população do pia-
neta morarão em cidades. Hoje
45% moram nas cidades. O
maior crescimento será em cida-
des pequenas e médias, e não nas
megacidades, aquelas com mais
de 10 milhões de pessoas, que
acolhem hoje 4%da população.

Crime surpreende argentinos

BUENOS A1RHS — Cidade de 4
milhões de habitantes, a capital
argentina tem um policial para
cada grupo de 34 moradores e é
conhecida como a mais segura de
todas as cidades do país. Apesar
disso, já há quem se preocupe
com o aumento do roubo a resi-
déncias — coisa que antes do
agravamento da crise social não
existia. São dois ou três casos por
semana.

Hoje, os maiores problemas
do pais são o desemprego e o
aumento da pobreza, gerados pe-
la fragilidade do plano de estabi-
lização econômica. Mas não há

sinais desta crise no centro de
Buenos Aires.

Brasileiros que vivem aqui e
argentinos que conhecem bem o
Rio de Janeiro, por exemplo,
acham que é impossível estabele-
cer comparações sobre o sistema
de segurança entre as duas cida-
des. O cartunista argentino Her-
menegildo Sabat, apaixonado pe-
Io Rio, conta que há dez anos foi
assaltado pela primeira e única
vez em sua vida. Estava cami-
nhando pelo Leblon. quando um
homem armado levou sua carteira
e um relógio. "O 

pior é que no dia
seguinte eu não conseguia contar
o que vivi aos meus amigos, por-

que todos falavam ao mesmo
tempo os assaltos que tinham so-
frido", lembra. No mês que vem.
Sabat vai ao Rio, mas para não
demonstrar que è turista se hospe-
dará na casa de amigos. "Vou me
sentir mais seguro."

Publicitária baiana, morando
há nove meses aqui, Elizabeth
Junqueira observa que a seguran-
ça não tem preço. Mãe de dois
filhos, com os quais vivia em Sal-
vador até se mudar para Buenos
Aires, ela conta que os meninos
eram obrigados a se vestir "de
mendigos" para ir ao curso de
inglês. "Os dois foram roubados
mais de uma vez. Levaram seus

tênis, suas mochilas. Para se pro-
teger, passaram a carregar os li-
vros amarrados num barbante".

Hoje, Vítor, de 11 anos, e Tia-
go, de 15 anos, perderam o pâni-
co. Viajam sozinhos de ônibus a
qualquer hora do dia ou da noite.
Não temem perder a bicicleta ou a
roupa que usam. "O Brasil é um
país maravilhoso. Mas do que
adianta, se não nos sentimos se-
guro?", pergunta Elizabeth. "Ho-

je. por me sentir segura, tenho a
sensação de que também não me
roubam o direito de ir e vir. E,
consequentemente, a democra-
cia." (M.C.)

Apesar de tudo, uma cidade sem medo
MARC1A CARMO
Correspondente

BUENOS AIRES — Quando
cheguei aqui. há três meses, dois
detalhes me chamaram atenção:
as joiás verdadeiras que os argen-
ti nos usam tranqüilamente nas
ruas e o namoro dos casais, de
qualquer idade, nas praças. Dá
vontade de sentar num daqueles
bancos da histórica Praça San
Martin e ficar horas observando a
serenidade com que podem levar
a vida.

Mas demorei para perceber
quantas outras coisas ainda pode-
mos desfrutar numa cidade sem

violência, sem agressão explicita.
Agora, todos os dias, às vezes de-
pois da meia-noite, saio de casa
para longas caminhadas noturnas
— e não tenho cachorro. Passo
pela iluminada rua Florida ou si-
go o caminho da rua Alvear até a
Recoleta. Os dois lugares são ba-
dalados, mas até chegar neles pas-
so por ruas arborizadas e com
pouca iluminação, onde qualquer
bandido poderia estar escondido.
Mas. sinceramente, hoje não pen-
so mais nesta hipótese. Os poli-
ciais estão nas ruas e só me trans-
mitem segurança. Nada mais.

No início, evitava até usar um
walkman — sei lá, poderia ser um

chamariz ou me deixar desligada
demais, sem chances para a defesa
contra um assaltante. Mas posso
ouvir meu walkman no maior--vo-
lume. E fazer o que há de melhor
nesta cidade: andar a pé. Confes-
so que numa dessas caminhadas
noturnas, quando saia de uma li-
vraria — aqui funcionam até de
madrugada —, levei um susto
com uma adolescente que me pe-
diu, sem justificativa, uma nota de
um peso. Disse que não tinha, e
ela desistiu. Dias depois, soube
que o aumento do consumo de
drogas está levando esta geração
a se transformar em pedintes.
Mas como disse um comerciante,

então, que Buenos Aires cuide de
resolver este problema.

É comum ver o argentino ele-
gantemente vestido viajando, sem
pânico, nos ônibus e nos muitos
lotações como os que foram usa-
dos no Rio até os anos 60. Hoje.
nem me lembro mais de quando
tirei pela última vez meu relógio e
meu cordão. E não é só isso. Co-
mo a maioria dos argentinos, des-
confiados com a insegurança do
sistema financeiro, guardo meu
dinheiro embaixo do colchão.
Saio do banco, em pleno centro
da cidade, ponho o dinheiro na
carteira, e, sem pânico, ainda ca-
minho até minha casa.

Itália abre

luta contra

intolerância

ARAÚJO NETTO
correspondente

ROMA — A historia de Saira.
menina cigana de 14 anos que
teve seus pulsos fraturados por
um truculento senhor de oculos
escuros e paletó branco que a sur-
preendeu com as mãos enfiadas
na bolsa de uma senhora numa
praça do centro histórico romano,
é o mais recente caso de violência
urbana a chocar e indignar a
consciência da grande maioria
dos italianos. Os pulsos enfaixa-
dos de Saira não incomodam e
assustam apenas sociologos, sa-
cerdotes, políticos e intelectuais.
Preocupam e ofendem sobretudo
o italiano comum, que por muito
tempo estimou-se e foi estimado
como exemplo de tolerância e
mestre da arte de conviver.

Insegurança

aumenta na

Inglaterra

NELSON HRANCO JOBIM
Correspondente

LONDRES — Quem assiste ao
noticiário sobre Londres na TV bri-
tânica pode suspeitar que está num
local tão violento quanto as gran-
des cidades brasileiras. Os crimes se
sucedem. A sensação nas ruas é de
muito mais segurança que no Rio.
em São Paulo, Los Angeles, Miami
ou Nova Iorque, mas o fato é que a
criminalidade está aumentando na
Inglaterra. Cresce em média 5% ao
ano desde a década de 50. Isto
assusta uma população acostuma-
da a morar em casas com porta de
vidro e a ser protegida por uma
policia desarmada, apesar de eficaz
nas investigações.

O maior aumento é o de crimes
contra a propriedade, principal-
mente furtos de veículos e furtos em
veículos. Como os brasileiros, os
ingleses se habituaram a usar rádios
e toca-fitas de bandeja, a instalar
trancas ostensivas na direção e alar-
mes nos carros.

Mas na opinião do professor
Paul Rock, especialista em crime no
Departamento de Sociologia da
London School of Economics, "a
criminalidade não é um dos maio-
res problemas do país". Em toda a
Grã-Bretanha, há pouco mais de
700 homicídios por ano. enquanto
nos EUA ocorrem 25 mil assassina-
tos a cada ano.

A descoberta de que nas mais
civilizadas cidades da Italia, inva-
didas por um numero sempre
maior pela imigração pobre e de-
sesperada que agrava antigos e
insolúveis problemas econômicos
e sociais, está revelando aos pro-
prios italianos uma insuspeitavel
incapacidade de conviver com o
esse novo universo. Descoberta
que diariamente se confirma com
o aumento das manifestações de
intolerância e com o crescimento
dos índices da violência urbana.

A ferocidade do vingador que
na pátria do Direito Romano se
substituiu à polícia e à justiça ao
aplicar a pena de talião à pequena
cigana ladra, está mobilizando
uma reação da sociedade civil e da
consciência popular. Há quatro
dias, a imagem dos pulsos fratu-
rados de Saira se tornaram a ban-
deira desse movimento, e tudo le-
va a crer que, nos próximos dias
os italianos voltarão a exigir deles
mesmos e de suas lideranças um
empenho maior contra todas as
causas da intolerância e da violén-
cia.

Rock acredita que os jornais e a
TV dão destaque exagerado à vio-
lència, especialmente a crimes se-
xuais. Ele acha que o aumento do
número de casos registrados se deve
parcialmente á ampliação da frota
de carros particulares, altamente
vulneráveis, ao desenvolvimento
tecnológico que facilita as denún-
cias por telefone e a identificação de
criminosos por circuitos de TV, ao
aumento do contingente policial e
ao desemprego.

Outro fator do aumento da cri-
minalidade nas últimas décadas é o
maior consumo de drogas, especial-
mente heroína, cocaína e crack.

Para combater o crime, o gover-
no conservador está propondo o
aumento das penas e a construção
de mais prisões, sob protesto geral
de juizes, advogados, promotores,
policiais e cientistas sociais. A Grã-
Bretanha tem a maior população
carcerária da Europa, 56.000 presos
para 60 milhões de habitantes, e
nada indica que estas medidas pos-
sam reduzir a criminalidade. "É
uma jogada populista do governo
para mostrar quem manda", obser-
va o professor Paul Rock. "Não
existe uma política coerente de
combate ás causas da criminalida-
de." A última iniciativa prevê a
instalação de 10.000 câmeras de te-
levisâo em circuito fechado, para
monitorar áreas de maior risco.

As maiores vitimas da violência
são os pobres, obrigados a conviver
com os criminosos nas áreas deca-
dentes dos centros urbanos e da
periferia. Há protestos de que a
polícia comparece para vigiar os
pobres, mas até agora eles não são
significativos.
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¦ Enquanto classe média americana se fecha em condomínios, nas cidades ficam os imigrantes e pobres, com cotidiano de carências

M^Jor discute a
paz da Irlanda
Os primeiros-ministros da
Grã-Bretanha, John Major, e da
República da Irlanda, John
Bruton, reuniram-se ontem à noite
em Londres para tratar da
consolidação do frágil processo de
paz da Irlanda do Norte. Antes do
inicio do encontro, um porta-voz
do governo informou que
nenhuma nota seria divulgada
antes de uma solução completa do
problema.

UE se aproxima
do Mediterrâneo
Os ministros do Exterior da União
Européia (UE) e de 12 países do
Mediterrâneo marcaram para
2010 a criação de uma zona de
livre comércio, ao encerrarem
encontro cm Barcelona. A UE
destinará inicialmente USS 12
milhões ao desenvolvimento dos
novos parceiros. Temas políticos e
de segurança também foram
abordados, e um novo encontro
foi marcado para o primeiro
.semestre de 1997.

HH

6,7 milhões Z
é o número de refugiados
apenas na África

1 20 milhõesrj
ó o número de desempregados
em todo o mundo, sem contar os
milhões que perderam a
esperança de conseguir
trabalho. Dez das vinte maiores
cidades de todo o mundo
estarão nos países pobres no
ano 2025.

50 é o número de guerrasexistentes atualmente no mundo,
das quais 37, segundo a Cruz Vermelha
Internacional, não são noticia
9 em cada 1 O vitimas das
guerras são civis

SO milhões
de pessoas em todo o mundo são^
refugiados de guerra, atrocidades ou
perseguições religiosas e étnicas.

1 O milhões xNj
de pessoas morrem todo ano
nas cidades do mundo por causa
das más condições sanitárias

1 bilhãoTTj)]/

de pessoas, ou um quinto da
população mundial, passamfome diariamente

US$ 208LJ
é o PIB per capita
no Haiti, o pais mais pobredas Américas

500 milhões! I
de pessoas em todo o mundo nào
têm casa para morar ou vivem em
habitações precárias

Relatório das Nações Unidas sobre Aglomerações

FLAV1A SEKLEjs
Correspondente

WASHINGTON — As cidades
americanas estão em decadência,
e o crime c o principal culpado.
O sinal da decadência é a migra-
ção incessante de indivíduos, fa-
mílias e negócios das cidades pa-
ra os subúrbios, migração que
nas últimas décadas mudou o
caráter urbano nos Estados Uni-
dos. Hoje, as maiores cidades
americanas são núcleos de po-
breza habitados por minorias e
imigrantes.

Segundo estatísticas do FBI,
para cada 10 crimes registrados
nas cidades ocorrem apenas
quatro crimes nos subúrbios. Há
hoje nos EUA algo em torno de
30 mil comunidades fechadas, e
cerca de 4 milhões de america-
nos vivendo nelas: protegidos
por muros, forças de polícia par-
titulares, escolas restritas e ser-
viço de esgoto e lixo indepen-
dentes.

Dinâmica — "Há nos
EUA uma dinâmica destrutiva
para as cidades", disse ao JOR-
NAL DO BRASIL Jeffrey He-
nig, professor da George Was-
hington University especializado
em problemas urbanos. "Os
maiores problemas sociais dos
EUA se concentram nas cidades,
e as cidades têm cada vez menos
dinheiro para lidar com eles. Os
cidadãos e negócios preferem
sair para os subúrbios assim que
podem."

Se as taxas de criminalidade
urbana cairam nos últimos anos.
as dos crimes mais violentos, es-
pecialmente homicídios, estão
crescendo. Segundo Henig. na
maior parte das cidades o crime
é resultado do tráfico de drogas,
mas reflete também uma expio-
são populacional num grupo es-
pecialmente vulnerável a ativi-
dades criminais, o dos homens
jovens.

Diversos estados americanos
argumentam que a queda nas
taxas de crimes como roubos
tem a ver com a estratégia de
policiamento comunitário, na
qual os policiais caminham pelos
bairros que policiam e se envol-
vem com os mot adores.

Ás cidades americanas têm
gastado muito em projetos de
revitalização urbana, construiu-
do novos centros financeiros, es-
tadios e atrações turísticas como
o recém-inaugurado Museu do
Rock em Cleveland. Segundo
Henig, tais projetos aumentam a
renda da cidade, mas os ganhos
raramente são aplicados em pro-
gramas sociais.

Repressão a crimes não violentos tornou Nova Iorque mais segura

? Contidos por precárias cer-
cas d c arame farpado, refugia-
dos de Ruanda reúnem-se no
campo de Kibumba, próximo à
fronteira do Zaire, para ver o
ex-presidente dos Estados Uni-
dos. Jimmy Carter, que por ali
passou a caminho do Cairo, ou-
de discute com os presidentes de

quatro países africanos (Bitrun-
di, Ruanda. Uganda e Zaire)
uma solução para o conflito sur-
gido entre as etnias hutu e tutsi

'Big 
Apple' mais calma

Honduras intima
seu ex-presidente
Um tribunal dc Honduras intimou o
chefe das Forças Armadas, general
Alonso Discua, e o ex-presidente Suazo
Córdova a darem explicações sobre o
desaparecimento de 184 civis, entre 1979
e 1989. Discua deverá explicar por que
colocou em disponibilidade o militar
Alexander Hernández, acusado de sumir
com seis estudantes em 1982 e
atualmente foragido da justiça.

Arte JB/ Foto: Reuters

ANDRÉ BARCÍNSKI
Correspondente

NOVA IORQUE — Os Índices
dc criminalidade caíram nos úl-
timos anos nos Estados Unidos,
e cm poucos lugares esta queda
foi tão acentuada quanto em
Nova Iorque. A estratégia de
combate ao crime, iniciada há
pelo menos oito anos. deu resul-
tado. e a população viu o mime-
ro dc crimes cair pelo menos
30"'» nos últimos quatro anos.

A tática criada pelo chelc dc
polícia, William Bratton. era
simples: intensificar a repressão
à crimes menores — pichaçòes,
depredação de bens públicos e
mendicância — para dar à cida-
de uma aura de respeitabilidade."Há 10 anos, as pessoas em No-
va Iorque estavam acostumadas
com desordem nas ruas e niri-
guérri sc chocava mais com pe-
quenõs furtos ou com telefones
públicos destruídos"', di/ Brat-
ton. "Era 

preciso mostrar que
mesmo crimes menores seriam
punidos, para que as pessoas

voltassem a acreditar que a cida-
de era segura e a polícia não iria
mais suportar nem as menores
violações."

O metrô foi limpo, o policia-
mento. reforçado e o número de
assaltos dentro das estações caiu
drasticamente. A policia come-
çou a erradicar a venda de dro-
gas nas ruas. A queda na venda
de crack fez os índices de violên-
cia diminuírem ainda mais.

E difícil acreditar quando an-
tigos moradores falam da época
em que era perigoso ir à Broad-
way à noite. No inicio dos anos
80, a bilheteria dos shovv! e pe-
ças caiu por causa do crime. Ho-
je. a Broad way bate recordes de
arrecadação a cada ano.

É claro que uma grande me-
trópole como Nova Iorque ain-
da sofre com o problema da vio-
lência, especialmente nos bairros
pobres do Brooklyn e do Bronx.
Nos primeiros seis meses deste
ano, não houve um crime de
morte sequer na parte leste da
cidade, entre as ruas 50 e 90.

é o PIB per capita na Argentin
o maior da América Latina

Fonte: Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação.Humanas e Alto Comissariado da ONU para Refuqiados.
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COM ACOMPANHAMENTO VIA FAX.JÁ SÃO CLIENTES, EXECUTIVOS DOBNDES. ELETOOBHAS, VALE DO RIO DOCE.MERCADO FINANCEIRO E DE OUTROS ESTADOS.
CENTER 533-7203

FURNASCENTRAIS ELÉTRICAS SA
CGC 23 274 194,0001-19

MINISTÉRIO ,DE MINAS E ENERGIA Eletrobrás

Âviso de Âlteração
1. FURNAS Centrais Elétricas
S.A. torna público que foram in-
traduzidas alterações no Edital
relativas à Tomada de Preços
TP.DAN.G.191.95, com a con-
seqüente alteração da data limite
para Entrega das Propostas, para
o dia 14.12.95, bem como infor-
ma as alterações das datas limite
para Entrega das Propostas, rela-
tivas às Tomadas de Preços
TP.DAN.G.195.95, para o dia
14.12.95, TP.DAIM.G.196.95,
para o dia 15.12.95,
TP.DAN.G.198.95, para o dia
19.12.95 e TP.DAN.G.201.95,
para o dia 19.12.95.
2. Ficam mantidas as demais
condições dos Avisos de Edital e
Aviso de Alteração, publicados
no Diário Oficial da União, nos
dias 24.10.95, 13.11.95,
6.11.95 e 17.11.95, respectiva-
mente.

Departamento de Aquisição
Normal

Caderno

Carro e Moto

SÁBADO no seu JB

ü futuro não é mais como era antigamente. Fazer previsões não é
mais tarefa de profetas — mas de empreendedores. Segundo Nostradamus,
tudo vai acabar. Segundo Bill Gates, tudo está apenas começando.

Bill Gates não costuma errar. Na última vez que previu o futuro, ele
fundou a Microsoft — a empresa que está comandando a revolução tecno-
lógica deste fim de milênio.

Agora Bill Gates volta a fazer previsões. A diferença é que, desta vez,
tudo está escrito. Onde? Em seu livro, "A Estrada do Futuro", üm lançamento
Companhia das Letras simultâneo com os Estados Unidos, a Europa e o Japão.

Leia "A Estrada do Futuro" e comece já a se preparar para todas as
mudanças que, mais cedo ou menos cedo, vão acontecer na sua vida.

O MANUAL DO

lUTURO.

LEIA ANTES DE US

Saiba tudo o que vai mudar no seu jeito de morar, estudar, trabalhar,
ganhar dinheiro, consumir, investir e se relacionar com os amigos.

Você vai ter motivos para ficar otimista. Vai ter motivos para ficar
preocupado. Só não vai ter motivos para deixar de ler "A Estrada do Futuro".

EM TODAS AS LIVRARIAS.

Apoio cultural
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Grevistas desafiam 
governo 

frances

a Paralisagao dos transportes publicos leva o caos a cidades do pais, engrossando onda de protesto contra reforma da previdencia

any bourrihr mente um pais conflagrado, com contestam sobretudo a politica de mes deficits acumulados pelas em- rao cobrados a todos os paises, pa- ciarios sao motivados por outro ti- i
'Correspondente suspensao do trafego ferroviario, saneamento economico que o go- presas estatais e pelo setor de saude ra fazerem parte do acordo mone- po de preocupagao: o pre?o alto.

greve dos transportes coletivos nas verno nomeado em maio, depois de publica. "Nao havera retorno", tario, e a Franca ainda esta longe que os assalariados vao pagar paraj' PARIS — Referindo-se &s greves grandes cidades e passeatas para ter sido eleito grapas a uma plafor- disse, referindo-se ao conjunto de de corresponder a tais criterios, que a uniao monetaria europeia se-;
em curso na Franoa, o primeiro-mi- protestar contra dois projetos de ma de cunho social, decidiu aplicar reformas que ainda estao por vir, poisseuendividamentoeatualmen- ja efetivada na data prevista. ti |
nistro Alain Juppe declarou an- Juppe: a reforma da previdencia para reduzir o deficit do orgamen- como a reforma fiscal, cuja conta te de 2 trilhoes e 900 bilhoes de Os antieuropeus aproveitaram a|
teontem que "se "> milhoes de pes- social e as altera^oes no sistema de to. Em 1995, 0 deficit sera de 322 sera ainda mais dolorosa que a da francos, ou 40% do PIB. crise social para levantar a caboja ej

catrern i rui 
*ineu 

eoverno nao aposentadoria dos funcionarios. bilhoes de francos (cerca de US$ 65 previdencia. Os principais criterios de con- acusar o governo de "submissao as;' Mais de 60 mil pessoas fizeram ca- bilhoes), e o governo quer diminui- Deficit — Acontece que 0 go- vergencia sao a redu?ao do deficit ordens do Bundesbank (banco cen-!sobrevivera . Em resposta, os tun- minhadas de protesto na capital e lo para 290 bilhoes em 19%! Como verno nao tem alternativa: e urgen- publico a 3% do PIB, redu^ao da tral alemao)", como afirmou 0 de jcionarios e estudantes decidiram outro tanto nas principais cidades as primeiras medidas votadas pela te reduzir os deficits publicos para inflacao a 2% ao ano, redu?ao do putado Philippe de Villiers. Outrosi
Ipagar para ver e convocaram todos do pais. Com a paralisagao dos Assembleia National impoem que a Franca fique em dia com as endividamentoa 1% do PIBeequi- acrescentam que 

"seguindo a riscaj
,os descontentes com a politica so- transportes publicos — tanto oslo- imensos sacrificios aos assalaria- exigencias do Tratado de Maas- librio das contas sociais. Como as as decisoes do tratado, a Fr^hgaj
cial do governo para participar de caisquantoosdelongadistancia— dos, os franceses, sentindo-se trai- tricht antes do fim de 1997. Em empresas de transporte publico sao esta financiando a reconstrupao daj
uma greve eeral no dia 17 de de- as reten^es de tfafego foram enor- dos, estao dispostos a ir a luta. janeiro de 1998, entrara em vigor estatais e 0 Estado e responsavel Alemanha com 0 suor e 0 sangue det

h r - nerando oue 4 milhoes mes' ten<l0 causacio ^'as l! auto* ^ain reagiu & crise social sistema monetirio europeu, com pelo rombo da previdencia, e evi- seus cidadaos", opiniao do econo-<zemoro, esperanao que <+ munoes m6vejs de ate 30 quilometros nas afirmando que nao vai "ceder uma moeda comum aos 15 paises dente que as greves dos transportes mista Jean-Marc Fitoussi, cri.t,ico!de pessoas participem. imedia^oes de Paris. pressao da rua". O primeiro-minis- membros. O tratado estabeleceu coletivos e os protestos contra feroz da politica economica apiica-
Ontem a Franca parecia nova- Saneamento — Os grevistas tro esta decidido a liquidar os enor- "criterios de convergencia" que se- aumento dos descontos previden- da pelo atual governo conservador.1

¦ta?ao de mais professores, maior
numero de bolsas de estudo, mais
salas de aula, laboratonos, bibho-
tecas. O governo oferece apenas >;¦ ¦¦ ¦LgfRg ^USS 40 milhoes e a nomeagao de f f IjjjWps''"mediadores" 

para discutir pro- t^.%-V*•% j?
blemas especificos com os reitores ..
dasuniversidades. ^

sentadoria. Os assalariados do se-
tor privado descontam durante 40 »ISM
anos para a aposentadoria, ao
passo que os funcionarios, ate ^,3Sjl68R5c53lfllSS^56>l^B6BS^^®6^^5^3^^^^881BB*S'8SI'
voto do projeto de reforma de
Alain Juppe, so precisavam des- rKi" i*&sll^SmxBK8S£* 1
contar durante 30 anos. Vao ter
que trabalhar 40 anos tambem. ' - - ^
Assalariados — Tanto :: ^

Contribuigao Social Generalizada
para a Divida da Previdencia. t. , 

'. "y

Trata-se de | \

para cobrir os deficits da saude AJ ' 9j K#'' 5" ¦
publica, numa taxa que e mais ^a09%*\ }** \ 

'< . X} I'{. j
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'^^3^¦?£*•:;; ,1
oinaicaustas marcham e langatn bombas de jumam em Nice em protesto contra o projeto govemaniental de Jazer cortes e crtar impostos para acabar com 0 deficit orgainentario \
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Sindicalistas marcham e lançam bombas de fumaça em Nice em protesto contra o projeto governamental de Jazer cortes e criar impostos para acabar com o déficit orçamentário;

EUA mandarão 25 mil

soldados 
para 

a Bósnia

Numa aldeia israelense, jovens se protegem em um abrigo antiaéreo

WASHINGTON — Os Estados
Unidos contribuirão com 25 mil
soldados para o total de 60 mil
homens que a Organização do
Tratado do Atlântico Norte
(Otan) enviará à Bosnia, anun-
ciou ontem o Departamento de
Defesa. O primeiro contingente
da Otan, de 3 mil soldados, che-
gará a Sarajevo ainda esta sema-
na."As forças de proteção da
ONU controlarão o armistício até
que se processe o deslocamento
dos 60 mil soldados da Aliança
Atlântica e de outros países", es-
clareceu o chefe da missão das
Nações Unidas para a região,
KoíTi Annan. Entre esses países
figura a Rússia, que chegou on-
tem a um entendimento histórico

com a Otan, sua adversária du-
rante a Guerra Fria. "Será a
maior operação militar empreen-
dida na Europa desde a Segunda
Guerra Mundial", disse o mare-
chal britânico Richard Vincent.

O envio de tropas americanas
foi estabelecido depois que o pre-
sidente Bill Clinton conseguiu o
apoio — solicitado na noite ante-
rior pela televisão — dos líderes
republicanos mais influentes, so-
bretudo do líder da bancada par-
tidária no Senado, Bob Dole.
Clinton seguiu ontem para a Eu-
ropa para uma estada de cinco
dias, durante os quais prosseguira
com seus esforços de pacificação
internacional. Ele irá Londres,
Belfast, Dublin e Madri.

Aceitação — Um dia depois

de ter ameaçado promover uma
carnificina e transformar Sarajevo
na "Beirute da Europa" se a cida- j
de for unificada nos termos do!
acordo de Ohio, o líder sérvio-!
bósnio Radovan Karadzic voltou
atrás e afirmou ontem à rede de
televisão CNN que apoia o plano
de paz para a Bósnia e que as'
tropas da Organização do Tra^a-
do do Atlântico Norte (Otan) se-
rào bem-vindas "se chegarem co-
mo amigas e atuarem de forma!
imparcial". Em seguida, ao lhe
pedirem que se pronunciasse so-1
bre as acusações de crimes de;
guerra que lhe são feitas, ele ne- ]
gou tè-los cometido e acresceu-
tou: "Se você tem provas concre-
tas desses crimes mostre-me, gue
eu me entregarei imediatamente â
prisão."

ANY BOURRIHR
'Correspondente

' PARIS — Referindo-se às greves
em curso na França, o primeiro-mi-
nistro Alain Juppé declarou an-
teontem que 

"se 2 milhões de pes-
soas saírem à rua, meu governo não
sobreviverá". Em resposta, os fun-
cionários e estudantes decidiram
Ipagar para ver e convocaram todos
,os descontentes com a política so-
ciai do governo para participar de
uma greve geral no dia 17 de de-
zembro, esperando que 4 milhões
de pessoas participem.

Ontem a França parecia nova-

AS QUEIXAS
Estudantes — Querem 2 bi-
Ihões de francos (o equivalente a
USS 400 milhões) para a contra-
tação de mais professores, maior
número de bolsas de estudo, mais
salas de aula, laboratórios, biblio-
tecas. O governo oferece apenas
USS 40 milhões e a nomeação de"mediadores" 

para discutir pro-
blemas específicos com os reitores
das universidades.
Funcionários — Contestam
a pretensão do governo de fazè-
los pagar mais 10 anos pela apo-
sentadoria. Os assalariados do se-
tor privado descontam durante 40
anos para a aposentadoria, ao
passo que os funcionários, até o
voto do projeto de reforma de
Alain Juppé, só precisavam des-
contar durante 30 anos. Vão ter
que trabalhar 40 anos também.
Assalariados — Tanto no
setor público quanto no privado,
rejeitam o novo imposto de cará-
ter social — conhecido como
Contribuição Social Generalizada
para a Divida da Previdência.
Trata-se de um desconto adicio-
pai mensal de 18% dos salários
para cobrir os déficits da saúde
pública, numa taxa que é mais
alta da Europa.

NI 
quer

o boicote

de Train'
JOHN J. GOLDMAN
Los Angeles Times

NOVA IORQUE — A ação de
dois assaltantes que na segunda-
feira incendiaram uma bilheteria
do metrô de Nova Iorque provo-
cou apelos ao boicote do filme
híóney Train (Trem do dinheiro),
que inspirou os bandidos. "É um
crime horrível", disse o prefeito
Rudòlph Giuliani. "E 

parece mui-
to com cenas do filme."

No assalto, os dois bandidos
jogaram um liquido infiamável
dentro da bilheteria e atearam fo-
go, provocando uma explosão
que feriu gravemente o bilheteiro
Henry Kaufman, de 50 anos. Eles
repetiram com exatidão uma se-
qüência de Money Train — a his-
tória de um assalto ao trem que
todo o dia à noite recolhe o di-
nheiro arrecadado pelo metrô.

Indignação — "Para aqueles
na indústria da diversão, que mui-
tas vezes apelam para a pornogra-
fia e a violência a fim de aumenta-
rem a audiência de seus filmes,
esse crime mostra a necessidade
de um exame de consciência", dis-
se o líder da maioria republicana
no Senado Robert Dole, pré-can-
didato à presidência dos EUA na
eleição de 1996. "O 

povo ameri-
çano tem o direito de mostrar sua
indignação, sem pedir a censura
ao filme, mas boicotando sua exi-
bição."

Um dos atores principais de
Money Train, Wesley Snipes, dis-
se que está "rezando 

por Kauf-
man (o bilheteiro ferido) e sua
familia". Seu parceiro, Woody
Harrelson, se declarou "entriste-
cido pelo que aconteceu", embora
tenha certeza de que Money Train"não criou a mentalidade dos ho-
mens que cometeram o crime". A
Çolumbia Pictures, produtora do
filme, o qualificou de " ato isola-
do de violência sem sentido".

O crime deve aumentar a pres-
são sobre a indústria cinemato-
gráfica. Dole e outras figuras pú-
blicas, especialmente os conserva-
dores, têm afimado que os pa-
drões de conTole da violência e
sexualidade se tornaram muito
frouxos ultimamente

Israel é atacado e

bombardeia Líbano

KIRYAT SHMONA, ISRAEL —
Em resposta a um ataque com
foguetes ao território israelense,
lançado de madrugada a partir do
Líbano, aviões e helicópteros da
Força Aérea de Israel bombar-
dearam ontem, por duas vezes,
largas áreas do sul do Líbano, de
onde se acredita tenham partido
os foguetes, do tipo Katiusha. Fo-
ram alvejadas principalmente as
localidades de Wadi Casiye e
Sauane. Horas mais tarde, a orga-
nização muçulmana Hisbolà assu-
miu a responsabilidade pelos ata-
ques, o que levou o primeiro-mi-
nistro Shimon Peres a exigir da
Síria uma clara definição a respei-
to de um possível apoio seu aos
guerrilheiros do Hisbolá.

Peres visitou as imediações da
cidade de Kiryat Shmona, onde
os foguetes causaram ferimentos
em oito pessoas. 

"Sabemos 
que

existe uma presença militar Síria
no Libano e estimamos que Da-
masco deve atuar com energia pa-
ra conter o Hisbolá". disse Peres.

No dia anterior, durante confe-
rência realizada em Barcelona, o
ministro das Relações Exteriores
israelense, Ehud Barak, tinha
proposto ao titular do mesmo
cargo no governo sírio, Faruk al-
Shara, o início de conversações de
paz entre os dois paises.

No comunicado divulgado em
Beirute, os membros do Hisbolá
acusaram Israel da morte de um
de seus militantes no sul do Liba-
no e disseram que os foguetes fo-
ram lançados "em resposta à per-
sistência prática de agressão e ter-
rorismo por parte de Israel". E
acrescentaram: "Enquanto a se-
gurança de nosso povo estiver
ameaçada, os assentamentos e os
colonos israelenses não estarão
garantidos. Se as agressões pros-
seguirem, os Katiusha estarão
sempre prontos".

O militante do Hisbolá morto
no sul do Libano. citado no co-
municado, foi o oficial de segu-
rança Hajj Said Harb, de 33
anos.

Argentino contra Burle Marx

Burle Marx: obra para jardim
O Jardineiro do Brasil era

comparada a outras obras de
arte que ele deixou nos parques
das Nações Unidas, em Santia-
go. no prédio da Unesco, em
Paris, e no Jardim das Nações,
em Viena. A atitude do prelei-
to gerou protestos de artistas e
parlamentares argentinos. "A
obra era eterna e Dominguez

está de passagem", lamentou
Eduardo Pacheco, da oposicio- .
nista União Cívica Radical. '
"A destruição desta obra é
uma barbaridade", condenou ¦
o arquiteto Pradial Gutiérrez,
que foi amigo de Burle Marx.."A demolição é uma falta de •
respeito a nós mesmos e ao"
nosso patrimônio", disse Ro-
lando Schere, da Sociedade de .
Arquitetura.

Ontem, dois dias depois de
a obra ter virado pó, a assesso-
ria de imprensa do prefeito in-"
formava que agora caberá á
embaixada do Peru escolher
uma nova obra para substituir"
o trabalho de Burle Marx."Sem 

julgar a parte estética, o
certo é que a obra não era
funcional e nem adequada. E"
era perigosa", justificou Do-
minguez. De acordo com a
prefeitura, a embaixada do Pe- '
ru concordou que a obra —
que lhe pertencia — fosse des-
truida e que outra fosse ergui-
da em seu lugar.

¦ Buenos Aires põe
abaixo escultura do

paisagista brasileiro

MARCIA CARMO
Correspondente

BUENOS AIRES — Por de-
terminação do prefeito desta
cidade, Jorge Dominguez, um
trator transformou em escom-
bros uma obra do paisagista
Roberto Burle Marx. O Jardi-
neiro do Brasil, realizada há 23
anos, era a única obra de Burle
Marx na Argentina. Formada
por gigantescos tambores de
cimento, e cercada por dife-
rentes formatos de paredes, a
obra era atração para crianças
durante o dia e para marginais
— segundo o prefeito — à noi-
te. E foi por isso que ele deci-
diu destruí-la. Dominguez está
certo de que assim está comba-
tendo a marginalidade na Pra-
ça Peru, no bairro de Palermo
Chico, onde estava o trabalho
do artista brasileiro.

I
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Empresas se modernizam e demitem

; CKIST1ANO HOMERO
; BRASÍLIA — O governo já re-
, conhece que a principal razão do
1 aumento do desemprego nos últi-
| mos meses foram as medidas de
! contenção do consumo e arrocho
1 no crédito adotadas para reduzir
' o ritmo de crescimento da econo-
j mia e segurar a inflação.

"A situação de desemprego
| agora é mais conjuntural, embo-
, ra já se comece a ter um compo-
. nente não desprezível de deseni-

prego estrutural, provocado pelo
| processo de reorganização das

empresas face a uma maior aber-
1 tura da economia", disse o secre-tário de Política Econômica do
. Ministério da Fazenda. José Ro-

berto Mendonça de Barros.
O desemprego cresceu, segiui-

do avaliação do secretário, a par-
tir de três situações de transição:"Tivermos a transição de um
crescimento rápido para um mais
modesto: a mudança de uma eco-
nomia fechada para uma aberta;
e a passagem de inflação alta pa-
ra inflação baixa", explicou.

Dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged) do Ministério do Traba-

Jho mostram que. no período eu-

tre o primeiro pacote anticonsu-
mo baixado pelo governo — ou-
tubro de 1994 — e setembro des-
te ano. houve mais demissões do
que contratações em São Paulo e
em Minas Gerais, onde foram
fechadas 81.600 e 25.0S1 vagas,
respectivamente.

No Rio, no mesmo período
houve praticamente um empate:
1.029.077 de pessoas loram con-
tratadas, enquanto 1.028.677 fo-
rim demitidas. Esses números
mostram que os empregos gera-
dos pela euforia dos primeiros
meses do real já desapareceram.
A situação se inverteu: o desem-
prego hoje é maior do que antes
do Plano Real.

Nos primeiros meses do plano
econômico, a estabilidade dos
preços estimulou o consumo, os
bancos facilitaram o crédito e as
empresas aumentaram a produ-
çào e seus investimentos. No pri-
meiro trimestre deste ano. o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) chegou
a crescer 10% e. mesmo assim,
não foi suficiente para atender ás

, necessidades da população. Por
isso. as importações explodiram e
desequilibraram as contas exter-
nas do pais. Depois disso, veio o
tranco do governo para conter

As demissões

Industria 121441

Construpao civil 29.996

Com6rcio 75.070

Servicos 1?5?99
Agropecuaria 6 036

Outros 15.775
OBS.: Pedidos de seguro-desem-
prego em setembro de 1995

importações e desaquecer a eco-
nomia.

O secretário de Política Eco-
nômica explicou, porém, que
houve outras razões para o au-
mento do desemprego. Ele disse
que, com a queda da inflação de
50% para 2% ao mês, os preços
dos serviços subiram acima da
inflação, fazendo crescer no nú-
mero de trabalhadores no merca-
do informal.

Muitos assalariados qualifica-
dos deixaram seus empregos para

: prestar serviços por conta pro-
pria e aqueles sem qualificação
ficaram subempregados, receben-

.do salário mínimo. "Os trabalha-

dores sem carteira assinada ii\e-
i am um aumento real de 25% em
suas rendas", afirmou Mendonça
de Barros.

Estrutural — O secretário
citou também razões estruturais
para o desemprego. Para se tor-
nar mais competitiwi. a maioria
das empresas enxugou suas fo-
lhas de pagamento e aumentou a
produtividade com o objetivo de
reduzir custos e. assim, oferecer
preços mais baixos que os dos
produtos importados.

Alguns setores da economia
foram fortemente atingidos pela
maior abertura da economia a
partir do real. Segundo Mendon-
ça de Barros* os setores têxtil e de
calçados, por exemplo, não se
prepararam para enfrentar a con-
corrência ao longo do processo
de cinco anos de abertura da eco-
nomia.

"Dentro desses setores, há
muita desigualdade entre as em-
presas do ponto de \ista tecnoló-
gico". assinalou. "Como a maior
parte da produção era destinada
ao mercado interno, acomodou-
se muito. Agora, as empresas têm
que enfrentar uma competição
feroz com os estangeiros".

Aumenta verba

paia reciclagem

BRASÍLIA — Preocupado com
o aumento do desemprego que cx-
tinguiu 43.7 mil vagas no mercado
de trabalho entre janeiro é setem-
bro, o Ministério do Trabalho ele-
vou de RS 90 milhões para RS 500
milhões o dinheiro disponível para
a reciclagem profissional doN ira-
balhadores. Para o estado do Rio.
cm 1996, estão previstos progra-
mas nas áreas naval e para capaci-
tar os metalúrgicos da nova fábri-
ca da Volkswagen em Resende.
Mas os novos recursos correm o
risco de não serem utilizados por
causa da má situação financeira
do Estado do Rio. Este ano. o Rio
deixou de receber os RS 5 milhões
que lhe estavam destinados por-
que está inadimplente com a
União,

Dc acordo com o gerente de
Formação Profissional do Minis-
tério do Trabalho. Antônio José
de Araújo, em I996. o Rio e eonsi-
derado prioridade, e poderá ter RS
25 milhões para atender mais de 60
mil trabalhadores. pois lá o desem-
prego estrutural atinge todos os se-
lorev

Advogado vai reduzir o lazer

Os gastos com o lazer terão
que diminuir, para não faltar nas
despesas essenciais. Esia é a análi-
se do advogadõ Janlcy Soares, dc-
pois dc saber da demissão de sua
mulher a ex-funcionária da Caixa
Econômica Federal. Luciana Pi-
nheiro. "Até ela conseguir um
emprego, teremos que apertar um
pouco o orçamento para não II-
caímos devendo a ninguém",
analisa Soares.

Além de trabalhar num escri-
tório dc advocacia. Soares terá
que atender outros clientes fora
do horário de expediente para au-
mentar a renda. "Não 

posso ficar
de braços cruzados, vou fazer o
possível para não deixar a situa-
çào piorar", disse ele.

Outra alternativa encontrada
pelo advogado para diminuir os
gastos, foi economi/ar os tíquètes
do almoço e utilizá-los para as
compras do mês. "Com isso. a
despesa com comida diminuiu em
pelo menos RS 150". diz Luciana.

As contas do advogado agora
estão bastante apertadas. Só o
aluguel dá Casa do Andarai. que
custa RS 500. consome* quase
40% do seu salário, que é de RS
1.300 por mês.

"Não 
posso ficar dependendo

da minha mulher, porque sei que
não será fácil para ela conseguir
um emprego nos dias de hoje",
explica Soares. Janlcy c Luciana: esticar o orçamento até aparecer outro emprego

"¦ano, cerca de mil assalariados
iocupam as filas do Centro de
Atendimento ao Trabalhador

r> „(CAT), da Caixa Econômica Fe-
deral, em São Cristóvão, na Zona
Norte do Rio, na esperança de

,M receber o Fundo de Garantia por
, ..Tempo de Serviço (FGTS), o se-

guro-desemprego e as sobras do
PIS-Pasep. Em comum, têm a
mesma história: foram demitidos
recentemente ou estão desempre-

...gados há algum tempo, vivendo
• dc pequenos biscates e desse di-

nheiro que está nos cofres da Cai-~ 
xa e faz a diferença.

São homens e mulheres, jovens
e idosos que o mercado de traba-

. iho expeliu. Eles engrossam os ín-
dices do Instituto Brasileiro dc

"Geografia e Estatística (IBGE),
que dão conta de que 5.09% dos
brasileiros em idade de trabalho

^procuravam emprego no mês pas-
**sado.

Luciene. Isaia. Sônia. Luciana•Ã'í. *.
e José estavam ontem na fila.
aguardando o atendimento para
sacar um dinheiro que tem destino
certo: a sobrevivência. Eles não
estavam indiferentes ao Reage

manifestação. Mas sonham com
um Rio melhor, com uma vida
melhor, com trabalho, diversão e
arte e nisso se integram aos cario-
cas que ocuparam a Avenida Rio
Branco, no Centro, em busca de
paz e felicidade.

O Rio que desfila diariamente
pelos balcões do CAT de São
Cristóvão é de amarguras, mas
muito mais dc esperança, de gente
grávida de futuro. As histórias de
cada um alertam para o problema
do emprego e mostram que a po-
pulação dc desempregados quer
participar ativamente da constru-
çào desse novo tempo que o cida-
dão do Rio quer que seja presente
e não futuro.

O passado, contam as histórias
das filas do CAT, é marcado pelo
que foi e não deveria ter sido. por
demissões e fins de ano sem pão
para dividir 11a mesa. O pão que será
comprado este ano com unia conta
qualquer de PIS-Pasep. uma sobra
do FGTS ou o salário-desemprego
que. juntos, ajudam esses trabalha-
dores a acordar pela manhã sonhan-
do com um novo emprego. Luciene deixou o emprego num hotel da Zona Sul por trabalhar mais de 12 horas por dia, agora vive da venda de produtos de beleza e salgados
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Classe média em crise
O desemprego não atinge so-

mente a classe baixa. A estu-
dante Sônia Regina, de 22 anos,
também é vítima. Filha dc inili-
tar, Sônia trabalhou um ano 1111-
ma loja de departamentos de um
shopping da Zona Sul para pa-
gár o curso de Comunicação So-
ciai e ajudar a mãe com as des-
pesas da casa. Há 11111 mês. a
estudante foi demitida porque a
loja passava por dificuldades fi-
nanceiras. "Perdi o emprego há
pouco tempo, mas já estou á
procura dc outro", di/. ela.

Apesar dc receber mais de
quatro salários mínimos no úl-
timo emprego, Sônia não faz
exigências salariais. Se não pu-
der trabalhar como vendedora,
cia aceitará qualquer outra fun-
çào que tenha capacidade de
execer. "Nessa época dc escassez
não posso ser muito seletiva",
disse a estudante.

Mesmo com toda a vontade
de trabalhar, a situação hão está
ajudando. Apesar dc ter se ca-
dastrado em diversas lojas, ela
ainda não recebeu nenhuma res-
posta positiva, 

"Sc nesta época
dc Natal eu não estou conse-
guindo, imagine quando chegar
o verão", diz preocupada a estu-
dante.

O desemprego afetou toda a
. Família Costa. Depois da mu-
llier, Conceição, foi a vez do
auxiliar de escritório lsaias Cos-

Sônia: sem emprego a vista

ta perder o emprego. O salário
de RS 300 não era suficiente pa-
ra sustentar a família de quatro
pessoas — ele. a mulher e os dois
filhos —. mas dava para o ãíu-
giiel de RS 70 da casa na Penha.

Agora, a situação da família
piorou. Desempregado há mais
dc cinco meses, lsaias procura
biscates para sustentar os filhos
c a mulher, desempregada

Apesar do biscate ser a so-
lução encontrada pela maioria
dos desempregados, a falta dc
garantia de empregos é dc um
salário fixo podem acabar se
torna nado uma armadilha,
lsaias. por exemplo, que vende
produtos de iíimpeza. não sabe
qual é o seu salário e como ele
é calculado. "Recebo o quanto
me dão. tem dia que é RS 10.
outros RS 15". explica ele.

'Barwoman'

desistiu de hotéis
A vontade de trabalhar fez ^

com que a arrumadeira Luciene
Cardoso se transformasse até em
baruvimiii de 11111 dos melhores
hotéis da Zona Sul. Mesmo com -
todo o esforço, ela acabou per- •
dendo o emprego no mês passado."Estava trabalhando mais de 12 .
horas por dia sem receber hora •<
extra, isso é uma exploração", re-
clama Luciene, que não pretende
trabalhar em hotéis nunca mais.

Mãe de gêmeos, de três anos, "
Luciene vive agora da venda de
produtos de beleza e de salgados
no fim de semana. Com uma ren- *
da mensal que não ultrapassa RS
300, a arrumadeira consegue pa-
gar 11111 aluguel de RS 50, além de "
RS 70 para uma pessoa tomar -
conta dos dois filhos.

Há nove anos, ela começou a
trabalhar em hotéis como arru-
madeira de quartos. Depois de
trabalhar durante quatro anos na ¦ •
função. Luciene foi promovida a ...
assistente de banmii em um hotel
cinco estrelas da Zona Sul. e fez „
sucesso. "A maioria dos clientes
aprovaram a minha atuação",
conta Luciene.

Depois dc 11111 mês desempre-
gada, Luciene já fez mais de três
entrevistas de emprego, se insere-
veu em inúmeras empresas e não
conseguiu uma resposta sequer.
"Cada dia é mais difícil de conse-
guir emprego."

Operário ganhou

o pão na Justiça
SANDRA UALBl

SÃO PAULO — A vida do meta- ,
lúrgico José Raimundo Valcnça, de-
mitido por justa causa 110 inicio de
agosto sob acusação dc ter roubado
dois pâezinhos, só melhorou após o
episódio que o tornou conhecido em
todo país. 

"Estou mais tranqüilo,
vou completar 21 'anos dc casa e
parece que estou começando hoje",
diz Valença. Sua reintegração na
Forjaria São Bernardo, 110 ABC
paulista, ocorreu logo depois da dc-
núncia publicada pelo JORNAL DO
BRASIL. "Tudo não passou de um
mal entendido", diz Valença.

Há 20 anos Valença. baiano de
Esplanada, cidade localizada na divi-
sa com Sergipe, trabalha na Forjaria
São Bernardo, uma empresa média '
de São Bernado do Campo, contro- •
lada pela Sifco. de Jundiaí. Ele é
operador de empilhádeira e ganha -
RS 900.00 mensais. Valença tem uma •
uleera e por isso recebe uma dieta
especial 110 almoço. A noite, porém,
o restaurante da fábrica não fornece
a dieta.

Por isso. nos dias em que cumpre
o turno das 21h às 6h Valença subs- ,
tituia o jantar por dois pâezinhos que •
pegava 110 restaurante da empresa. A ¦
vigilância considerou tal atitude um •
roubo e denunciou-o.

JORNAL DO BRASIL
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As metas do governo

o fica com

¦ Para Sérgio Motta, estatais devem ser

privatizadas com pulverização de ações
BRASÍLIA — O programa de.

reestruturação do sistema de tele-
comunicações, que abre a expio-
ração dos serviços ao setor priva-
do, exigirá que o controle das em-
presas fique em mãos de brasilei-
ros.

Essa foi uma das principais no-
vidades anunciadas ontem pelo
presidente Fernando Henrique
Cardoso e pelo ministro das Co-
municações, Sérgio Motta, na ce-
rimônia realizada ontem, no mi-
nistério das Relações Exteriores,
para dar partida ao programa. O
ministro anunciou que a conces-
são de serviços de telefonia celular
e de satélites já terá a exigência de
controle acionário por brasilei-
ros.

Sérgio Motta previu que a
reestruturação do setor de telefo-
nia deverá concentrar as atuais
subsidiárias da Telebrás em cinco
ou seis empresas, e defendeu que a
privatização das empresas de tele-
comunicações seja feita com a
pulverização das ações nas bolsas
de valores, e não com a venda, em
bloco, em leiões, como ocorreu
com as empresas do setor produ-
tivo. "Os 

grupos de investidores
que quiserem assumir o controle,
que se organizem para isso", ar-
gumentou o ministro, frisando
que esta é uma posição

O governo prevê investimentos
de RS 37,5 bilhões até 1999 e de
mais RS 37,6 bilhões dos anos
2.000 a 2.003 para modernização
do setor de telecomunicações. A
totalidade do investimento virá
do setor público e não inclui as
participações privadas.

Foram assinados ontem decre-
tos, portarias e projetos de lei —
já enviados ao Congresso — mo-
dificando as regras do setor. Os
parlamentares serão convocados
no recesso para votar os projetos,
junto às propostas de reforma
constitucional. Fernando Henri-
que convocou os empresários a
investir para consolidar o proces-
so de mudança. "Eu decidi assim,
por que o povo queria. Vai ser
feito este processo de parceria, de
participação de capitais públicos e
privados. Agora espero que os
empresários digam: eu decidi. Es-
tá aqui presidente".

Diante de um auditório repleto
de representantes de empresas do
setor, inclusive do exterior, o mi-
nistro Sérgio Motta expôs duran-
te uma hora e meia seus projetos
para a revolução do setor que em
dois anos superará a indústria pe-
trolifera e o mercado segurador
como o ramo de atividade mais
lucrativo do mundo.
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'Fernando Henrique cobrou investimento de empresa privada no setor

As ações na bolsa

Empresa
Telebrás
Telerj
Telesp
Telemig
Telepar

1 Não inclui ontem

27/11 (RS) 28/11 (RS) variação acumulado ano*
43.20
80,50

150,00
38,00

295.00

42,90
81.03

154.00
40.70

290.01

-0.60%

+ 0,60%
+ 2,60%
+ 7,10%

-1,60%

11,74°

Fonte: Departamento técnico d a

Telebrás 
perde espaço

- As bolsas de valores mostra-
ram ontem que o mercado já ha-

Ivia antecipado o impacto do rea-
«juste das tarifas telefônicas nos
preços das ações das empresas de"telecomunicações. Os papéis da
Jclebras já não agradam tanto
:aos investidores e aos poucos es-"tão perdendo espaço. Isso porque
ti proposta de privatização prevê
:que o dinheiro arrecadado pela•holding com a venda das subsi-
diárias seja repassado ao Tesouro
Nacional através da troca por ti-
"tulos com prazo de 30 anos e
•rentabilidade de TR mais juros de"6% ao ano: as NTNs-p.
«. Ou seja. as holdings se trans-
formam em uma espécie de fundo"Üe renda fixa com prazo de 30

.anos e rentabilidade semelhante à
.das cadernetas de poupança. Aos"poucos, os bancos que tinham
grandes quantidades de papéis da
;Telebrás estão se desfazendo des-•sas ações. O movimento é sutil.

ate mesmo porque uma oferta
muito grande desses papéis no
mercado provocaria uma desvalo-
rização acentuada 110 preço das
ações e prejuízo para os vendedo-
res.

Em contrapartida, as ações das
empresas subsidiárias da Telebrás
estão sendo bastante procuradas.
Os números comprovam o posi-
cionamento do mercado. En-
quanto as ações da Telebrás acu-
mulam alta de 11.74% 110 ano, os
papéis da Telerj já valorizaram
45.28% e os da Telesp, 26,68%.

Os papéis da Telemig caíram
17.77% no ano. mas. segundo
analistas, essas ações estavam su-
per\ alorizadas no ano passado. A
Bolsa de São Paulo encerrou on-
tem em baixa de 1.34%, nego-
ciando RS 270,78 milhões. A Boi-
sa do Rio encerrou em queda de
1.28%, com movimento financei-
ro de RS 16.72 milhões.

Helvio Romero 18/

Privatização mantém o ritmo

BRASÍLIA — O presidente Fer-
nando Henrique Cardoso aprovei-
tou. ontem, o lançamento do pro-
grama de reestruturação da área de
telecomunicações para cobrar dos
empresários coragem para investir
no pais. Ao lado do ministro das
Comunicações. Sérgio Motta. Fer-
nando Henrique disse que o gover-
no não vai acelerar as privatiza-
çòes: "A muitos desagrada o ritmo,
mas não se pode fazer de repente
algo que. amanhã, o pais vai cobrar
de nós por termos sido precipita-
dos, por não termos sido capazes de
defender o interesse público"."A vontade política eu tenho e
represento com legimitimidade.
Mas isso não basta f é preciso que
os senhores apoiem, è preciso que
haja investimentos, é preciso que

acreditem no setor nacional e inter-
nacional", disse o presidente se di-
rigindo á platéia de empresários.
Segundo o presidente, agora que o
governo teve a "coragem" de en-
campar a abertura da economia,
cabe aos empresários fazer novos
investimentos, mesmo que para isso
tenham que enfrentar os riscos in-
vevitáis nesse tipo de atividade.

Fernando Henrique criticou ain-
da a "falsa 

generosidade" de prefei-
tos e governadores que. ao conce-
derem reajustes de até 30% no final
do ano passado aos funcionários
públicos, acabaram comprometeu-
do as contas publicas. 

"Num 
pri-

meiro momento, num impulso ge-
neroso, muitos fizeram. E hoje cabe
ao governo federal corrigir aqui e
ali", reclamou.

I I Antonio Carlos Rêgo Gi.fi pre-
sidente da AT&T Network System,
joint-venturl da Sid Telecom (Grupo
Machline) com a AT&T para o for-
neciinento de centrais tanto de tele-
fonia convencional quanto celular e
demais equipamentos de telefonia,
afirmou que a limitação na participa-
ção de estrangeiros vai limitar tam-
bém os investimentos. Ele lembrou
que o volume de investimento anun-
ciados pelo ministro Sério Motta são
de RS 74 bilhões nos próximos oito
anos. "Isso significa cerca de RS 9
bilhões ao ano, o que é muito dinhei-
ro", di/, acrescentando que esses re-
cursos terão que vir não só da inicia-
tiva privada nacional, mas também
da estrangeira.

O QUE MUDARA NA TELEFONIA
Investimentos - Serão RS 75 bi-

Ihõcs até 2.003. com recursos publi-
cos c privados. Até 1999 serão RS
37,6 bilhões. RS 11 bilhões em 95 96.
Emergência - Sérgio Motta quer o
apoio dos empresários para lançar
3,5 milhões de linhas de telefone con-
vencionais até meados de 1997.
Celular - A partir de abril de % serão
feitas licitações para linhas de célula-
res. O pais será dividido em cerca de
10 regiões, sendo cada uma cntreuue

,i uma empresa diferente.
Compra - Dentro de alguns anos. de-
verá acabar o sistema de autpfinan-
çiamento, cm que o usuário paga pa-
rar possuir uma linha telefônica, tor-
nando-se acionista da empresa. No
novo sistema, as pessoas poderão so-
licitar uma linha a qualquer momen-
to, e pagarão apenas uma taxa de
instalação e a tarifa pelas ligações.
Babybrás - As 21 empresas estatais de
telecomunicações serão reagrupadas

em 6 empresas rentáveis, que Motta
chamou de babybrás. Pequenas em-
presas do Norte serão incorporadas
por outras maiores.
Conexão - Todas as empresas serão
obrigadas a se interligar, permitindo
que os usuários continuem falando
com qualquer lugar do pais.
Estrangeiro - No máximo 49% do
capital votante das empresas poderão
ficar com estrangeiros.

Serviyo Unldade : 1994 ; 1997 : 2003
Telefonia Acessos/100 : „ AR : 1f- nn : OQ ~fixa habitantes ; M6 ; 

15,00 . 23,22
Telefonia Acessos/100 'no1 coo 

' 
mnn

m6vel habitantes j °'52 
j 

5,83 
j 

10-00

Telefones Telefones/1000 : ~Q : <0 : a a
publicos habitantes : * : 1 : •

¦ 111

Abertura nas

comunicações

começa em
BRASÍLIA — A abertura das

telecomunicações ao setor privit-
do começa no início do prúvmío
ano, anunciou o ministro das Cti-
municações, Sérgio Motta. As ít-
citações de telefonia celular deve-
rào ser realizadas até abril de
1996 e a exploração de satélites
por empresas privadas deverá tér
a primeira licitação iniciada já em
dezembro. Estas privatizações de
serviços serão baseadas em um
projeto de Lei enviado ontem ao
Congresso, que servirá como'fòL
gislação provisória para estes dois
setores. Até o fim do ano. o go-
verno enviará ao Congresso pégj-
jeto mais amplo para a Ler tft
Telecomunicações. consolidat\<i|>
as normas do setor. . - f

O Ministério deverá dividir»£
pais em até dez áreas destinadas á
telefonia celular privada (bandà
B), que disputará clientes corn ai;
empresas estatais (usuárias da
banda A). As atuais empresas
também serãodivididas e transi^-
madas em apenas cinco 011 soiS."Serão as bahy-hras". brinc«§u
Motta. Na reestruturação, a Tejif-
brás apenas regulamentará o sg-
tor. Motta. ressalvando expressar
sua opinião, defendeu a privatir<fc-
ção das empresas com venda ile
ações ao grande público ("pulv®
rização") em bolsas de valores. As
empresas de téíeçomunicaçòffi
continuarão cm mão de brasilcF-
ros, mesmo após a privatização
garantiu ontem o ministro. k

Crítica — O ministro critjj-
cou o presidente da Federal Co
mission Comunication-FCíS.
Reed Hundt, responsável pela r&
gulamentaçao do setor nos Estíi
dos Unidos, que no mês passado
cobrou a abertura do mercado né
Brasil: "Esse 

presidente é um brtjt
ca mole. falou muita bobagenfi«K
Eu estou cansado de países que
tem discurso liberal para os ou»
tros". reclamou Motta, lembra#
do que nos Estados Unidos eg
trangeiros não podem ter maü
que 20% do capital votante daá
empresas de telecomunicações. |

A proposta de Motta é de qujj
até 49% do capital votante possjj
ficar em mãos de estrangeiros, q
que permitirá que eles dctenluuft
até 80% do capital total. MasHjfíj
limite só poderá ser atingido poç
investidores de paises que permi»
tam o mesmo teto para investidos
res brasileiros que queiram pá®?
cipar de seus mercados. "Var^js
exigir reciprocidade", reafirmou
Motta.

Saída —¦ Com um déficifjK
quase 10 milhões de linhas coft»
vencionais. o pais encontrou ^na
telefonia móvel a saída para ã
falta de investimentos no setor
por quase duas décadas. A metj
de alcançar 25 milhões de aparei
lhos até o fim do século ficoi
esquecida e os 12 milhões instalai
dos funcionam mal.

ESPAÇO RESERVADO PARA VOCE.
IMPERIAL CLUB:,iminente icsity.uIo p.u.ireuniões < om telelone !,i\ e 1 umpul.Klut flRRIO PA LACEI

melhor
ponto dc vista
do Rio.
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^oncessoes 
de radio e TV ¦MIR,AM LAOE 
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^TiBRASfLlA 
— A partir de hoje, vernadores, o presidente da Repu- Desemprego & violencia . .. —V g

£$&¦ interessados em explorar emis- blica, mmistros de estado, juizes e i Leilao
psoras de radio e televisao ou outros todas as pessoas que tem direito a desemprego em si nao e uma violencia Reimer acha que o componente social c , . . • .
If^faicos de telecomunicafoes terao tratamento especial pela Justiga fi- \J mas contribui para aumentar o clima dado pelo desemprego e um fato que nao Selado o destmo da Nacional Energetica:

^p.participar de licita?ao publica cam proibidas de ter emissoras de de violencia. A constatagao e do presidente pode ser desprezado. Como a tendencia sera leiloada. Essa e a intengao do interventor
— feifepagar pela concessao. 0 decreto, televisao a cabo. Estas pessoas do Conselho Consultivo da Bosch, Franz mundial do setor industrial, em vista da Banco 051111:31 no Nacional, que dara a

pxando as regras para as licitaijoes tambem nao poderao administrar Reimer, 64 anos. A forte queda do nivel de globaliza?ao, e de continuar os ajustes em emPreitada para o BNDES.

iiE-^j0r' assinado ontem pclo empresas de radiodifusao. 0 de- emprego industrial — embora em alguns busca de eficiencia, cabera ao setor de servi- _ _
||psidentc Fernando Henrique creto procura tambem descentrali- easos por fatores conjunturais — traz ao 90s a responsabilidade pela geracao de no- Sinai amarelo

S'odSSSf0 
de virios bi 

ZK!Soda^™iZorePara STnos nroximos meses uma ava- retran<!mi«orfl nao nodera narJiH anos. 0 desemprego. essa transi?ao ocorra sem maiores proble- e Energia, Raimundo Bnto, esta passando no '

ffflche de pedidos de concedes, deZScita^s pJUJ* .* "¦¦¦I ® ,1990 
"?• "*»<!«¦¦ «I* I* do Pitsidente da Eletronorte, Aloisio

Jsuspensas desde 1990. rir outros canais na mesma locali- levou as empresas a enxugarem os custos e me.ro lugar,_diz ele, e fundamental o cresci- Guimaraes Mendes, sobre o pagamento de divi-
l^De acordo com os oedidos o dade 86 tornarem ?ai? competitivas para enfren- mento economico para gerar demanda por das da estatal com a Andrade Gutierrez. 0
'tfilnisterio abrira as licita?6es. Pa- HA HubbeU Incorporated -11- C°" X^$ ^ qUa"?" 

UM? aumentou de ^io 0
Hielamente sera feita uma "limpe- 

d« americ^noSento de insu- mo 
consequent enquanto a atividade il ca^ao pois, caso contrano a queda de quah- governo soube que Mendes tomou a decisao

Ja" no cadastro de concessoes. 1";E&!^TScomunica- ?o2> • ,• 
cresce-u. 23'7% de dadedo 

IPS* 
t™?sferencia damdus- junto com seu diretor financeiro Antonio Fer-

Kta semana eu ja vou cassar al- . eletro,f os e ae ,99? Para «• exphca o empresano, o nume- tna para o setor de servipos sera mevitavel. reira, no posto apenas a espera do substituto ja
Mgumas concessoes de trucking (co- ^ cora faturaraento de uss «> de pessoas ocupadas caIU 18,8%, segun- E preaso, tambem, flexibilizar as relays de indicado — pela govemadora Roseana Sarney
l^tfiunicagoes de empresas por radio) bilhSo — e a brasileira Inepar S/A do dados da Fiesp. Com o Piano Real, trabalho para reduzir o custo da transferencia —? Astrogildo Fraguglia Quental• e de paging (servi<;os de telemensa- Industria e Construe de Curiti- expansao do pessoal ocupado foi menor do emprego. E, por fun, afirma Reimer, sera

•gem ou bip) de pessoas que recebe- ba, anunciaram, ontem, a forma^ao que o da produ<?ao: comparando mar?o de necessario desenvolver programas de realoca-
'ram a autorizagao e botaram na ^ uma nova emnresa conjunta. - ' p'?°.de Pro.du?ao do Real, em rela- ?ao, reconversao profissional e programas es- yueaa aa uouut

^gaveta para fazer negocio", amea- . . ^ , , .. Qao ao ultimo mes antes do Real (junho/ peciais de reciclagem de mao-de-obra. Para a diretora do OoDortunitv Maria
. ?ou Motta. Pelos calculos do mi- join-venture(companhia resu ante 1994), verifica-se um crescimento de A Bosch fabrica diversos equipamentos Amalia Coutrim 38 anos e vitima de tres

nistro, existem tambem 280 radios "a fusao duas outras)ter^ 26,5% no nivel de atividade dessazonaliza- para a industria automobilistica. Inclusive assaltos a mao armada no Centra do Rio —,
-outorgados que nao estao em ope- em Curitiba e vender^ produtos ele- do, contra 3% no emprego. alarme antifurto. "a queda do volume de negotiates na BVRi
ffl®lrHaveria ainda outras cinco tricos pesados para o Mercosul e,  mostra o numero de empresas e instituiijoes...mil radios clandestinas, que o mi- mais tarde, para outros paises da T Pobreza HO Rio Bom para turista fmanceiras que trocou o Rio por Sao Paulo",jus ro pre tn c re^u anzar. ou Ampririi I Qtinn A Hnhhpll fnmr_ a RVRJ movimentoii em outubro 11 5% e a '

contra lacrar estas emissoras. pre- Amenca Lat,na- A HubbeU rorne" (Regifto Presidente da Associagao Comercial do em ouluDro' 1 '°e 3
(iro regularizar", disse Motta. cera teeonologia e a Inepar se en- Rio. Humberto Mota — 49 anos e nenhuin BovebPa</o-

Politicos — Pelas novas re- carregara das vendas, marketing, 27,2 29«'' 28,9 assalto "gramas a imagem de Sao Judas Tadeu ^ ,'¦'gfas. parlamentares. prefcitos. po- distribuifao e administra^ao. gt®.. J ^ JSfc que carrego comigo" — comandara, dia 13. A DTiga 03S DOlSflS 
"]

B K I H| seminario Violehciaurbana, cksafiodasgraiides ^
p 1 Hfl 11 ^^9 cidades. Prcsentes os ministros do Interior da (us$ bilhao/ m*dl» anuml)

PITB (SJlfplitPC Franpa 
e da Italia, o chefe da policia de T eVRJ i BovespaC-Ill odlCllICo Rio M6diadopais Toquio e o diretor-geral do FBI. Mota acha 1 —:— i——— ..

a r l .. i ¦ „• ^, que o esfor?o contra a violencia ja tem resulta- :——: |BRASILIA — A Embratel so mats complexos que ficam para- Mg 19S1 *Ml990 dos no turismo-"De 1990 a 1993 os hoteis 1982 : 4,4: 2,3 XlG®tera mais dois anos de exclusive dos a 36 mil quilometros de altu-  dos no tunsrno.^ Lte iyw a lWi, os lioteis ———: :———
dade na explora?ao de satelitcs no ra. Os salelitei de 6rbi.a media ? Armando Casletar - 40 am. m 

Mrai" "W" "*» de 30%' 1983 ; 1.4 : 2,7 2^gglr
Brasil. A partir de 1998. qualquer baixav que se movimentam abaixo axshltn rm San Pnuln p uma tontntivn He ai' ? 06 subiu, ^ 06:03 dt 70 /o- 1990 : 2,1 ; 4,7 • IShBI
empresa podera lan?ar seus pro- de 12 mil quilometros. terao liber- roubo de carro „VZ^f^oTJr. 

^ plena 1992 : 7,1 : 18,3 |S
i ^p10™*1?; se- dad5de to*"™"'.mas dcPcn- tamento Economico do BNDES, constata i995<-)j 8 f 61 | \

f. 
lo projtto de la cnviado on- derap tambem de outorga do mi- que aumentou a media de pessoas considc- rodas O ate outubro } ,")c m ao ongresso. omoossate- nisteno das Comumca|0es. radaspobres (1,1 salcirio minimo por mes) Jorge Estacio da Silva — 57 anos, sem 1— J. £_its tmoram ate tres anos para 0 governo dara preferencia na regiao metropfflitanam Rio. expenencias de assaltos — diz que, apenas em

|rem 
constrtudos. o Mm.steno aos sistemas de satelites brasilei- ^ 

setembro. 
foram roubados. no Rio, 1400 air- Fico!

imbm a'nn™' HaSomn 
Usand° P^I Nove,a ™ ^nte 

do Sindicato das Empresas de Marco Antonio Gomes Nogueira. tambem
nrivatixacao si^o 

orbital desttnada ao Brasil O STJ julga hoje pedido do DNER para Segnros Pnvados e Capitafeifao do Rio, ates- diretor do Opportunity—37 anos, um assalto
O controle dos satelites ser'V 

"Uma° imernacional de anular a sentenya de primeira instancia em 13 I06 05 roubos de carros, no Rio, sao duas no Centra do Rio —, diz que a mudanga de
entreeues a emnresarios brasilei- Tt-'iecomunica9oes, 

e que seja mo- que a Cowan suspendeu a licita?ao da vezes maiores do que em Sao Paulo, o segundo institutes para Sao Paulo foi menor do que
•ros (51% do controle acionario) nitoracio Por 0la?5es instaladas Ponte Rio-Niteroi. Se a Cowan perder. na ^sta. "Equivalem a 0,25%, por mes, da o esperado: "Alguns dos maiores players do
que estarao obrigados a oferecer dentr0 cio territorio nacional. ainda pode tentar um ultimo recurso no frota segurada, o que corresponde a 550 mil mercado ficaram e tem grande participa?ao
sens services a to'dos os clientes *-om 3 a^>ertura ao set°r privado, mesmo STJ. carros. Por ano, signifie;un 3,03%", diz. na Bovespa e BM&F."
spm liscriminagao. As restri?oes deverao ser estimulados os nego- ,
5p existirao para os satelites geo- cios com transmissao de dados ;

• 
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Valido tambem 
A Anii' inova mais uma vez. Entre para a Amil, ^

para empresas faga um exame medico em nossa rede de

# . , referenciaeobtenhaisencaototaldecarencia. y,
funcionarios. |

Isto mesmo: CARENCIA ZERO. ^
ui
§

Venha e passe a contar com a solidez e a
*o

qualidade do melhor piano de saude do Brasil. E
CJ

Ligue Amii ou solicite a visita de nossos ^
<U

representantes. LIGUE JA. 11
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Marcelo Cherto e Marcus Rizzo
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Das 8:30 às 17:00 no Hotel Inter-Continental
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icitação definirá novas

oncessões de rádio e TV

INFORME ECONÔMICO

^H-BRASÍLIA — A partir de hoje,
^•.interessados em explorar emis-
fibras de rádio e televisão ou outros
fépHfiços de telecomunicações terão
:.Me participar de licitação pública
Apagar pela concessão. O decreto,
'Iftxando as regras para as licitações
qp^etor; foi assinado ontem pelo

f-ájlgsidente 

Fernando Henrique
iÇpirdoso. O ministro das Comuni-
fceações, Sérgio Motta, disse que es-

|Í nos próximos meses uma ava-
nche de pedidos de concessões,

,-suspensas desde 1990.
j^PDe acordo com os pedidos, o
Ministério abrirá as licitações. Pa-
íljelamente será feita uma "limpe-

pS2j no cadastro de concessões.
«*-íEsta semana eu já vou cassar al-
-'^ümas concessões de trucking (co-
íníunicações de empresas por rádio)
¦ :.e de paging (serviços de telemensa-
. 'gém ou bip) de pessoas que recebe-
"ram a autorização e botaram na
f|ayétá para fazer negócio", amea-
Ipjm Motta. Pelos cálculos do mi-
f, nistro, existem também 280 rádios
r-outorgados que não estão em ope-
fração. Haveria ainda outras cinco
ypL rádios clandestinas, que o mi-
1 (listro pretende regularizar. "Sou
-contra lacrar estas emissoras, pre-

firo regularizar", disse Motta.
Políticos — Pelas novas re-

IflÉS, parlamentares, prefeitos, go-

vernadores, o presidente da Repú-
blica, ministros de estado, juizes e
todas as pessoas que têm direito a
tratamento especial pela Justiça fi-
cam proibidas de ter emissoras de
televisão a cabo. Estas pessoas
também não poderão administrar
empresas de radiodifusão. O de-
creto procura também descentrali-
zar os meios de comunicação ele-
trônicos: quem for dono de uma
retransmissora não poderá partici-
par de novas licitações para adqui-
rir outros canais na mesma locali-
dade.
? A Hubbell Incorporated — H-
der americana no segmento de insu-
mos eletrônicos e de telecomunica-
ções, com faturamento de US$ 1
bilhão — e a brasileira Inepar S/A
Indústria e Construções, de Curiti-
ba, anunciaram, ontem, a formação
de uma nova empresa conjunta. A
joint-venture (companhia resultante
da fusão de duas outras) terá sede
em Curitiba e venderá produtos eié-
tricôs pesados para o Mercosul e,
mais tarde, para outros paises da
América Latina. A Hubbell forne-
cerá teconologia e a Inepar se en-
carregará das vendas, marketing,
distribuição e administração.

Leilão J|É|
Selado o destino da Nacional Energética:

será leiloada. Essa é a intenção do interventor
do Banco Central no Nacional, que dará a
empreitada para o BNDES.

Sinal amarelo
É finíssimo o pente que o ministro das Minas

e Energia, Raimundo Brito, está passando no
relatório do presidente da Eletronorte, Aloísio
Guimarães Mendes, sobre o pagamento de dívi-
das da estatal com a Andrade Gutierrez. O
curto-circuito aumentou de voltagem quando o
governo soube que Mendes tomou a decisão
junto com seu diretor financeiro Antônio Fer-
reira, no posto apenas à espera do substituto já
indicado — pela governadora Roseana Sarney
—, Astrogildo Fraguglia Quental.

Queda da bolsa

Para a diretora do Opportunity, Mária
Amália Coutrim — 38 anos e vítima de três
assaltos a mão armada no Centro do Rio —,
"a 

queda do volume de negociações na BVRJ
mostra o número de empresas e instituições
financeiras que trocou o Rio por São Paulo".
A BVRJ movimentou, em outubro, 11,5% e a
Bovespa, 88,5%.

Bom para turista

Presidente da Associação Comercial do
Rio. Humberto Mota — 49 anos e nenhum
assalto "graças à imagem de São Judas Tadeu
que carrego comigo" — comandará, dia 13, o
seminário Violência urbana, desafio das grandes
cidades. Presentes os ministros do Interior da
França e da Itália, o chefe da policia de
Tóquio e o diretor-geral do FBI. Mota acha
que o esforço contra a violência já tem resulta-
dos no turismo: "De 1990 a 1993, os hotéis
tiveram ocupação média de 30%. De 1994
para cá, o índice subiu para cerca de 70%.
Nesse verão, espera-se plena carga."

Sobre rodas
Jorge Estácio da Silva — 57 anos, sem

experiências de assaltos — diz que, apenas em
setembro, foram roubados, no Rio, 1.400 car-
ros. Presidente do Sindicato das Empresas de
Seguros Privados e Capitalização do Rio, ates-
ta que os roubos de carros, no Rio, são duas
vezes maiores do que em São Paulo, o segundo
na lista. "Eqüivalem a 0,25%, por mês, da
frota segurada, o que corresponde a 550 mil
carros. Por ano, significam 3,03%", diz.

Pobreza no Rio®®®®'''^SRSSRSSSSSSSRlS!!5!!SS!BSS5SBSOS
(Região metropolitana • %) :-$Êm

*>~9 32,2 só, on
A briga das bolsas

fUSS bilhão/ médim anual)
BVRJ: Bovespa

Média do país

1996

? Armando Castelar — 40 anos, um
assalto em São Paulo e uma tentativa de
roubo de carro no Rio —, chefe do Depar-
lamento Econômico do BNDES, constata
que aumentou a média de pessoas conside-
radas pobres (1,1 salário mínimo por mês)
na região metropolitana do Rio.

Novela
O STJ julga hoje pedido do DNER para

anular a sentença de primeira instância em
que a Cowan suspendeu a licitação da
Ponte Rio-Niterói. Se a Cowan perder,
ainda pode tentar um último recurso no
mesmo STJ.

O até outubro

Fico!
Marco Antônio Gomes Nogueira, também

diretor do Opportunity — 37 anos, um assalto
no Centro do Rio —, diz que a mudança de
instituições para São Paulo foi menor do que
o esperado: "Alguns dos maiores players do
mercado ficaram e têm grande participação
na Bovespa e BM&F."

FAX
TELEFONE SEM FIO A
SECRETÁRIA /*
ELETRÔNICA ^
PEÇAS E ACESSÓRIOS

46 ANOS D€ BONS SERVIÇOS
RUA DA QUITANDA, 50 LOJA G
*224-9298

A Amil inova mais uma vez. Entre para a Amil
Válido também

para empresas

de 5 a 25

funcionários.

faça um exame médico em nossa rede de

referência e obtenha isenção total tíe carência

Isto mesmo: CARÊNCIA ZERO

Venha e passe a contar com a solidez c a

qualidade do melhor plano de saúde do Brasil

Ligue Amil ou solicite a visita de nossos

LIGUE JArepresentantes
Inscrições também no local 2 dias antes do evento (havendo vagas),
APOIO: REALIZAÇÃO: ll^1llll>tll

Classificados
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0s maiores especlallstas em franchising e os

melhores f ranqueadores no seminirio e f elra
"Como 

Comprar sua Franquia".
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PAUSA PARADO CAFEZINHO

Franciscano
0 ministro Pedro
Malan, ao defender a
rolagem da dívida dos
agricultores com o
Banco do Brasil, que
poderá chegar a RS 7
bilhões, negou a noticia
de que o governo trocara
benefícios por votos da
bancada ruralista no
Congresso. "Em
nenhum momento houve
postura franciscana. do
tipo é dando que se
recebe", disse Malan,
referindo-se à definição
da política de alianças
adotada no governo
Sarney e assim definida
pelo então ministro da
Industria e Comércio,
Roberto Cardoso Alves.

Sem sigilo, de
boca fechada
Já no fim do debate.

Malan ficou irritado
quando chegou às suas
mãos um jornal com a
informação de que ele
alegaria sigilo bancário
para não dar aos
senadores o custo da
intervenção no
Nacional.
"Fico estarrecido com a
capacidade de alguns de
dizer o que uma pessoa
vai dizer no dia
seguinte". Malan não
alegou sigilo, mas
afirmou não dispor de
dados precisos para
dizer, afinal, qual foi a
conta do caso Banco
Nacional.
Coveiro
Criticado pelo fato de o
Banco Central chegar
atrasado no saneamento
do sistema financeiro.

por deixar quebrar
bancos grandes como o
Econômico e o Nacional
antes de adotar medidas
de estímulo ás fusões e
incorporações, Loyola
não aceitou a função de
coveiro de banco. E
pediu que a sociedade
preste mais atenção às
medidas em que o BC
acertou. "Seria a mesma
coisa que medir a
carreira de um médico
pelo número de óbitos
que ele assinou", disse."Precisamos conferir
também os doentes que
ele curou".
Corvo
Do senador Roberto
Requiào (PMDB-PR)
sobre a postura adotada
por Malan em seu
depoimento no Senado,
quando bateu firme nos

oportunistas políticos e
catastrofistas de plantão:"Me senti como uni
corvo intimidado".
Patacas
O senador Pedro Simon
(PMDB-RS) discursou
indignado ao comentar
informação do governo
de que o número de
bancos — antes da
quebradeira que se
iniciou com o plano
Real — duplicou em sete
anos."0 BC, que hoje quer
reduzir o número de
bancos, apoiou o
surgimento de grande
quantidade de
banqueiros. Pode até
não ter meia dúzia de
patacas no bolso, mas
está autorizado a fazer
negócio com o dinheiro
dos outros".

'os eleitorais H
. ir ltiU

m
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Contas não

recadastiadas

BRASÍLIA — O presidente do
Banco Central (BC). Gustavo Ljv
yola, informou, ontem, ao Cgn-
gresso que 9,5 milhões de conKs
bancárias não foram recadasllti-
das pelos correntistas — que pgr-deram, assim! o direito de i$$i-
mentá-las.

0 saldo, segundo Loyola, cije-
ga a RS 1,6 bilhão, dos qq;\is
aproximadamente RS 1.3 bilhão
está concentrado na Caixa Ééo-
nômica Federal. Os correntes
só podem sacar a totalidade^
saldos das contas não cadastradâs
e os bancos estão autorizadosqa
cobrar tarifas, enquando nào'hitso
saque. ,

Malan anunciou que já encü-
minhou ao Ministério Público de-
núncia contra três bancos, qi^e
abriam contas fantasmas (Bagçp
Rural, BMC e Bancesa). A maio-
ria das contas, no entanto, foi
recadastrada. O presidente do BC
informou que, no total, as conlã^
coorentes tinham depositados cen-
ca de R$ 128,8 bilhões. Os trêk
bancos já denunciados estavam
envolvidos no escândalo sobre j>esquema de corrupção montado
por Paulo César Farias no goveij-
no de Fernando Collor. j

Boateiros — O presidente dj>
BC ameaçou ainda enquadrar 11(1
lei do colarinho branco os boatei-
ros, que estariam divulgando inj-
formações sobre a,saúde financen-
ra dos bancos. "É bom lembra;-
que a lei do colarinho branco caj-
pitula como crime a divulgação de
noticias falsas sobre instituiçõek
financeiras", advertiu. E o goveij-
no prepara um projeto de lei para
punir os auditores resposnáveÍK
pela aprovação de balanços, enf
cobrindo as dificuldades dos bar
cos. A proposta prevê até multasí

Ao lhes perguntarem sobre o;
responsáveis pela aprovação doi
balanços dos bancos, o presidem
do BC c o ministro da Fazenda(
Pedro Malan, concordaram quj"é 

preciso que os auditores exter[
nos passem a ter um pouco mai
de responsabilidade na avaliaçà
dos balanços".

CVM apoia

restrição a

acionistas

LIANA VERDINI
A autoridade encarregada de

/x zelar pelos acionistas não só
foi consultada como ajudou a re-
digir a Medida Provisória que re-
tirou dos minoritários de bancos
todos os seus direitos. O artigo 3o
da MP 1.179 foi elaborado de
comum acordo com a Comissão
de Valores Mobiliários (CVM),
disse um técnico que ajudou a
elaborar a nova regra.

A surpresa com o texto da Me-
dida Provisória baixada para faci-
litar fusões e aquisições de bancos
ficou apenas para os profissionais
do mercado de ações. A medida
permitiu a venda de parte do Ban-
co Nacional para o Unibanco. O
presidente da CVM, Francisco

Augusto da Costa e Silva, não
atendeu aos insistentes telefone-
mas do JORNAL DO BRASIL
para comentar o assunto.

Dois pesos — A Medida
Provisória criou uma situação
única no mercado acionário: a
existência de dois tipos de acionis-
tas no Brasil. Como lembrou o
ex-diretor da CVM Nélson Eizi-
rik, existe agora um tipo de acio-
nista com todos os seus direitos
garantidos pela Lei das S/A. E um
outro, o acionista de banco, que
perdeu o direito de recesso, atra-
vés do qual o sócio podia se reti-
rar recebendo o valor patrimonial
das ações, e o direito a oferta
pública."A CVM deveria defender os
minoritários", lembrou o vice-
presidente da Bolsa de Valores do
Rio de Janeiro (BVRJ), Álvaro
Barcelos. "Acredito 

que qualquer
juiz dè ganho de causa aos acio-
nistas que questionarem a venda
de parte do Banco Nacional para
o Unibanco". E foi mais firme:

"para o mercado, que vive de cre-
dibilidade, essa medida meio ca-
suistica foi péssima".

Mas para o presidente da As-
sociação Brasileira das Compa-
nhias Abertas (Abrasca), Roberto
Faldini, não se trata de direitos
que foram retirados. "Aqueles
acionistas que colocaram o di-
nheiro em um investimento não
perderam nada", disse. "Pelo
contrário, esses sairam ganhando
porque ficariam com um papel
sem qualquer liquidez e agora es-
tão com o patrimônio garantido",
analisou. "Aqueles 

que estão
chiando são os que estavam bus-
cando retorno em cima de especu-
laçâo".

Taxação — Essa, porém, já
não é a primeira vez que o gover-
no mexe nas regras para o merca-
do de ações. Em agosto, a Receita
Federal mandou ao Congresso
Nacional um projeto de lei que
prévia a taxação do capital es-

trangeiro aplicado em bolsa. Nes-
se caso, a Comissão de Valores
Mobiliários não foi consultada. A
má repercussão da medida, no en-
tanto, não foi suficiente para fazer
o governo voltar atrás em sua
iniciativa. As bolsas cairam e até
uma paralisação foi ensaiada. Na-
da foi capaz de sensibilizar o fis-
co.

A atitude persistiu até que as
ações da Telebrás começaram a
ser negociadas na Bolsa de Nova
Iorque. O governo, então, se as-
sustou. Foram necessários só
mais alguns dias para que o Mi-
nistério da Fazenda tomasse a de-T
cisão de rever o projeto de tribu-
tação e acenasse com a manuten-
ção da isenção para o capital es-
trangeiro. O estrago, porém, já
havia sido feito. Telebrás estava
não só no mercado à vista como
ganhava também espaço no mer-
cado de opções nos Estados Uni-
dos.

BC confirma

o rombo do

Nacional

m Valor é mesmo de R$ 4 bilhões, diz
-Gustavo Loyola aos parlamentares

BRASÍLIA — O presidente do
. ,Banco Central, Gustavo Loyola.
,. .confirmou ontem que o governo

emprestará, a juros mais baixos
que os de mercado, até RS 4 bi|'lhões 

para cobrir o rombo nas
-contas do Banco Nacional, que

está sendo incorporado pelo Uni-"banco. "O empréstimo poderá
chegar a RS 4 bilhões, que são os
valores das garantias apresenta-"das 

pelo banco", disse Loyola du-
;,'rante sessão conjunta da Comis-

são do Congresso que analisa a
Medida Provisória (MP) das fu-
sõés bancárias e da Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado.
Loyola foi convocado juntamente
com o ministro da Fazenda, Pe-"dro Malan, para prestar esclareci-
mentos sobre o socorro que o BC"está oferecendo aos bancos.

O Nacional oferecerá, como
garantia a seu empréstimo. RS 4,8"bilhões em moedas podres (títulos"do 

governo com baixa cotação no
mercado) e outros créditos a rece-
ber do governo — o Programa de"Estimulo e Fortalecimento do Sis-
tema Financeiro (Proer) exige que
os bancos ofereçam 20% a mais-em títulos para as garantias. Lo-
yola confirmou ainda que o go-¦verno cobrará Taxa Referencial

ide juros (TR) mais 10% ao ano
por essa linha especial de crédito.

Esta taxa é bem inferior à taxa
¦ embutida, por exemplo, nos Cer-
tiíiçados de Depósito Bancário

„(CDBs), que chegaram a 38%.
Também presente à audiência

do Congresso, o diretor de Políti-
ca Monetária do BC, Alkimar
Moura, informou que o governo
está preparando também a regu-
lamentação de mais três linhas de
crédito para ajudar os bancos.
iUmà delas, que poderá ser usada

pelo Unibanco, será destinada a
financiar a venda de imóveis, as
despesas com demissões de fun-
cionários e os gastos com moder-
nização administrativa.

O ministro Pedro Malan cau-
sou mal estar entre os parlamen-
tares, logo no inicio da audiência,
ao fazer um discurso criticando os
que reclamaram da ajuda do go-
verno aos bancos. "As 

pessoas
que dizem que o Proer beneficia
apenas um banco ou um banquei-
ro está, na verdade, querendo ob-
ter dividendos políticos e eleito-
rais", disse Malan. A resposta
veio do senador Roberto Requião
(PMDB-PR): "O deputado Del-
fim Netto (PPB-SP) comentou co-
migo que. nem na época da dita-
dura, não teria coragem de fazer
discurso tão duro no Congresso."
Diante da reação de outros parla-
mentares. o ministro pediu des-
culpas.

Insatisfeita com as respostas de
Malan sobre o volume de recursos
públicos que será usado na ajuda
aos bancos, a senadora Júnia Ma-
rise (PDT-MG) decidiu manter a
convocação do ministro para de-
por no plenário do Senado. A
senadora quer que Malan informe
aos senadores, ainda este ano, to-
dos os valores envolvidos no âm-
bito do Proer.

Respondendo ao deputado
Milton Temer (PT-RJ), Loyola
defendeu a ajuda do Banco do
Brasil (BB) e da Caixa Econômica
Federal (CEF) aos outros bancos
e declarou que não está obrigando
essas instituições a fazê-lo. "A
Caixa e o BB têm o papel de
banco público de evitar a concen-
tração de recursos em poucas ins-
tituiçÔes", declarou Lovola.

Unibanco usou ações
O Unibanco comprou o Banco

¦Nacional e as participações em
outras empresas do grupo pagan-
[cíp com ações de sua emissão. O
.negócio alcançou RS 682 milhões'e foi totalmente quitado com o
lote de ações decorrentes do au-
mente de capital, aprovado pelo
banco no dia 19 de novembro, um
dia depois de firmado o contrato
cie compra e venda entre as duas'instituições.

O Unibanco entregou ao Na-
cional 7,9 bilhões de ações ordiná-
rias e igual número de preferen-
.ciais, que juntas somam os RS 682•milhões. Essas explicações fazem
;parte de um oficio encaminhado
.segunda-feira, dia 27, à Comissão
de Valores Mobiliários (CVM)
;pelo diretor de relações com o
mercado do Unibanco, César Si-
zenando. Na sexta-feira, 24, a
|CVM enviou correspondência ao
Unibanco com uma série de inda-

jgações sobre o negócio com o
.Banco Nacional.

No documento, Sizenando
lembrou que o negócio foi fecha-
do pela Unibanco Holding, con-
troladora do banco. Simultanea-
mente, a holding vendeu todo o
investimento feito para o Uniban-
co, que pagou 

"em moeda corren-
te nacional". Esse dinheiro foi
usado para comprar as ações de-
correntes do aumento de capital
do Unibanco. Em seguida, ela re-
passou as ações para o Banco Na-
cional em pagamento pelas com-
pras.

O O PT pediu, ontem, a abertura
de inquérito civil e criminal, pela
Procuradoria Geral da República,
para apuração das condições em
que ocorreu a intervenção federal
no Banco Nacional e se houve pre-
juízo aos cofres públicos. Assinada
pelos deputados Jaques Wagner
(BA) e Milton Temer (RJ), a re-
presentação é dirigida ao procura-
dor-geral Geraldo Brindeiro.

Cuidado com os capitais
BRASÍLIA — O clima de insegu-

¦rança causado pela entrada expres-
siva de capitais externos de curto'prazo no Brasil é comparável "à
.descoberta do sexo pelos adolescen-
;tes", afirmou, ontem, o diretor do
'Banco de Compensações Interna-
cionais (BIS), Philip Turner. O BIS,
!onde estão depositadas 20% das re-
Iservas internacionais brasileiras, é o
;Banco Central dos bancos centrais,•sediado na Suíça. "È 

preciso moni-
jtorar os capitais de curto prazo,
mas não se pode evitá-los", disse,
.durante o seminário promovido pe-
Ia Secretaria de Assuntos Estratégi-

!cos (SAE).
; Turner defendeu a adoção de li-
mites. Segundo o economista, o que'ocorreu com o México mostrou"que os governos precisam ser'pragmáticos" e evitar políticas que
jestimulem o capital volátil, como o
câmbio lixo, que reduz o risco dos
especuladores e estimula a corrida
de investimentos de curto prazo pa-ra o pais.
l Números oficiais —O mi-
liistro da Fazenda, Pedro Malan,
informou, por sua vez. aos parla-

mentares que cerca de 80% das re-
servas internacionais já estão apli-
cadas em bancos privados estran-
geiros. As reservas somam USS 48.2
bilhões, dos quais USS 43 bilhões
estão em bancos. Desse dinheiro,
cerca de RS 8.6 bilhões estão no
BIS. A rentabilidade média paga
pelos bancos é de 6% ao ano.

Em resposta a uma pergunta do
senador Eduardo Suplicy (PT-SP),
Malan disse que estudaria a possibi-
lidade de impedir que os bancos
privados responsáveis pela adminis-
tração das reservas aplicassem parte
dos recursos no mercado brasileiro
e ganhasse dinheiro com a diferença'
de juros. Suplicy citou a informa-
ção, publicada no JB, de que o ING
Bank teria ganho dinheiro assim.

Juros — O mercado financeiro
teve comportamento de intensa es-
peculação ontem. Operadores cal-
culam que" taxas do overnight osci-
larão entre 3,90% e 4,10% em de-
zembro, ligeiramente abaixo dos
4,16% desse mês. Muitos bancos
trabalhavam com expectativa de
uma queda mais acentuada.

I
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Recurso externo financiará dívidas estaduais

¦ CMN deve dar
hoje autorização
a governadores

BRASÍLIA — 0 relator dos pro-
jetos de lei sobre a dívida dos esta-
dos com a União, senador Carlos
Bezerra (PMDB-MT), disse ontem
que o Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN) vai autorizar os gover-
nadores a buscarem dinheiro no ex-
terior para financiar o saneamento
das contas estaduais. O primeiro

' a procurar recursos externos

é o Mato Grosso do Sul, em opera-
ção coordenada pelo Bamerindus e
a juros muito inferiores aos juros
bancários domésticos.

As operações, entretanto, não
terão o Tesouro Nacional como
avalista. O Senado também deverá
ser consultado previamente sobre o
endividamento. O secretário do Te-
souro, Murilo Portugal, confirmou
que os empréstimos externos serão
autorizados pelo governo federal.
O ministro da Fazenda, Pedro Ma-
lan, disse ontem ao senador Bezerra

que o pacote de socorro aos estados
pode sair ainda na reunião de hoje
do CMN. O ministro aguarda ape-
nas a chancela do presidente Fer-
nando Henrique Cardoso para fa-
zer a renegociação com os estados,
que receberão empréstimos de R$ 2
bilhões da Caixa Econômica Fede-
ral para resgatar dívidas com ban-
cos (operações de Antecipação de
Receita Orçamentária - ARO) e co-
locar em dia o pagamento dos salá-
rios dos servidores públicos esta-
duais.

Portugal, que esteve na Câma-
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quer
financiamento

;£to BNDES
"ÍOJpresidente da Federação
Mas Indústrias do Estado de
..São Paulo (Fiesp), Carlos"Eduardo Moreira Ferreira,
;,jrçClamou ontem ao
^ministro do Planejamento,
/José Serra, do difícil acesso
taôs financiamentos do

BNDES pelas industrias.
Cie negou que o setor
estaria pleiteando as
mesmas facilidades de
crédito concedidas pelo
governo aos bancos. "O
s<Mí>r produtivo também
precisa fazer seus ajustes".

ou
Barsrisul
estimula
•demissões
G programa de demissão
Voluntária no Banrisul
(Banco do Estado do Rio
Gfande do Sul) provocou
;t saida de 1.066'funcionários. Entre as

^'ántagens oferecidas
rftftava a manutenção na
assistência médica por um

i;perÍ0dÒ variável e apoio
técnico e financeiro para o
próprio negócio. O
Banrisul conta com uma

-íède de 310 agências, 252
ptostos de atendimento c
três unidades no exterior.

. ' =  /

Volkswagen reduz

reajuste de preços
A Volkswagen modificou o aumento nos preços de seus
carros. O reajuste continua em duas parcelas mas a pri-
meira, que oscilava entre 4% e 5%, baixou para 3.9%.
enquanto que a segunda continua em 3%. Somados os
dois Índices, o aumento chega a 7%, um pouco menos do
que estava previsto anteriormente. O reajuste entra em
vigor na sexta-feira para quase toda a linha de carros
produzidos pela Volkswagen no Brasil (foto), com exce-
ção dos modelos da marca que disputam o segmento de
carros médios — Pointer, Logus e Voyage. Os três vão
receber a primeira parte do reajuste um mês depois, em 1°
de janeiro, data de aplicação da segunda parcela de
aumento para os demais modelos. A outra parte do
reajuste dos carros médios será em Io de fevereiro. Assim,
o Gol Plus. que custa atualmente RS 10.700.00, vai passar
para RS 11.117,30 na sexta-feira e RS 11.450,81 no pri-
meiro dia do próximo ano. Já o Voyage GL 1.8, que é
vendido por RS 14.890,00, sobe para RS 15.470,71 em Io
de janeiro c RS 15.934,83 cm 1° de fevereiro. A reação
contrária da rede autorizada pode ter sido o fator que fez
a montadora diminuir a primeira parcela do aumento e
atrasar o reajuste dos modelos menos vendidos.

Disney lucra
em todas as
atividades

Os ganhos da Walt Disney
Co. no quarto trimestre
(fiscal) subiram 17%, graças,
principalmente, aos
resultados dos parques
temáticos (disneylândia etc).
Os lucros líquidos
alcançaram USS 264 milhões,
ou 50 centavos por ação,
contra USS 225,9 milhões, ou
42 centavos por ação, no
mesmo penodo do ano
passado. O pagamento de
impostos cresceu 16J'o,
atingindo USS 3,12 bilhões,
contra USS 2,69 bilhões. Os
números coincidem com a
estimativa de 16 analistas do
mercado da corretora Zacks
Investment Research. A
Disney, uma das maiores
empresas de entretenimento
do mundo, produz desenhos
animados, filmes e publica
livros, periódicos e
administra parques
temáticos. Òs lucros
operacionais do setor de
produção de filmes subiram
21% e fecharam o quarto
trimestre em USS 1,52 bilhão.
No mesmo trimestre de 1994,
o resultado foi de USS 1J26
bilhão.

rá para pedir empenho dos líderes
políticos na votação de projetos
que darão maior receita tributária
ao governo, disse ainda que os
empréstimos da Caixa serão feitos
com recursos próprios do banco.
Ele afirmou que está descartada a
possibilidade de usar dinheiro do
Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor (FAT) nos empréstimos. O
dinheiro, disse, será do fluxo nor-
mal de caixa da CEF, proposta
que tem enfrentado forte resistên-
cia do presidente da instituição,
Sérgio Cutolo.

Alimentos

pressionam

inflação

SÂO PAULO — O índice de Pre-
ços ao Consumidor (IPC/Fipe) re-
gistrou alta de 1,22%, na terceira
quadrissemana de novembro, regis-
trando desaceleração da inflação
pela quarta semana consecutiva.
Em relação á quadrissemana ante-
rior, o recuo é de 0,05 ponto per-
centual. Apesar da pressão de alta
dos alimentos, principalmente os
semi-elaborados e os in nativa, ou-
tros grupos que compõem o IPC da
Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas vêm mantendo tendén-
cia de queda nos preços, como ves-
tuário e despesas pessoais.

O grupo dos alimentos subiu de
1,80% para 2.24% em uma semana,
tendo á frente o subgrupo alimentos
semi-elaborados devido ao aumen-
to das carnes e do arroz. Alimentos
in naturà, principalmente pela ele-
\ ação de preços de frutas e legumes,
também pressionaram o índice. Em
contrapartida, o grupo vestuário,
com peso de 8.66% na composição
do IPC, registrou queda nos preços
de cinco dos seis subgrupos, apre-
sentando contribuição negativa na
semana (-0.16%). Os outros recuos
da semana vieram dos grupos habi-
taçâo, transportes, despesas pes-
soais, saúde e educação.

Brasil vai ter acesso a

crédito do Pacto Andino

(Oi
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MARLISE ILHESCA
Correspondente

CARACAS — A partir de ama-
nhã, o Brasil terá à sua disposição
importantes recursos que pode-
rão viabilizar os planos de inte-
gração com os países da Região
Andina: Venezuela, Colômbia,
Bolívia, Peru e Equador.

As novas facilidades surgem
com a adesão do país á Confede-
ração Andina de Fomento
(CAF), organismo que, em 1994,
superou o Banco Mundial (Bird)
e o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID) em crédito a
projetos destinados a promover o
desenvolvimento de países da re-
gião.

Pelo acordo que será assinado
amanhã, na sede do Banco Cen-
trai, em Brasília, o país adquirirá
2.700 ações do capital ordinário
da CAF, num total de USS 24,8
milhões. Em 1996, a carteira de
crédito da instituição deve supe-
rar USS 2,4 bilhões, dos quais
40% destinados ao setor público .

Integração — "A entrada
do Brasil como sócio extra-regio-
nal da CAF é um passo funda-
mental para permitir a integração
da América Latina, aproximan-
do, já, os dois grupos econômicos
do continente, o Mercosul (Bra-
sil, Argentina, Paraguai e Uru-
guai) e o Pacto Andino", diz En-
rique Garcia, presidente executi-
vo da organização.

Em Caracas, onde está sediada
a CAF, ele explicou ao JORNAL
DO BRASIL o que o país tem a
ganhar com sua entrada na cor-
poração. 

"O 
profundo conheci-

mento da região nos permite
identificar áreas prioritárias para
investimentos. Podemos identifi-
car iniciativas do setor privado
para incrementar o fluxo comer-
ciai através de empresas brasilei-
ras que produzam insumos para a
indústria de um dos sócios andi-
nos. Por outro lado, não são mui-
tos os organismos internacionais

de financiamento com a nossa ca-
pacidade e disposição de aportar
recursos vultosos para projetos
binacionais", disse, citando como
exemplo a pavimentação da es-
trada entre Roraima e Manaus,
que permitirá o acesso do Norte
do Brasil à Venezuela e seus por-
tos caribenhos) e a construção de
um gasoduto de 1.897 quilôme-
tros ligando Santa Cruz de la
Sierra, na Bolívia, a São Paulo.

Perspectiva — Segundo
Garcia, já em 1996 o Brasil pode-
ria contar com recursos da CAF
de, no mínimo, USS 50 milhões
para a estrada e USS 300 milhões
para o gasoduto (em meados de
94 , a empresa americana Enron,
colosso da produção de gás disse
estar disposta a aplicar USS 150
milhões no projeto, cujo custo to-
tal é estimado em USS 1.5 bilhão.

Graças a uma posição privile-
giada no mundo financeiro inter-
nacional, tem sido possível á
CAF captar recursos superiores a
mais de USS 1.070 bilhão nçs
mais exigentes mercados de capi-
tais como são os da Europa, Esta-
dos Unidos, Japão e Sudeste
Asiático. Isso deve-se ao fato de
que a CAF é um dos poucos emis-
sores latino-americanos (inclusive
governos) que obteve, e manteve,
a qualificação de investment grade
conferida pelas empresas cônsul-
toras mais respeitadas mundial-
mente: Moody's, Standard &
Poor's e 1BCA.

Para o presidente da CAF, o
êxito da organização é o melhor
exemplo de que as soluções para
os problemas do continente não
precisam vir de fora. "A CAF é o
resultado do esforço próprio dos
latino-americanos, com eficiência
comparável à de qualquer insti-
tuição financeira internacional.
Provamos que podemos ser donos
do nosso próprio destino. O se-
gredo? Aqui não interferem inte-
resses políticos" explicou Garciq.
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Vinho ,n„._ ... Bco^Tto 8aimda
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Vinho Acácia
BcojTto.aa7V)mi
RS 4,29

fMJí,

'HahdÓ''

Televendas: 671-2355/671-2570 . Fax: 671-2774
De segunda a sexta de 8 às 18h e sábados de 8 às 16h.

A partir de 6 unidades, entregamos em todo o Grande Rio. Faturamos para empresas.

Qualidade e preço 
baixo 

pra 
você beber à vontade.

Vinho Magriço
, BcoJTlo.>••«$? I2i 750 ml

Vinho I W 4,29
Dio Noto Mundo

BctvTto.ChlbOmí
R$4,40

Vinho
Boimda

(Carratcira)BcoJTto.(Íj 750 ml
RS 5,30

Uch. Hn Brum
Bco. CüuulGfi 750 mi

RS 5,00

Vinho
D» Cucdnjl

Bai/Tm.Qi 750 ml
RS 4,90

PomannhoBco

X '**

Vbdkj SmimoffCEa. 1000 ml
RS 6,80

Qumpagitf
M. QundonBrutOa. 750 ml

RS 10,32

Apmtrvo Malíbu(3a. 700 mJ
RS 6,03

Whisky TeachertOl 1000 ml
RS16Í0

Whisky Granas
Im»Oa. 1000 ml

RS 23,60

Whisky Dimplt
15 anosCía 1000 ml

RS 47,00
Biscoito Dinamarquês

MothcrGoosc
RS1Í0

Pelos menores preços da praça, as melhores bebidas nacionais e importadas vão à sua casa

ou escritório em até 48 horas. É só ligar e o seu Natal vai ficar mais feliz ainda.

AperióroBitttrCampar! OlHOoI R$7,67
ApentivoSanRa&dTto. .caro«d RS4.55
MjitimRanço. í&.9»bI RSX37
VtiwouthOnnno xamd RS3,15
BnndyDomíqc ca. íoaomi RJS.40
QaSejgtr's aso mi RS 455
VWkaKovak a.970mi RS 107
MaOriolI ja ia» mi RS 6,61
Rum Bacanfi Carta Oro asori RS 538
LkorCointreau— a 7oo«i RS 10,13

Vinho Almadem bofeij to/CiboTta.Hi no ni RS 3,60
Vinho Chandon kn/rm a. no mi RS 3$
Vinho Uebfraumildi Nacional ira.—et 720 d RS 2$
Vinho Chateau DuvalierinuTto cano mi (53,17
Oiampagne Ceorges Aiibcit M/D—sk 750 ml RS 5,17
Whisky Passpoit (ünp4 Ol looomi RS 22^0
Whisky Natú NobiKs jOi 1000 mi RS 12,00
Whisky Old Eight eu iooomi RS 10,67

Vinho Liei). Hommer Keller Bm ca. Oi no d RS 4,22
Vinho ZfllerPeterBniraima.ntL_x6.no mi RS 6,60 ,
Vodka Wiborowa (impj Xb. ao ml RS 7,00 ,
Whisky BaDantines 8 anos a. 1000 ai RS 32^0
Whisky Black White 8 anos £El loooai RS 2632
Whisky J. B. 8 anos Oi 1000 oi RS 2235
Whisky J. W Red 8 anos. a 1000 d RS 3035
WhiskyBudianna's 12anos o. looomi RS 41,98
WhiskyChivas Regai 12anot xtno«i RS 35^3 ¦
WhiskyJ. W Black 12 anos ü 1000 ml RS 45J1

1
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...P?.'.?.L  0.930 0,980
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Fonte» Banco do Brasil
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BVRJ RESUMO DAS OPERAQOES —¦—-j

riq 1Maiorus AltasInepar pn 3.51%áid.Nacional on 2,43%Tolepor pn 1,72%Petrobrás on 1.23%White Mnrtins on 1,12%Maiorus BaixosPetrobrfts pn 4.35%Cerj on 3.05%t3nnco do Brasil on 3.85%Vale do Rio Doce pn 2.08%Copesul on 1,96%

Maiores AltosSondotôcnica bn_.Salgema bn...SondolOcnica an...Camaçari pn..Sergon pn i jMaiores BaixasEberle pn 6.6Banco do Progresso png 3.3

MAIORES VOLUMES HNANCEIROS
Ações

Vale do Rio Doce pn .
Tolebrãs pn
Dixie Toga pne
Petrobrás pn
Eletrobrás bn

Total
(Em RS)

5.732.381,00
635.789.00
594.880,00
557.973,00
540,700.00

CERCADO A VISTA - LOTE
Titulo» tipo DBS Mi*. MAd O», I.L

Ano

Prijço om Roais por mi! ações
31 Antnrcticn MG AN 1 OCO 000 J4Q.98k tí Brasil ON 200000 1?.00

£1 Brasil PN 6640000 12.80
» B l^ogressoPN-<í- 400000 29,00

Bamerindus ON E- 2 201 000 23,84
1 Bamerindus S«o ON E- 3 000 000 16.30' Bam«paPN 1000030 5.15

Brahmu PN 20 000 360.00
lf Cnmaçnri PN 6rt000 500

Cal Leopoldirut AN 21 000 000 C,Gi
, Cal Loopoldina ON 1000000 0.85

Cedro AN 9ft(X» 2800
Cedro ON 17 0M 65.01
CemígPN-C- . 20 400 000 20.10

I ConON 32.000000 0^5
Cevai PN.. 2CO 000 10,50' C'm lUíú PN 100000 216.00
Copei ON 10.900.000 6.30

- CO{)esulON 120 ftX) 40.00' CotominasPN 200 000 306.00
O Dijon PN 290000 0„90

Docas PN 26CW0 BO.OO
8 Eboflo PN 200 000 0,06

Eletrobrás BN 2 080000 256,01
alrwporPN 100.000 0.59
«Kalil Sehbe PN 200000 2,20
a Lum, Nec Metni* PN 1.000 3 60

ON 30.000 250.00
toj AmencanaíPN 4000000 20 00Loreru PN 7 000 000 7,50

a Matai lovw PN 1679.000 16.99
n Puranapartema PN 200 ocd 1100' Paulista F. LuxON-E .. 100 000 43 03, Pi>rdi(}i1o PN 3.000 000 1.56

Pptrobrns ON 240 000 41.00
Putrotxas PN... 7 0«1000 77,00
Pettenati PN iooouo 10.00
Salgema BN 1.100000 7.00

, Samtlrl ON 150 000 33.00
Swjjon PN 600 000 1.50Skí. Nacional ON 25,900 000 19,00
S»d TutvarâoAN 100OO 20.00
Srd, Tubarão BN . .. 4 700000 1b,95
SonOotocnca AN 10 100 000 1.60SonOolôcnica tiN 10 200000 1.70
Sopu rgas br as Pt-* 1000 000 0.75

a Tnurus PM 500000 0Í6TolobrasON 9,900 000 35.50
, Telebras PN 14 600 OCO 42,51Telemig BN 4 670000 38,00
(IaleparON 10000 rt»,ooTelopar PN ¦ibVCQ 29b,00
Tolcr|ON 201X10 00,00

C Ustmmas PN 106900 000 o»3
¦VCPPN iooo 24 40' Valfl Rio Doco PN 39 400 000 141 CO¦ Whito Martins ON 14 900 000 0.9C

Preço em Reais por ação
a DtxieToga PN --E ...
a Souza Cru* ON E-...

limpar BN -G-

Empresas em situação espacialForro Ligas PN 8000 0» 0.10^ Total  360 873 000

>19,88
12.00
12.80
29.03
23.84
15,30
5.15

.360 00
b.OO
0A5
085

26,00
6501
20,10
025

10,50
21800

6.30
40.00

308.00
0.85

80 00
005

256.01
0.59
220
3.50

2»,00
íMOO
7.50

«6.W
11.00

43.C3
1.58

40.60
76,00
1600
7,00

33.00
1.50

1850
20 03
15.95
\JO
i ao
0,75
0.26

3S.50
42 51
3CO0

266.00
290,00
80.00
0.81

24.50
140,00

0.9C

349,98
1200
12.60
2900
21.90
1530
5.15

3í39.00
600
0.67
0.86

28.00
6501
20.55
0.25

1050
21600

6,30
41,00

30800
0.«3

64 00
005

200.00
059
2-10

250.00
2000

7.50
16,99
11,00
4303

1.58
41.00
8000
18,00
700

33,00
1,60

19.00
2000
16.10

1/60
1.70
0.75
026

36 30
4401
3600

290,00
295.00

80.50
0,83

24.60
<47,00

0.91

349,93 17551
12.03 Xft>- 80.16
12.82 1 iA- rHA4
29.00 333r 91.94
23i)5 97A2
15-30 11157
6.15 0,96- 46 02

3*5,75 136,9/
5.00 11.11 71.42
0,86 7fl.S[7
085 92.59

23.00 67.40
6501 9323
20.40 0.O9- 9tx46
0.25 385- 1662*7
W.W 26191

218.00 6223
6J0 71.16

40,75 1 96- 104.40
338.00 102,06

0 85 146 06
8108 171,17
005 16,67 72.46

26095 1.53
0 59 3.51
2JV
3.50

250.00
20,00
7.50

16,9)
11.00
4303

1.58
40.88 1,23
79,03 4 35
18.00

7,00 16,67
33,00

1.50 1.35
18.53 2,43
20.00
16.07 031

1.30 1348
1.70 21 43
0.75
026

36.13 0.5Ô-
4155 114
38,00

288,00 1.38-
294 00 1.72

90^5 123-
0,82

24.50
145.49 2.06-

0.90 1.12

90,54
46.42
88,35
53 W
8X20
8432
63.02
5088

105 J5
tAM
94 04
85.96
7553
41.47
58.14
71.48
76.92
0900

123.77
ÍC.56
94.40

118.30
48.38
46.64

101,90
128.78
89.64

K1Q.B9
114 10
165.60

74, M
72.66
91.95

6Kocu aaa am ow o.ee - kkjaooo 5,50 5.5C SiO 5.50 96 M000 0 83 0.83 0S5 aw . rr.zt

MERCADO DE OPÇÕES
Operações

Preço deTitulo» tipo DBS Strin E>»re. Quant Primio
Máx. Min. MM.

Valor
("•]

Em Raeit por mil açõesC^sp PN
Cesp PNEietrobras BNEletrobrás BNEtetrobrasBNPítrobras PNPètrobras PNP^lrobras PNSharp PN
Sharp PNTetebras 0NTèiebrasON
Vfcle Rto Doce PNV^le R>o0oce PNV^leRioOoce PNV#l« Rio Doce PNVaie Pio Doce PNV»l« Bw Doce PNVllt Pio Doce PNV^ia Rio Doce PNVali fco Doce PN

CDF 29 00 66 300 0 50 0,50 0,50 0.50 33150.00CLJ 46 00 66 300 0.01 0,01 0X1 001 66300CBH 300.00 200 11,89 11.89 11,89 11,89 23 780,00CLA 140.00 200 121.00 121.00 121.00 121.00 242 000 00VDA 530 00 01 164.77 164.77 164.77 164.77 1 647.70CLE 80 00 60 1.51 2.00 1.51 1.67 1 004 00CLF 90.00 60 1.00 1,00 1.00 1.00 600 00CIG 100.00 2 000 0 30 0.30 030 0,30 6 000.00C8G 1.10 2.160 009 0.09 0.09 009 19 440 00VBG V10 2160 0 01 0.01 0.01 0,01 2 160 00CDC 43 00 500 0.50 0,50 0.50 0,50 25 000 00CLl 42.00 £00 0.01 0.01 0,01 0.01 50000CIA 130,00 6 210 19.00 20.00 19.00 19.91123700000CIB 150.00 8 300 4.00 620 3.90 5 04 419080.00ClC 170,00 2 620 0,30 OiO 0.30 0.47 12.555,00CIF 140.00 1 500 12.50 12.50 11.66 11.94 179.100.00CIG 160.00 13 170 1 JO 2.40 1.30 1.80 237 260,00CIH 180.00 170 0.15 0.30 0,15 0,19 130000CtK 190.00 200 0.15 0.15 0,15 0.15 300.00CLM 11000 8.180 34.00 38,20 34.00 37263 04&400.00CtN 120.00 1 200 28.00 28,00 28,00 28.00 336 000.00

I I As bolsas de valores voltaram a fechar em
queda ontem com o Ibovespa, em São Paulo,
registrando baixa de 1,34% e o IBV, no Rio,
queda de 1,28%. Segundo os analistas do mercado
as bolsas já haviam incorporado na véspera o
efeito dos reajustes nas tarifas telefônicas. Ontem
os pap éis da Telebrás PN foram alvo de intensa
especulação com a cotação dos papéis da empresa
oscilando entre RS 44,40 e RS 42,70. As ações da
Telebrás encerraram o pregão cotadas a RS 42,90,
com queda de 0,6% no dia. O índice futuro,
negociado na BM&F, fechou em baixa de 3,32%.

RIO
Qtd« Vtd. mi
MU RSLo,e  1.504.803 16.728.861,00

Mercado a Termo  11 130 113.418,00
Mercado de Opções  1.110 310 5.826.939,00
Mercado à Vista  383.363 10.788.503,00
índice Médio 15.589
índice Fechamento  15.394 -1,2%
índice Máximo 15.699
índice Minimo 15.394
Das 50 ações componentes do l-Senn, seis subiram, 14 cairam. nove
permaneceram estáveis e 21 não (oram negociadas

SAO PAULO
Qtde Vol. em
Mil RS

Lote Padrão  13.313 261 012 228.508.487,76Concordatarias  55.585.000 5 597 10
PnnH^fr^'.150^  66.700.000 472.970:00Fundos e Certificados  89.815.369 159 430 12Exerc. opções de compra  1 000,000 32 000 00Mercado a Termo  10.240.000 37 185.37Opções de Compra  17.676.400 000 40 972 681^00Fracionário  14.990.821 600.053,99Total Geral  31 227 992 202 270 788.405.34ndice Bovespa Médio 41.059índice 8ovespa Fechamento  40^498 -1 34%índice Bovespa Máximo 41.701
índice Bovespa Mínimo 40 435
Das 54 ações da BOVESPA, 15 subiram, 26 cairam, 10 permaneceramestáveis e três nào foram negociadas.

BOVESPA

O MERCADO BOVESPA F*ch Osc%

MuiofM Altas
OI ma pnKalrf pnLam' çyiMarcopok> 00BcnonMalorw Daiuiffjrxjosui pnE.!ofnrt t'«iochç» m,v« >on pnM*l ftartwa pnAnlvc P-.ui* prn

131 57
60.03
2^5320 CO16 30
35691935
18..'5'636
1333

Preço

220
2.00
2.50

30000
535

1803
2500113000

040130

Msmhvs AttnPa^ T lw onTf^spon
5x1 Nac*o«\*i 00lí^sppn
MMoritt Baiut'•'»i pn

pnl>Pt-lrocas pnCa<HTw
LVüj.i on

0*c.
r*>
391 44 693 39 15199
2.70 19.C0
2t€ 1MC0
1836
4 .*6
443434
4 00

04)
ICO

755044 CO12 CO
MAIORES VOLUMES FINANCEIROS
Ações

Telebrás pn
Eletrobrás pnb
Vale R Doce pn
Petrobrás pn
Telesp pn

Total
(Em RS)

152.106.068.00
12 073.256.10
8.544.976.40
8.418 990.60
5.801 403.20

MERCADO A VISTA
MA* F»ch 0»c

%
Acttsiftt ON *INT 3000003
AC*huuPN'INT 29 400 000
Aj^cos Trt»vo F"N 300000
Ayfwftn PN * 5100000
Ama<Kío «cs*-PN * , ... 1ÇJCÜ0CO
Am«»f Sul ON ' >9 üty
Airwic-a Sul fTJ' 000
Antarc Piauí PNli 20 COO
Antarcttc Pfc PNA* 10000
Artarcltca ON 2 600
A/ncrur PNB 148 000
Amo PN iq
Bahia Sul PNA*INT .. 742000
Bamennd Br ON'fcD 9 5COOOO
Barfx»firv3 Par ON *£0 5 100 OCO
BamorinO S«g PN *EO 3400 OCO
BarsJ^fnn^ ON 30000
Bandeirante PN 40 000
BflfwiPN* 10000
Ban«pa ON * 4 600 000
Bar>wpa PN 15600000
Baneítaoo ON INT yx)
Bar*»Udo Pn >NT too
Barvisji PN * 4 000
Baptista S-l PN * 10000
BcnON 28200000
PcnPN* 38700000
B^tjo Mtoetr ON ' 150000
Brflgo M«r>«>ir pf^ • 30 000
B»c Cak» PNB* l 300000
B»otKas PNA 2
Bombnl PN * 24 900 000
Bradosco ON * 11750000
BradescoPN* 267 230000
Brahma ON * 310000
Brahma PN 3960 000
Brasil ON* 15760 000
Brasil PN* 74 420 000
BfasiocaPN* 60000
BrasmotofPN* 2280000
Bu«trxK PN *1NT 6U0 000¦ C«®mi Matai PN 12 000000
Caiua PNB"tNT 720000
CamacanPN* tOOOCÜ
Cosa Aogto PN * 360 000
0>»gPNB* 5000
CenvgON * 900000
Cwtig PN 146 500 OCO
C«f|ON* 2W 000 000
OsoON" !S 160000
CwpPN* 39 100.000
CevalPN* 12600000
OapscoPN- 296 000000
Om rtau ON ' 20 000
CimltauPN* 1000000
Oqutna Pvtr PNA* 300 000
CofapPN ..... 2000
Copar*» PNA* 1320000
Copesul ON* 3060000
Cas^u.PN* 230000
Cos*pa ON 1.000
Coupa PNB &27000
Colaavnas ON 70000
Cotemtnas PN 1 000 000

I Dijon PN* 2*00000

5.05
6.03
350
7.43
066

46,03
44 O0

130
13&.00
11900

1.71
199.99
400.00
24.10
191»
1550
59.50
52.00
9.K2
4.71
515
4.20
420

71.00
2900

5.00
380

."3.50
62.00

1.15
60 00
1491
7.10
8.00

37500
36900

12.20
12.95
90.00

173.50
4.80

46.00
280
5.00

50.00
28 51
18.30
21.00
026

2200
2450
11,00
0.17

290,00
220.00

0,90
5.01

393X0
41,00

7,50
091
1.06

300 00
308,00

0.70

Docas W 
Oocns PN * 
Devo 
Dufahw PN * 

¦ EbarW PN * ......
Elowo PN * . . 
El«»?roC<a3 ON ' . ...
EMíttotras PNB* 
Elumj PN" . 
EmtyacoON  
Erersui ON *INT
Erorsul PNB*INT 
Enarauí Pf<B*P 
EfftftJa Sm PN * .
Ervwon PtJ * 
Estreia ít-< * 
EhrmlON * 

• f Cat<K)uo/Hs PNA*
Fervbras PN *  
FafUia PN " .
Ftwja Tawfu* PN * 
francos B'«sON* ....
Frangoau* PN * 

m Mafimj Ta*t PN *
¦ Iguaçu Cata PNA*566

603
3.»
743
Ofti

48.CO
44 00

1.30
135,00
11900

1.70
199,99

400.00
23.84
1980
15.30
56.50
52.00
982
4»
5.C6
420
4.20

67.00
29.00

5.00
3.50

73.50
62.00

1.10
60.00
14 90
683
7.92

375.00
36900

11.91
12.72
90.00

17300
4.80

44 00
2.80
500

45.50
2ÉL51
18.00
20.01
0.25

22.00
24.50
10.80
0,16

290,00
22U.00

0.90
501

38800
40.50

750
091
1.00

300.00
30800

070

5.66
6.08
3 4C
7,43
O.tífl

44 00
¦U CO

1.30
13500
120.56

1,71
199 99
400 00

24 02
>9.80
15.43
ÍA50
5300
9,62
469
5.15
4,20
4,20

69.00
29.00
5,02
3.74

74 49
64 60

1.12
eooo
14 90
6.90
7.97

37532
36923

12.04
12.80
90.00

173.08
4804625
2.80
500

45,89
28.51
18.03
20.33
025

22.76
24.78
10,82
0.16

29000
220,00

0.90
501

390.99
40.96
7A3
0.91
1J6

30564
308,00

0.70

566
6 10
350
7.60
068

4*00
44.00

1 30
135.00
122. ÜO

1.72
199 9)
4COOO

24 20
19^0
1550
5950
56.00
982
4.71
530
420
420

7100
29.00
5.35
380

75.00
65.90

1.20
6000
14.91
7.10
8.00

385.00
370.00

12.20
1300
90.00

173.50
4.8046.00
280
5,00

50.00
2851
18.»
21,00
026

23.00
25.01
11.00
0.17

29000
220.00

0.90
501

5.K6 * 0,1 |rnuw>0 PN ' 
607 ? 03 iixj V)iiar<»s PN * 
3^0 -5.4 lo^pjf PN ' 
7 (0 *0 kxrpmamion PN *iNT

tpiranga Os ON ' _
48 CO 0 icranga D»» PN * 

-1.1 Iptranga P«» PN * 
1J0 -13 Iptrniiy^ Htrf PN '

135 00 - 7.1 llduNinco ON ' 
122.00 » 1.6 Itaubanco pn • 

Itiusa ON
199.99 -13.0 tlauM PN
40°-00 itautec PN *

23.84 i.6 a KaJlJ Sahba PN *
19 ®0 Klatxn PN
15.30 -12 a La fonta Par PNLactaPN 
^600 -1.7 Uirt Sfchba PN * 
9.82 ? 6.7 LecoPN* 
4./*0 +4,4 Light ON* 
5,29 ? 2 Loi*s Amanc PN *INT

Lotas Arapua PN * . .i2° ¦ Magnasita PNA* .
67 00 -56 MakroON 
29.00 -3J Manasa PN 

5 36 * 16.3 Mann«smann ON * 
3i£> -25 Mannesmann PN * 

75.00 -1.1 Marcopo^o ON * 
Mansot PN 

120 -43 MefC 5 Paulo PN *
60.00 -7.6 Met Barbara PN 
14.90 *1.0 Metisa PN * 
7.00 4-1.4 Motnho Sant PN

10000
10 CW
50000

?00 ax)
30.400000
IOCCOOÜO
16920 000
46 120 OCO

1900 000
20000
10000

9690 000
5 150000

300 0U0
200 000

57 OCO OCO
20 000

1 OOOOCO
171.700.000

2bOO 000
12 COO 000

3*>COO
1032 000

6.010 OCO
56 /CO 000
11 O» 000

1 COO
32000000

760000
1 300 000
9400 000

22 600 COO
3700.000

1.*0-000
6 120 000

10 000
6ÍOOOO
500 000
102 OCO
820.000

11000
1 000

51000
3000

4 170.000
2 800 000

15 000 000
100000

100.00
8v\00
ai?

41 40
005
a 10

>s.co
270.00
31,00
053
1,46
1.60
149
2,00
3.5C
0.49

250.01
QM
0.97
220
025

156 00
>6.00
0.86
ato
0.06

18500
0.56

161x0
>0.50
920
740
849

251.60
268,10

052
0,49
468
2.00
0.91
100
1,00
2.50

5700
247 00
20 00
889
2.60

>00,00
85.00
0.17

4140
005
a 10

255.00
2M.CO
30.50
0.53
1 45
1.56
1.46
2.00
350
1X48

250.01
086
0,94
2.20
0.25

'55,00
1500
055
083
a»

186 00
0.56

130.00
1050
8.60
730
849

251.60
26810

0.52
049
4.50
1,90
088
1.00
1.00
2.50

57.00
247 00
20.00
859
260

7.98 *02
385.00 *26
370.00 - 0.0

>2.00 -i.O
12.75 -1.9
90.00 -72

173.00 - 1.1
4.80 ? 9.044 00 -4,3
280 I
5.00 -R6

45,50 -8.9
2851 -0.3
18.00 -2.7
20.10 -1.9
026

22,90 -0,4
25.00
10.90 +12
0.16

290.00 -3,3
220.00 -0.9

0.90
501

Mont Aranha ON * 
Nadir Frguai PN 
NaKataPN * 
Nitrocarbono PNA 
NofoestePN 
Olma PN * 
0'vatKaPN*
Osa PN 
P Acucar cbd PN * ...
Para Deo»nas PN *
Paraibooa PN 
Paranapanema PN 
Paul F Luz ON "ES
Pordigao PN * 
PetroòfasON* 
Petrobrás PN* 
Petrobrás Br PN 
Petrofle* PNA* 
Petroquisa PN * ...........
PoiitenoPNB* 
Progresso PN 
Pronor PNA*EDRandon Part PN 
RealON*

2QCOO 0 70 0 70
6000000 0.19 0.19

4 000 165,00 ><*>00
1000 >66,00 166.00

10 000 300.00 300.00
37 000 0.56 056
10000 5950 58 50

200 000 a40 0 40
400 000 2.60 2 60

60 000 0,62 0.62
3000 000 12.01 12.01

2 000 2.00 ZOO
10 000 37500 375 00
>0000 314 310

100000 0,61 051
1000 220 220

2 000 000 0,18 0.18
5100 000 9,10 9.K)

>0000 >029 1029
85000 550 550

500000 >1.15 11.15
14200000 1105 11XO
9,840.000 4500 43,00

345400 000 150 158
700000 42.00 3950

>07.920000 80,00 7550
44100 000 26.90 2620

90000 154.99 154.99
86000 28,10 28,10

600 000 1.46 1.45
680000 29.01 29,00

63600000 020 0.202.400000 075 a70

>00 00
85 00
0.17

41.40
0.05
0, K)

262,88
281.78

30.64
054
146
160
1.48
2.00
350
0.48

250.01
0.86
0,K>
220
025

>55,00
16.00
0,85
0.63
0.06

185. CO
056

15681
>0.50
9,31
734
8,49

25901
270,60

0.52
0.50
4 51
2,00
059
100
1.00
250

5700
25222

20.01
859
2.60
0.70
0.19

166.00
>6600
300.00

060
5950
0.4Q
2.60
0.62

12.01
200

375.00
311
051
2.20
a 18
9.10

1029
5.50

11,15
1105
4303

150
41.19
78.01
2633

15600
28,10

1.45
2900
0.200.72

1CO.CO
85.00
0.17

41.40
0.05
a 10

26S.CO
2,'O.OO
31.00
054
1.45
1.ÇO
150
2,00
350
0.49

250.01
086
097
220
0.26

156.00
18.00
085
083
aoü

185.00
056

161,00
10.50
9,4«
7.40
850

26000
271.50

0.52
050
4.80
2.00
092
1.00
1.00
250

57.00
254 00
2001
88")
2.60
0,70
ai9

165.00
165.00
300.00

0.63
6000
0,40
2.60
0.62

12.01
2.00

375.00
314
0*1
220
0.18
910

10.29
550

11,15
11,19
4600
152

42.00
8100
28.90

156,00
28.10

1.45
29.01
021
0.75

1COCO
K<00 *1.1
au 1

41.40 -02
0,05
0.10

25500 -3.7
256.00 -3.7
30,51 -4.6
054 ?8,0
1.45
150
1.49 -0.6
2.00 /
350
04fl

250.01 -193
086 f 1.1
0.95
2.20
026 ? 4,0

156 CO
>8,00 -35,6
085
0.63 » 1,6
aob

185.00
0.56 M5

13000 >6.7
10 50
920 2 9
740
8 49 1.7

260.00 ? 4.4
271.50 ? 2.0

052 -3.7
049
4.50 -62
2.00 - 60,0
0.91 * 1.1
1.00
1.00
2.50 * 295

57.00 /
263,00 * 2.4
20.01 0,4

8.89 -12
2.60 -8.7
0 70 «
019 /

165,00 M5
>6500 -0.0
300.00 - 200

060 » 52
6000
040 -18,3
2.60 /
052

12,01
2.00

375.00
310
051
2.20 1315
018 ->0.0
9.10 /

1029 *7 8
550 -1.7

11,15
11,06 -02
44 89 * 3J9
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Correios concorrerao com bancos
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Ciba deve crescer Taglio vai Vieira ivnpde restri^oes

BoH 12% este ano subsutuir o«w«. da vigor em 24 de
para as muihj|^|8._ Fiat Uno Agriculture, Andrade

Viwiiiii^—-— :—M— ,^*'— A Ciba, uma das maiores emprcsas dos setores qui- q , t d F Vieira, atendeu o
mico e farmaceutico, preve um crescimento de 12% ^J5 '? pleito dos produtores

«« g) ¦ ¦¦ no faturamento deste ano, que devera atingir USS ' p®.ae^ nacionais de vinho e
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mm ¦ ¦ ¦ ¦ IVfl wllldww nulhocs contra USS 90 milhoes. A queda no lucro da sicnificacorte Urn- importa?ao do
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Correios concorrerão com bancos
BRASÍLIA— As agências da

Empresa de Correios e Telégrafos
(ECT) serão grandes concorrentes
dos bancos, nos próximos anos.
Segundo o ministro das Comuni-
cações, Sérgio Motta, com a rees-
truturação da empresa, as agên-
cias se transformarão em postos
de serviço para atender à popula-
ção, inclusive recebendo depósitos
de poupança, como ocorre no Ja-
pão, na França e. na Alemanha."No Japão, o ministro que cuida
dos correios é o segundo mais
importante, por causa do volume
de recursos captados pela pou-
pança postal", explica Motta. Os
correios também receberão paga-
mentos de contas e e prestação de
serviços públicos.

Os planos para a renovação
dos Correios fazem parte do Paste
- Programa de Recuperação e
Ampliação do Sistema de Teleco-
municações e do Sistema Postal -
que até 2003 aplicará RS 75 bi-

Alaor Filho,lhões em telecomunicações e R$
3,9 bilhões em serviços postais.

Os principais instrumentos de
modernização da empresa serão
a automação e informatização.
Dentro de quatro anos, por
exemplo, os correios pretendem
que 65% dos clientes que usam
serviços de franqueamento de
cartas mudem para o sistema de
correio eletrônico, com teleim-
pressão, reduzindo o transporte
físico de correspondência. No
mesmo prazo, 80% dos objetos
postados deverão passar por
triagem mecanizada.

Entre 1999 e 2003 haverá 2
mil agências informatizadas,
com auto-atendimento. Os car-
teiros também terão que adqui-
rir novas habilidades: até 1997,
20% deles estarão trabalhando
com motocicletas, e até 1999 o
número chegará a 50%, patamar
que deverá ser mantido nos anos
seguintes.

A princesa Diana• ' confessa que'•"traiu o príncipe
Charles e abala os
muros do Palácio" de Búclcíngham

Jftlt ÊÊÊÊÊ
Agência da ECT: modernização inspirada em modelos europeus

No Brasil, pesquisa
mostra que a

infidelidade deixa de
ser tabu, inclusive
para as mulheres

E MAIS;

Em entrevista: Zagalo

O treinador da Seleção Brasileira diz
que sempre esteve à frente no tempo e

garante o Brasil em Atlanta.

OVNIs

Ufologistas apontam o Brasil como
rota de ETs e levam 50 casos para

congresso nos EUA.

() patrão c do ramo

Os homens que comandam alguns dos
maiores grupos do País mostram o

quanto entendem dos seus produtos.

Caso Sivam

Primeiro escândalo do governo
FHC racha a equipe no Planalto.

A infidelidade

ao alcance

de todos

Pesquisa revela as

causas da traição.

Coca-Cola lança mate em Curitiba
que começa a ser estratégia de
vendida hoje em todo
o Paraná, a Spaipa,

A Coca-Cola
promoveu, ontem, em
Curitiba, o
lançamento nacional
de seu mais novo
produto, a bebida
Lift. sem gás, nos
sabores mate e mate
com limão. Para
tuinciar. a novidade.

representante na
região, investiu USS
500 mil em
publicidade em
jornais, ouldoors,
rádios, displays e
cartazes em lojas. A

publicidade excluiu a
televisão. O novo
produto tem como
público-alvo
principalmente os
jovens e adultos de 1&-
a 34 anos das classes
A. B e C.

ESPECIAL
VERÃO NÁUTICA JB.

O CONSUMIDOR
FAREJA.

O ANUNCIANTE
FATURA.

Aviso aos anunciantes: vem aí mais
um caderno náutico do JB. É o especial que
abre o Verão e fecha negócios A pauta vai

fundo: mergulho e caça submarina. Vai longe
vela e canoagem. Vai rápido, lanchas

e jets. Vai direto ao coração do leitor: tudo
sobre aprendizado e prática de esportes

E vai direto ao bolso do consumidor, onde e
como comprar as novidades e

os lançamentos do Verão. Se o seu instinto diz
que tem cliente por perto, siga o instinto.
Anuncie no Especial Verão Náutica JB.

Nada mais atraente acima da água
e debaixo do sol

_ESPECIAL
VERÃO NÁUTICA JB.

DIA 14 / 12 / 95

FICHA TÉCNICA
Formato: Tablóide 8 col x 32 cm / alt

Reservas: Até 04 /12 / 95, pelo fone 5854343
Fechamento entrega de autorização e

material: 01112195, até às 18:30 h
Contatos: Telefones 580404915854343

5854410 e 0800-23-5000.
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Ciba deve crescer

12% este ano
A Ciba, uma das maiores empresas dos setores quí-
mico e farmacêutico, prevê um crescimento de 12%
no faturamento deste ano, que deverá atingir USS
608 milhões. 0 resultado opeacional, entretanto, de-
verá ficar abaixo do alcançado em 1994: USS 70
milhões contra USS 90 milhões. A queda no lucro da
empresa deverá ocorrer em conseqüência da valori-
zação de 15% no franco suiço em relação ao dólar."Muitas de nossas matérias primas são importadas e
faturadas em francos suíços", diz Norbert Gmuer.
presidente da empresa. "Tivemos aumento de custos
e não pudemos repassá-lo, o que reduziu nossa mar-
gem de lucro", acrescenta. Para 19% a direção da
Ciba prevê um crescimento de 8% em suas vendas. A
empresa investirá USS 25 milhões para transferir sua
fábrica de defensivos agrícolas da avenida Nações
Unidas, na capitai, para Taboão da Serra, próxima a
São Paulo. Outros USS 2.2 milhões serão investidos
nos próximos dois anos na unidade de Camaçari.

Taglio vai
substituir
Fiat Uno
O substituto do Fiat
Uno, conhecido até
agora como Projeto 178,
vai se chamar Taglio —
pronuncia-se Tálioc
significa corte. Uma
fonte ligada á fábrica
disse que ele foi
escolhido para marcar a
ruptura no segmento de
carros básicos que a
montadora pretende
fazer com o modelo. A
entrada do Taglio não
significa a saída
completa da linha Uno
do mercado, pois
produziria'as versões F.P
e i.e. do Millci

Vieira impõe
O ministro da
Agricultura, Andrade
Vieira, atendeu o
pleito dos produtores
nacionais de vinho e
baixou portaria
impondo restrições á
importação do
produto, que entram

restrições a
vigor em 24 de
janeiro de 1996. A
partir desta data, os
importadores de
vinho serão
obrigados a obter
registro no
Departamento de
Inspeção Vegetal do

vinhos
Ministério,
apresentando
certificado de origem,
expedido por
entidade oficial, que
comprove a existênenr
da empresa e a
qualidade de seu
produto. »«*.

É uma revista melhor que a outra.
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A caminhada no Centro foi possível graças ao sonho de Betinho, do antropólogo Rubem César Fernandes e do Pastor Caio Fábio, que comemoravam o sucesso do movimento que reuniu milhares de

MARCHU VIEIRA
Talvez nunca mais o Rio de Janeiro consiga

juntar, numa só manifestação, tanta gente diferente,
tantas vontades distintas. O Reage Rio de ontem foi
um desfile de todos os tipos e todas as causas. Não
havia I milhão de pessoas na Avenida Rio Branco.
Havia, quem sabe. 200 mil — ou uiii Maracanã e
meio. Mas valeu mais que 1 milhão ver a socialite
emergente da Barra da Tijuca Vera Loyola — idade
não revelada, filha de pai já seqüestrado — cami-
nhar debaixo da mesma chuva e a meio metro de
gente como Luís Amando, 50 anos, "assaltado 30
vezes, apesar de ser preto". Vera foi à caminhada de
carro com ar refrigerado. Amàncio, autodefinido

¦ como "aquele maluco do patinete, que dá show na
geral em jogo do Flamengo", veio de bicicleta,
pedalando desde Campo Grande, lonjura na Zona
Oeste da cidade.

O protesto que nasceu de um sonho do sociólogo
Betinho, do antropólogo Rubem César Fernandes e
do pastor Caio Fábio acabou generalizado como a

;chuva que molhou todo mundo. Não houve uma
;reivindicação só. O ex-jogador de vôlei Bernard, 38
anos, carioca do Bairro Peixoto, foi lá pedir um

; basta à violência que já o fez vítima de assalto duas
.vezes. Ademir Amorim, 36 anos, empregado da
indústria naval, foi lá para gritar contra o desem-
prego. Amorim perdeu três irmãos na guerra do

, Rio. Dois foram assassinados por reagiria assalto.
Outro foi morto numa briga. Mas. a faixa que'carregava dizia: "Abaixo o capitalismo. Viva o

[socialismo". Para ele. "o capitalismo e o desempre-
go são culpados de tudo."

Qualquer maneira de protesto valeu a pena. Ti-
;nha faixa contra a TV Globo, com frase avisando
que o povo não é bobo. E tinha, debaixo da faixa,
assinada pelo PDT, quem recusasse o panfleto com

,a mesma mensagem. "Não 
quero, odeio o Brizola",

reagiu o aposentado Roberto Cruz Filho, 62 anos,'assaltado duas vezes em ônibus.
. Teve faixa contra o prefeito César Maia e contra
a carona da NET nos buracos da prefeitura. Teve'cartaz contra o governador Marcello Alencar e sua
política de privatizações. Teve grito contra o presi-
dente Fernando Henrique Cardoso e contra o mi-
nistro da Fazenda, Pedro Malan. Teve gente fanta-

•siada de Rei Momo, Papai Noel, palhaço. Teve até
Chacrinha. "Vim 

protestar contra o pensamento
negativo", anunciou, por trás do paramento de
Velho Guerreiro, o carioca de São Gonçalo Adair

da Silva. 30 anos. vítima de pivetes uma vez. "Há
muitos anos me xisto assim." Bem perto dele, o
empresário Roberto Medina — 45 anos e um se-
qiiestro, em 1990 — passava de camisa branca, com
uma bandeira do Brasil enrolada no pescoço. 

"Rea-

ge Rio", gritaram quase ao mesmo tempo. Chuva
que segue.

A geração que foi à passeata das Diretas-Já, em
1984. viu ontem na rua um número de pessoas que
não chegou á metade do mar de gente daquele ano.
Mas, na manifestação de 11 anos atrás, ao contrário
de ontem, ninguém jogou papel picado do alto do
prédio do Banco Bozano Simonsen. E nem havia,
na multidão de 84, gente como o ex-taxista Mário
Menezes, 47 anos, dois assaltos — no mais recente,
há dois meses, perdeu o táxi e virou camelô. "Vim
do Méier", contou, ainda na concentração da Can-
delária, como quem fazia questão de apresentar
uma credencial de solidariedade com os seqüestra-
dos que inspiraram a caminhada.

Por falar em concentração, já na Candelária dava
para sentir a má vontade da PM com a caminhada.
Apesar dos apelos dos organizadores, o trânsito só

A expectativa dos organizadores do Reage
Rio, que imaginaram a presença de 1 milhão de
pessoas foi exagerada. Na realidade, o compa-
recimento foi bem menor. Hà números confli-
tantes, para baixo e para cima, mas nada se
aproxima da previsão inicial. Os próprios lide-
res do movimento, ao final da marcha, estima-
vam em 300 mil o comparecimento. Já o co-
mando do 5o BPM (Centro), responsável pelo
patrulhamento na hora da manifestação, calcu-
lou em 70 mil o número de pessoas presentes.

Ocupar toda a Avenida Rio Branco e a
Cinelândia com carros, qualquer engarrafa-
mento consegue. Mas enchê-la de pessoas não é
tarefa fácil. A extensão do trecho que vai da
esquina com a Avenida Presidente Vargas —
ponto de concentração de nove entre dez pas-
seatas e marchas — até o Obelisco, tradicional
local de dispersão, é de 1 mil 450 metros. Para
efeito de cálculo de ocupação territorial, consi-
dera-se que, durante uma manifestação ou co-

foi interrompido na Presidente Vargas e na Rio
Branco depois do temporal que arriou às I5h em
ponto. Oficiais que comandavam os 600 PMs dos 12
batalhões escalados para trabalhar na manifestação
não economizavam comentários, á boca miúda,
contra o ato. "Está vendo aí, quem vai reagir é São
Pedro", afirmou um coronel, cobrindo a etiqueta de
identificação da farda. "Não tem trabalhador aí."

Bobagem. Tinha, sim. O toró que deixou a PM
do governador Marcello Alencar satisfeita pode ter
desanimado muita gente, mas não tirou a disposição
dos funkeiros, por exemplo, uma multidão negra
que fez a classe média branca da Zona Sul balançar
ao som de "só 

quero ser feliz, andar tranqülamente
na favela onde nasci, poder me orgulhar e ter a
consciência de que o pobre tem seu lugar". O pobre
teve seu lugar. A garotada dos morros do Pavão, do
Pavãozinho. em Ipanema, e do Cantagalo, em Co-
pacabana. foi em ônibus da Viação São Geraldo."Se o penhor dessa igualdade, ó pátria amada,
idolatrada...", cantaram, atropelando os versos, co-
mo qualquer criança — inclusive as de classe média
— na hora do Hino.

mício, cada metro quadrado seja ocupado por
quatro pessoas, número pode chegar a seis, se a
concentração for grande, ou baixar para duas,
caso elas estejam dispersas, como aconteceu
ontem.

Como a Avenida Rio Branco tem aproxima-
damente 22 metros de largura de caixa (a área
asfaltada, pois as calçadas não são considera-
das neste tipo de cálculo), ela pode comportar
pouco mais de 120 mil pessoas no trecho da
marcha, de quase 32 mil metros quadrados,
mas apenas se a concentração for grande. Para
calcular o número de pessoas que comparece-
ram ao Reage Rio deve ser considerada ainda a
área mais larga do calçadão da Cinelândia.
Como os participantes da passeata estavam
relativamente dispersos, o engenheiro Alberto
Goldenstein calcula que 95 mil pessoas estive-
ram presentes. 

"Havia espaço para que todos
pudessem andar com facilidade e alguns claros
na multidão", explica.

_

Há relatos de gente que teve a bolsa furtada-na
multidão. Mas a paz predominou. Maria Elisa Ré-
sende, emergente da Barra de idade não revelada e
nenhum assalto, estava lá para conferir. "Não á
violência", pediu no meio do grupo de 10 emergeii-
tes. todos vestidos com camisetas padronizada!*
onde se lia: "Rio em paz" e "Apoio Kaiser".

Os emergentes apoiados pelo Kaiser foram coma
intenção de formar uma ala. Mas, se fosse desfile dç
carnaval, a caminhada de ontem levaria zero éín
Harmonia. As alas se desmantelaram já na concejv
tração. A única que funcionou foi a comissão de
frente de bebês. Assim mesmo, só foi comissão dg
frente no nome. À frente dela, a multidão furou fila
com suas próprias faixas e protestos. A Confraria
do Garoto, por exemplo, peculiaridade carioca, an^
dou de costas, mostrando sua faixa: "São Lalaiu
olhai por eles." .-"i

Eles. quem? Ninguém da confraria soube dizer ao
certo. "Todos 

que enganam o povo", gritou um dos
confrades, levado pela multidão. A bronca foi livre.
O pequeno empresário Nélson Luís Souto Jorge,.50
anos, dois assaltos, desfilou enrolado em uma baff-
deira do Brasil Império. "Pegamos o caminho errà*
do que deu nisso tudo, nessa violência, na Procla^
mação da República", deu seu recado. "ForáVft

copiar os Estados Unidos e deu no que deu." 'A

poucos metros, um grupo de moradores de Vicente
de Carvalho, no Subúrbio, tinha outras queixas. 

MA.
violência não está só na Zona Sul. Na Zona Norte;
até as escolas são piores", reclamava Delcídia de
Jesus, 47 anos, um assalto em ônibus.

Mais chuva que segue. Da fachada do Teatro
Municipal, enquanto o cidadão de bem Betinfijj
passava num Jipe com pinta de carro aberto, descia
um pano branco. Dez metros adiante, lá ia a turma
do PC do B, com o grito: 

"Não ao desemprego, nãò
ao desemprego." O canto, combinado com uma
coreografia, mereceu aplausos de gente comum ves-
tida de branco apinhada nas escadarias da Bibliote-
ca Nacional. Também ganhavam aplausos, perto
dali, gritos de "Dá-lhe, Mengo" e "Dá-lhe, TúlioJs
Do outro lado da rua, na Cinelândia, uma faixa
avisava na sacada principal da Câmara de Vereador
res: "Hiroxima não é aqui." • m'

Às vezes é. Mas, como disse Chico Buarque na
canção em que narra o desfile "da ala dos barões
famintos, o bloco dos napoleões retintos e os pigf
meus do Boulevard", vai passar. ,

OS NÚMEROS DA PASSEATA
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sos discretos, enquanto idosos assistiam w
tudo admirados. A senadora Benedita

exultava com o que classificou de uniao «Xx^^<

Clatira a integragao", vibrava. Fabiana

estudantes que abandonou sua ala, dei-
xou de lado as palavras de ordem da jj

surrado arroz, feijao, saude e educafao, llBHlfWCTy.
enumerava as faveilas cantadas no Rap
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MC Leonardo canta um de seus sucessos para a multidão na tarde em que o funk selou a unido dos opostos que deixou o centro financeiro do Rio parecendo uma grande galera

Wm . ,.s•SÉrO funk foi o ntmo oficial da cami-
:tjhada da paz. Ao som de Eu só quero é
t&er jeliz, de William e Duda, os funkei-
ífüs deixaram os bailes, saíram às ruas e
'ttimaram conta da passeata. Adolescen-

estudantes, sindicalistas e várias ou-
isaas alas foram, aos poucos, contagia-
Jdas pelo ritmo, dando a impressão de

que tudo ia acabar em funk. E acabou.
De repente, não havia mais diferença
entre pobres e ricos, ala da UNE, das
favelas ou do Sebrae. A Avenida Rio
Branco virou um grande baile funk ao
ar livre, com direito a apresentações dos
mais famosos MCs (mestres de cerimô-
niaf provocando delírios das fãs mais
histéricas.

Senhores de bigode ensaiavam pas-
sos discretos, enquanto idosos assistiam
a tudo admirados. A senadora Benedita
da Silva, defensora do baile funk do
Morro Chapéu Mangueira, que anda
tirando o sono dos moradores do Leme,
exultava com o que classificou de união
asfalto/morro. "Vi a ala do funk e ficou
clara a integração", vibrava. Fabiana
Ainorim, 17 anos, do tradicional Colé-
gio Sion, no Cosme Velho, foi uma das
estudantes que abandonou sua ala, dei-
xou de lado as palavras de ordem da
UNE e migrou para o baile. Em vez do
surrado arroz, feijão, saúde e educação,
enumerava as favelas cantadas no Rap
do ABC, dos MCs Júlio e Leonardo.

Dia de glória — MC William,
MC Duda, Bob Rum, MC Neném, An-
dré e Fabinho levaram adolescentes ao
delírio, deram centenas de autógrafos e
fizeram todo mundo dançar. Gritos e
refrões substituíram os discursos e, do
alto dos carros de som, os MCs eram
mais idolatrados do que astros da TV.
Atrás deles, vinha uma legião de ambu-
lantes, adorando a festa e os reais obti-
dos com a sede dos funkeiros.

Às 17h20, o agito já era grande.
Meninas brigavam atrás de um carro
de som em frente à Igreja da Candelá-
ria. O motivo? Um valioso autógrafo
de um MC, disputado como um tro-
leu. Outras tentavam escalar o carro
de som para tocar seus ídolos. Os
seguranças dos cantores tentavam
controlar a multidão e, já cansados,
pediam o fim do assédio.

Arrastão — Quando precisavam
descer do palco, os funkeiros quase que
provocavam um arrastão. Mesmo pro-
tegidos por seguranças, eram persegui-
dos pela avenida por tietes ensandeci-
dos, dispostos a tudo para conseguir um
troféu. "Ai. mãe, como ele é lindo. Olha
só, consegui o autógrafo do Duda",
vibrava uma delas, ao lado do telefone
público, de onde a mãe ligava para o
marido, contando tudo o que estava
çójitccendo na passeata.
>5, MC William e MC Duda — famosa
dupla do Morro do Borel — passaram
por um tremendo sufoco. Depois de
deixarem um carro de som, tiveram que
correr em disparada pela rua. Foge da-
tjüi, foge de lá, os dois procuraram
refúgio na loja de doces Toca do Coe-
lho, esquina da Avenida Rio Branco
líóm Presidente Vargas. Do lado de
fpra, meninas batiam no vidro e grita-
vam. histéricas. A confusão só acabou
èom a intervenção da polícia. Cena
inusitada: os funkeiros, com seus cor-
dÕes de ouro e jaquetas abertas, saindo
da Toca do Coelho, escoltados pela
Policia Militar. Sorte dos funcionários
,da loja. No corre-corre, cada um saiu
com seu autógrafo.

Mais cenas de histeria coletiva no
fim do ato: praticamente fechando a
passeata, milhares de pessoas dançavam
qtrás do carro de som que tocava o som
nascido nas favelas cariocas. Negros,
brancos, mendigos, hare-krishnas e es-
tjidantes não se continham enquanto
sacudiam os corpos ao som bate-estaca
que contagiou Leni Monteiro, de 61
anos, e Iraci Guerra, de 77 anos. "So-

mos duas velhinhas muito assanhadas."
Contramão — Os punks também

e^iveram presentes ontem na caminha-
Qa- Vestindo camisetas pretas e casacos
de couro, eles se concentraram num
canto da Rua Pedro Lessa, ao lado do
Teatro Municipal, onde o underground
carioca costuma se reunir. Todos de
rostos tapados e alguns com cabelos
míoicano colorido, cerca de 10 represen-
tantes Movimento Punk RJ destoavam
do clima dos outros manifestantes da
cáminhada. Eles levavam faixas com
palavras de ordem anarquistas e protes-
tavam contra a caminhada. "Estamos
lutando contra a farsa dessa passeata,
que só tem burguês no palanque. Luta-
mos por uma paz generalizada e não
por uma paz que só protege o burgueses
e^deixa de fora os pretos", alardeava um
deles, que preferiu não se identificar.

ATE DEBAIXO D AGUA

"Eu 
só quero é ser feliz,

andar tranqüilamente na

favela onde eu nasci.

È...Epoder me orgulhar

e ter a consciência

que o pobre tem seu lugar".

"Cidade 
de Deus é o maior

barato e te pergunto:
brigar pra quê? Pra quê?
Se você for lá uma vezinha só,

você nunca mais vai esquecer"

"Lá 
lá lá ô

Lá lá lauê

Deixe de ser violento

e deixa a paz renascer.
Uuuit!.

Para os funkeiros sangue

bom,

somos Borel até morrer.

Valeu!"

"Era 
só mais um Silva,

que a estrela não brilha.
Ele era funkeiro,
mas era pai de família."

"Por 
falta de ensino,

falta de informação,

pessoas compram armas,

cartucho e munição.

Se metem em qualquer briga

ou qualquer confusão,

se sentindo protegidas
com uma arma na mão.

Ra ta ta ta ta''

"Alô 
seus governantes,

prestem atenção!

Tanta covardia,

isso nos consome.

Poucos têm dinheiro

e muitos passam fome"

"A 
massa funkeir a

pede a paz geral.
Oi, demorou! -

O baile está uma uva, é!

Por isso, a gente fica na

moral"

"Olê, 
Olá, Salgueiro vem com

Pira e a força vai chegar.

Eu quero ver abalar,

sacudir a massa, arrepiar

Agitar o mundo, vamos

navegar.

O Salgueiro, força e Pira,

ninguém pode parar
Fui!".

Os ambulantes fizeram a festa

¦ O melhor negócio

foi vender a R$ 5

cada guarda-chuva

A caminhada da paz parecia um
1\. grande mercado aberto. Desde o
início da tarde, milhares de ambulantes
se espalharam ao longo da Avenida Rio
Branco, oferecendo toda sorte de pro-
dutos: de fitas para a cabeça a balões de
encher; de refrigerantes e cerveja a mas-
sa de modelar. Bons negócios, porém,
só para quem vendia guarda-chuvas.
Ao perceber que o tempo ia fechar, o
vendedor Antônio Mendes, 40 anos, le-
vou 20 guarda-chuvas para vender, ao
preço de R$ 5 cada. Morador de Inhaú-
ma, Antônio diz que para acabar com a
violência "o 

governo tem que dar em-
prego para todo mundo. Quero todo
mundo na caminhada e usando meu
guarda-chuva." A mãe de Antônio, do-
na Geralda, 75 anos, foi assaltada há
seis meses e os assaltantes levaram os
dois salários mínimos que ela acabara
de ganhar.

Para o auxiliar de escritório desem-
pregado Rinaldo Farias, a passeata era
a oportunidade de ganhar algum di-
nheiro. Morador de Nova Iguaçu, Ri-

naldo, que já foi assaltado duas vezes,
resolveu vender fitas para o cabelo com
os dizeres Reage Rio, a RS 1 cada. O
ambulante Edmundo Pinto, que nunca
foi assaltado, trabalha como camelô
desde fevereiro, quando perdeu o em-
prego em uma gráfica. Seu expediente
para faturar alguns reais foi o de vender
camisetas dos clubes de futebol do Rio
(a RS 5 cada uma). Nas camisetas, o
escudo dos clubes vinham acampanha-
dos da seguinte sentença: "Paz sim, vi o-
lência não.""Espero que essa passeata coscienti-
ze as pessoas", disse o vendedor Wan-
der Santos, ambulante há 18 anos.
Wander, 35 anos, morador de Cavai-
canti, vendia pulseirinhas do Reage Rio
com as cores rastafari (preto, amarelo e
vermelho). Morador de Columbandê,
em Niterói, Adriano Raimundo apro-
veitou a caminhada para vender, a RS
1, balões com o símbolo do Reage Rio.
Ao lado de Wander e Raimundo, a
dona de casa e desempregada Zezé Cor-
deiro vendia bandeiras do Brasil a RS 1.
Seu filho Daniel, de 18 anos, perdeu a
visão de um dos olhos há cinco anos, ao
levar uma coronhada durante um assai-
to. Zezé levou 5 mil bandeiras para
vender. Com a chuva, reduziu sua esti-
mativa de vendas para apenas 1 mil.

1
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CONTADOR GIRO, ENTRADA
AUDIO/VÍDEO,8 MM

c^nniu
Canon

Canon

IMPRESSORA|
HP 660
JATO DE TINTA, |
600 DPI TEXTO, jA
600X300 DPI IP!COR, 4 PPM, tjgJ
512 KB,
PARALELA BITRONICS,
INTERCÂMBIO
DE CARTUCHOS

Panasonic

JVC MINI SYSTEM PCX 110
SINTONIZADOR DIGITAL, RELÓGIO E TIMER,
EQUALIZADOR DE 3 BANDAS, CONTROLE REMOTO.

WtMUm DEH 515

IA COM
FRETE/IMPOSTO

CD PLAYER PARA CARROS
PAINEL DESTACÁVEL, CONTROLE REMOTO,
RÁDIO AM/FM STEREO.

IA COM
FRETE/IMPOSTO

IA COM
FRETE/IMPOSTO

Panasonic

SECRETARIA
C/TELEFONE
SEM FIO KXT 4300

TONE/PULSE,
INTERCOMUNICAÇÃO
AUTOMÁTICA.

IÁC0M
FRETE/IMPOSTO

SECRETARIA
ELETRÔNICA
KXT 2395
TONE/PULSE, VIVA VOZ,
ACOMPANHA FITA MICRO
CASSETE, TECLA REDIAL

JA COM
FRETE/IMPOSTO

(ilíiS

SECRETARIA
ELETRÔNICA
KXT 2390

TONE/PULSE, VIVA
VOZ, TECLA REDIAL,
FITA MICRO CASSETE

us$

120."

Panasonic
JACOM

FRETE/IMPOSTO
IA COM

FRtU/lMPQSTO

IA COM
FRETE/IMPOSTO

TECLADO CTK 100
100 TONS REAIS, PIANO, FLAUTA E
MUITO MAIS, 100 RITMOS (ROCK.
POPULAR, BOSSA NOVA),
2 AUTO-FALANTES

JÁ COM
FRETE/IMPOSTO

JÁ COM
FRETE/IMPOSTO

PARAFUSADEIRA
SEARS/
CRAFTSMAN
RECARREGÁVEL,
CHAVE DE FENDA E CHAVE
DE80CA 

us$

JA COM
FRETE/IMPOSTOJA COM

FRETE/IMPOSTO
JACOM

FRETE/IMPOSTO

IA COM
FRETE/IMPOSTOIA COM

FRETE/IMPOSTO

VENDAS SOMENTE POR CARTÕES DE CRÉDITO INTERNACIONAIS

CASIO.

IMPRESSORA
BJ 200
JATO DE TINTA, VELOCIDADE
248 CPS, RESOLUÇÃO
360X360 DPI, CARTA OFICIO,
ENVELOPES E TRANSPARÊNCIAS

LIGUE HO0E

Panasonic

SECRETARIA
ELETRÔNICA
KXT ÍOOO
TONE/PULSE, VISOR
DIGITAL, GRAVAÇÃO
NA MEMÓRIA

LIXADEIRA SEARS/CíiAFTSMAN
MOTOR DE 2.0 AMP, MOVIMENTO CIRCULAR,
RESERVATÓRIO PARA COLETAGEM DE PÓ.

IMPOSTO DE

IMPORTAÇÃO

EFRETE

jAnclusos

NO PREÇO.

ENTREGA NA

RESIDÊNCIA

ATENDIMENTO DE DOMINGO À SEXTA-FEIRA DE 9H AS 18H

SHOW ROOUIE DEHONSTMCflO El» NOSSA iOJfl BIS HOME BARRA SHOPPING

WSã UM SERVIÇO BIG HOMESj.

vmbíhm"

FURADEIRA INDUSTRIAL
SEARS/CRAFTSMAN
VELOCIDADE VARIÁVEL, BOTÃO DE
TRAVA E REVERSE, BOLA INTERNA DE
NÍVEL, 40 AMPS.

OS PREÇOS DOS PRAZO DE ENTREM

mamuEmmaa bhiodusútbs

SÃO HXOSE EXPRESSOS «g0BflÇA|0

BUIDOURGONECUL
COM UUMDE MÈ 02.1

IMPORTAÇÃO
SIMPLIFICADA

CORRBO

DE GREVE E
EVENTUAIS

IMPREVISTOS.

CASIO»

AGENDA
ELETRÔNICA
SF 4300
AGENDA DE COMPROMISSOS
INDICADOR DE HORA.
32 KB DE MEMÓRIA
E ENTRADA PARA US$

74.00
COMPUTADOR

SERRA ELÉTRICA
CIRCULAR
EIXO LUBRIF1CADO,
TRAVA DE DESLIGAMENTO,
5 MIL RPM,
MOTOR DE 2 1/4.

us$

90.0#

CALCULADORA FINANCEIRA
FUNÇÕES FINANCEIRASE BANCÁRIAS,
TECLADO PROGRAMÁVEL

GARANTIA

DE 90 DIAS

A PARTIR DA DATA

DE ENTREGA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

TECH MUNDO

IMPRESSORA HP 600
JATO DE TINTA, 600 DPI, TEXTO 300 DPI,
4 PPM, 512 KB, PARALELA BITRONICS,
INTERCÂMBIO DE CARTUCHOS

TELEFONE
SEM FIO
KXT 3908
PAREDE/MESA,
TECLA REDIAL.

us$

125.00

FURADEIRA
SEARS/CRAFSTMAN
VELOCIDADE VARIÁVEL, ACOMPANHA
DUAS CHAVES DE FENDA PHILLIPS

Edam

EmMElii HHH3
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O 
ponto 

de encontro VIP

1 Gente famosa defendeu-se da chuva na sede da Associagao Comercial, com direito a agua, cafezinho, suco de laranja e biscoitos

^ 
| 

Car'OSMa^^ ^

marote VIP era o exercicio da vai tntnshordar de pa:. O ircmendao Erasmo Carlos e a rain/ia da axi' music Dimicla Mercury coniBetinho, antes da caminhada I e em ate 10 presta?6es R
flnanciado por 8

Ml I ¦ III III ft'lBBIol
Huion.i vis. | ^Bl^F I International

Belezas do Marina e Maite Principe Daniela Mercury fretou Paulinho

brilham sob O aguaceiro com'ooovo para 
vir da Bahia reousou HSBB|

, . . , com w puvu Na0 loram apenasas personahdadescanocasque a Camiseia ^^7^/'/«7f/ F/y; r-M
Desde o micio dft passeata. a ma,or preocupaSao dos artistas era a chuva, que 0 prWcipe Jo5o Pcdro dc marearam present no camarote vip. Uma verdadeira 0 compositor Paulinho da W§ tyf?\tn 1 TYzMparana ter vindo para estragar a festa. Nao csperava isso. Acho que o aguaceiro Orleans e Bragan?a quase IvgiSo estraijgeira tomou o Rio e se juntou a caminhada viola parecia urn estranho no MMMnMKWMaMHppde prejudtcar a passeata. Btao tendo que quern mandou cssa chu\a nao fo. ou uma confusAo no 0s niais animados eram o presidenlc da CUT, Vicente ninhoPdos artistas do ¦¦l.llllM.flllUBffl'riflMSjio Pedro, e sim Sao Paulo , dissc, bem-humorada. a canton Manna, que sofreu - ^ da ^ocia(-ao Paulo da Silva. o Vieentinho, ojomalista Chic® camarote VIP deslocadopara sairda-Lagoa e chegarao Centro. Marina lambem contou que conheceu de r Pinh««irn .•» ^r»nihr» n-ini.»h Mmrnru P^i i " .r • i. j i r it Comercial, ao se distanciar i mnciro <. a caniora uanieia i\,t.rcur>. i .ua cnegar a recusou-se a e meSmo a'vestirperlo a vioencia earioca: Ja tin assal ada duas vc/es. Em uma dc as. quiseram , ,, „ „.¦ • . D , D p. , , . ¦———
f-fe, u i i •• a i i i m . da concentracao VIP tempo de part,cipar do Reage Rio, Daniela chegou a a camisa do Reace Rio.nte levari mas eu ream e acabci saindo do carro . Ao lado(de-JManna, a atnz uo 1 ¦ . v- fs
Niaite Proenca desdenhava da lo|a da china: "0 Viva Rio nasceu em um dia Assustado com a grande fretar um jatinho, que a trouxe de Salvador: Nao "Prcfiro sa,r com a minha".
como esse e acabou se tornando um movimcnto muito forte, Talvez agora quantidade de pessoas, se podia dcixar de |
a^ontefa o mesmo com a caminhada". As 17h. com a chuva ainda assustando escondcu atras de seguranfas importante quan
muitos dos convidados VIPs, alguns artistas faziam forga para dear no predio. e apelou a Bctinho: "Deixa Diretas Ja". Ja C
mas uma convocavao dos organizadores do evento acabou colpcando a tiirnia na eu ir contigo. Me perdi 'Vieentinho. 0 jo
"&»¦ cornpletamente". radical do sindic;

f
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fi Gente famosa defendeu-se da chuva na sede da Associação Comercial, com direito a água, cafezinho, suco de laranja e biscoito$

Carlos Magno

Pagamento em 3 x sem jurose em até 10 prestaçõesO treméhdão Erasmo Carlos e a rainha da axé nntsic Danicla Mercurv com Betinho, antes da caminhada
financiado por

a*
Di/ters ClubIntemarionalNacional Visa

fòj um exemplo de união, mas o
início da caminhada parecia mos-
trar o inverso. Durante a concen-
tração, um grupo seleto de artis-
tas, intelectuais e políticos se abri-
gou da chuva na confortável sede
da Associação Comercial do Rio,
amparado por um foV-sobrevivên-
ci'á que incluia água gelada, cafe-
zinho, suco de laranja e biscoitos.
Enquanto isso, os simples mortais
ficaram na chuva. Para comer, só
aí iguarias oferecidas pelos came-
lôs.

A forte chuva começou às
14h50 e desmontou o esquema da
concentração. Todas as alas aca-
bàram se agrupando perto da
Avenida Rio Branco, onde o funk
eça a trilha sonora. Às I6h, a
caminhada não reunia mais do
qúé 2.000 pessoas. As alas mais
cheias eram as dos estudantes e
dos trabalhadores e a da comissão
de frente, mas quem faturou com
a caminhada foram os camelôs,
que ofereciam capas de chuva,
com preços entre RS 3 e RS 5.

Ao mesmo tempo, a grande
diversão entre os artistas do ca-
marote VIP era o exercício da

brava Pat Nogueira, a Pát Beijo
(que já teve o carro roubado), de
20 anos, apresentadora da Rede
Manchete, que aproveitou para
distribuir fotos entre os fãs. O
presidente da Central Única dos
Trabalhadores (CUT), Vicente
Pereira da Silva, o Vicentinho,
veio horas antes de São Paulo e
deu um show: pediu autógrafo à
cantora Daniela Mercury e can-
tou músicas da Jovem Guarda pa-
ra Erasmo Carlos. "O 

governador
Cristóvão Buarque, de Brasília,
fica espantado como eu conheço
essas músicas", disse Vicentinho
ao Tremendão. Além da dupla,
Maitê Proença, Marina, Paulinho
da Viola, Joana Fomm, Roberto
Frejat, Letícia Sabatella, Ângelo
Antônio, Antônio Grassi e Cissa
Guimarães também estiveram na
Associação Comercial.

Na Rio Branco, a artista piás-,
tica Nídia Plata, 33 anos (que já
foi assaltada sete vezes) estava
com um grupo do Seminário da
Teologia Batista do Sul do Brasil.
Todos vestiam camisetas com a
inscrição: Se chover amor o Rio
vai transbordar de paz.

ATE DEBAIXO D ÁGUA

Belezas de Marina e Maitê

brilham sob o aguaceiro
Desde o início da passeata, a maior preocupação dos artistas era a chuva, que
parecia ter vindo para estragar a festa. "Não esperava isso. Acho que o aguaceiro
pode prejudicar a passeata. Estão dizendo que quem mandou essa phuva não foi
São Pedro, e sim São Paulo", disse, bem-humorada, a cantora Marina, que sofreu
phrâ sair da Lagoa e chegar ao Centro. Marina também contou que conheceu de
perto a violência carioca: "Já fui assaltada duas vezes. Em uma delas, quiseram
n{é levar, mas eu reagi c acabei saindo do carro". Ao lado de Marina, a atriz
Maitê Proença desdenhava da força da china: "O Viva Rio nasceu em um dia
como esse e acabou se tornando um movimento muito forte. Talvez agora
açonteça o mesmo com a caminhada". Âs I7h. com a chuva ainda assustando
muitos dos convidados VIPs, alguns artistas faziam força para ficar no prédio,
mas uma convocação dos organizadores do evento acabou colocando a turma na
rüa.

Príncipe
se assusta
com o povo
O príncipe João Pedro de
Orleans e Bragança quase
prov ocou uma confusão no
saguão da Associação
Comercial, ao se distanciar
da concentração VII'.
Assustado com a grande
quantidade de pessoas, se
escondeu atrás de seguranças
e apelou a Betinho: "Deixa
eu ir contigo. Me perdi
completamente".

Daniela Mercury fretou
jatinho para vir da Bahia
Não foram apenas as personalidades cariocas que
marcaram presença no camarote vip. Uma verdadeira
legião estrangeira tomou o Rio e se juntou à caminhada
Os mais animados eram o presidente da CTJT. Vicente
Paulo da Silva, o Vicentinho. o jornalista Chico
Pinheiro e a cantora Daniela Mercury. Para chegar a

tempo de participar do Reage Rio. Daniela chegou a
fretar um jatinho, que a trouxe de Salvador: "Não

podia deixar de participar. Esse movimento é tão
importante quanto as passeatas dos Cem Mil e das
Diretas Já". Já Chico Pinheiro preferiu bater papo com
Vicentinho. O jornalista elogiou o corte de cabelo
radical do sindicalista, homenagem a Zumbi.

Paulinho
recusou
a camiseta
O compositor Paulinho da
Viola parecia um estranho no
ninho dos artistas do
camarote VIP. deslocado,
recusou-se até mesmo a \cstir
a camisa do Reage Rio.
"Prefiro sair com a minha",
esquivou-se Paulinho, que no
entanto fez questão de
ressaltar a importância da
camisa: "Ela tem um Ibrça
simbólica muito grande".

B. AIRES
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nhada do coreografq Zc Reynaldo. "O 
que do tambem duas vezes — "o mais impor- Espero que essa caminhada de filhotes c

pode acontccer depois daqui? Nao tenho tante 6 a sociedadc acordar para o problc- que outros estados sigam o exemplo dp
ideia. So as coisas nao melhorarem ate o ma e tomar uma atitude". Rio", disse Erasmo.

? Isabelita dos Patins tambem foi caminharlpatinar pela paz nao £ sd contra a violencia, mas tambem um alerta para as-
na Avenida Rio Branco. Estava vestida de bailarina, toda de autoridades se conscientizarem dos problemas de saiide, educa-
branco, e se protegeu da chuva sob as marquises da Avenida (do e Aids. Eles tem que dar trabalho para este povo, que niio
President1 Vargas, onde alisava um pombo branco, ao lado de quer luxo, mas quer sd comida. Agora compraram nao bet

eventual dos seguran?as contratados organizadores do evento. Enquanto
pelo Salgueiro, para apoiar a cami- andava. a apresentadora nao se can-
nhada. Pouco antes da Rua Santa Lu- sou de distribuir beijos e autografos a
zia, os fas. que deliraram com a apre- quem passava por ela.
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Pedes de obras Torlonl p6« N>m clrurqto Ator lembra

flm * confutlo Mflura Monique lider indiano
.

Para evitar que fas mais afoitos Nem mesmo a cirurgia para Mahatma Gandhi, o pacifista
insistissem na ca?a de autografos, retirar quatro quistos do seio indiano, tambem esteve present?
a diretoria da Academicos do impediu a modelo Monique na grande marcha da paz. Veio
Salgueiro contratou 40 Evans de caminhar pela paz. na pele do ator Luiz Nascimerito;'
seguranpas para compor um Monique nao tem a menor 26 anos. Luiz nunca sofreu

Nelson Peree.

AHCO

¦.i/rii
untí

Xuxa. cercada

i>> *•»'.¦''^Sfif¦iXtfíÍK

W^mmmê.

k ¦ ^mmmw-

QtTARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 1995JORNAL DO BRASIL

Fernando Ri

A chuva quase impediu os bclws do morros Pavão-Pàvãozinho e Cantagalo de abrir a manifestação, mas quando o tempo melhorou eles puderam liderar as alas que levaram para a Rio Branco o protesto dos cariocas

ATÉ DEBAIXO D ÁGUA

Xuxa une-se ao 
povo

a Apresentadora adia

compromissos e vai à

rua contra violência

A 
apresentadora Xuxa Meneghel
fez questão de cancelar todos os

compromissos para participar da ca-
minhada — até a gravação de seu
especial de fim de ano, em Recife, foi
adiada para hoje. Nem mesmo os ape-
los de sua empresária Marlene Matos
conseguiram afastá-la da marcha.
"Quando estou no Rio. não paro de
sentir medo. Não consigo sair para ir
ao cinema ou ao teatro sem entrar em
pânico. Mas essa é uma passeata pela
paz, não posso sentir medo", disse a
apresentadora aos integrantes de sua
equipe que a acompanharam à passea-
ta. Marlene tinha medo de que ela
corresse riscos com o assédio dos lãs,
mas Xuxa bateu pé e foi andando da
Candelária à Cinelândia.

Durante todo o percurso, Xuxa era
protegida por pelo menos 20 seguran-
ças de sua empresa, além do reforço
eventual dos seguranças contratados
pelo Salgueiro, para apoiar a cami-
nhada. Pouco antes da Rua Santa Lu-
zia, os fãs. que deliraram com a apre-

sentadora durante todo o trajeto, qua-
se escapam ao controle da equipe de
segurança. Eles foram obrigados a
desviar a rota à força, em direção à
esquina das ruas Santa Luzia e Méxi-
co. Cercada, Xuxa esperou paciente-
mente até que seu carro, um Grand
Cherok.ee. fosse levado até o local, às
1%20. Xuxa saiu dirigindo.

Antes da passeata, Xuxa gravou
um comercial do Papa Tudo de Natal.
Numa conversa com sua equipe, ela
lembrou os tempos de infância em
Bento Gonçalves, onde as pessoas po-
diam circular pelas ruas com seguran-
ça e os velhinhos jogavam cartas, tran-
qüilamente, nas calçadas. Na passeata,
Xuxa estava acompanhada de suas
Paquitas e de vários amigos, que ves-
tiam as 400 camisetas com a inscrição
Xuxa paz, pintadas especialmente para
a caminhada. A apresentadora, no en-
tanto, estava vestida com a blusa ofi-
ciai do Reage Rio, que ganhou dos
organizadores do evento. Enquanto
andava, a apresentadora não se can-
sou de distribuir beijos e autógrafos a
quem passava por ela.

André Arruda
sw

por paquitas, foi muito assediada pelos fãs durante a passeata

A 
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i--Tendo bebês como abre-alas e uma comissão de frente repleta de celebridades, multidão toma conta da Avenida Rio BranccF
As 150 crianças — de três meses a sete

anos — dos morros Pavão-Pavãozinho e
Cantagalo. que sairiam à frente da cami-
nhada, quase não puderam desfilar. A chu-
vá fez com que eles seguissem de ônibus
grande do percurso até a Cinelândia, en-
quanto algumas mães marchavam com os
carrinhos vazios. Quando a chuva final-
mente diminuiu, os bebês puderam ocupar
sou lugar, com as crianças mais velhas um
pouco atrás.

No grupo das celebridades, ainda na
comissão de frente, a dificuldade era conter
os ânimos de alguns manifestantes diante
de atores e cantores. A confusão maior se
instalou na chegada de Cristiane Torloni.

Sandra de Sá e Lúcia Veríssimo. Os segu-
ranças abusaram da força para protegê-las
do assédio, e o empurra-empurra foi inevi-
tável. Meninas gritavam e choravam pelo
ator Leonardo Vieira, isolado por um cor-
dão de seguranças parrudos, vestidos de
colete vermelho.

Mas entre os artistas o clima era de paz."Essa caminhada demonstra a impaciên-
cia, a busca de resposta. Eu, por exemplo,
não agüento mais esperar", disse o mineiro
José Mayer, que há 15 anos adotou o Rio
para viver. O ator foi á passeata com a
mulher. Vera, e a filha. Perto de Mayer
estavam também Antônio Pedro índio da
Costa, subprefeito de Copacabana, os ato-

res Carlos Vereza, José Wilker. Othon Bas-
tos. Marcos Winter. Maité Proença e fonas
Bloch e o deputado Rubem Medina.

Vítima da criminalidade — ano passado
ladrões levaram seu Ômega. que era dirigi-
do por sua irmã — a cantora Alcione disse
que foi "dizer não á violência, que não se
resume a assaltos e seqüestros". "Violência
é também ver barracos desabando com a
chuva porque o prefeito só se preocupa
com obras de fachada", recLimou Alcione.

Menos engajada, a modelo Monique
Evans chegou na concentração acompa-
nhada do coreógrafo Zc Reynaldo. "O 

que
pode acontecer depois daqui? Não tenho
idéia. Se as coisas não melhorarem até o

ano que vem. eu saio do Rio", garantiu a
modelo.

O empresário Roberto Medina, que já
foi seqüestrado, elogiou a "pluralidade de
opiniões" na caminhada. "Nunca vi um
movimento contra a violência desse tama-
nho. É do rico e do povo também. Uma
passeata desse tipo não tem que ser contra
nada, mas a favor da paz", disse.

O ator Antônio Grassi afirmou que,
para ele, a maior violência é ver crianças
vendendo coisas no sinal para sobreviver.
Para o vereador Jorge Bittar — que já foi
assaltado duas vezes e teve seu carro furta-
do também duas vezes — "o mais impor-
tante é a sociedade acordar para o proble-
ma e tomar uma atitude".

O secretário municipal de Meio Am-
biente, Alfredo Sirkis, especulava sobre:'ó
dia seguinte. "Quero ver como vão trárisj
formar essa energia toda", questionava;Deslumbrada mesmo estava a cantora Wa^
tusi. "Estou maravilhada. Temos que limí-
par a cidade para atrair mais turistas. CcP
mo ê que você pode convidar alguém parira sua casa se a sala está suja?" -rm

Atrás da comissão frente, o trenwiúlàa
Erasmo Carlos, faixa branca na testa, lide,-:
rava um grupo de amigos que cantava!
Para não dizer que ncio falei de flores. "A-
violência maior são as injustiças sociaisa
Espero que essa caminhada dê filhotes c
que outros estados sigam o exemplo dQ;
Rio", disse Erasmo.

CIDADE

? lsabelita dos Patins também foi caminhar/patinar pela paz
na Avenida Rio Branco. Estava vestida de bailarina, toda de
branco, e se protegeu da chuva sob as marquises da Avenida
Presidente Vargas, onde alisava um pombo branco, ao lado de
outras drag queens. 

"Desde o momento que fui escolhida como
símbolo do Rio de Janeiro , não podia deixar de vir. A passeata

não è só contra a violência, mas também um alerta para as-
autoridades se conscientizarem dos problemas de saúde, educa-
ção e Aids. Eles têm que dar trabalho para este povo, que mio
quer luxo, mas quer só comida. Agora compraram não sei
quantos carros para a polícia. Por que não compraram ambu-l
láncias para os hospitais?", questionou lsabelita dos Paii)iS.

N>m cirurgia
segura Monique
Nem mesmo a cirurgia para
retirar quatro quistos do seio
impediu a modelo Monique
Evans de caminhar pela paz.
Monique não tem a menor
dúvida de que existem muitos
políticos tirando proveito dessa
situação. "Esta manifestação
serve para mostrar que o carioca
não gosta só de praia e
Maracanã", comentou.

Pelo menos 200 trabalhadores da
construção civil participaram da
passeata Reage Rio pedindo mais
emprego para combater a
violência. Vestidos de branco,
com uma faixa preta presa na
roupa, os trabalhadores
protestavam contra as demissões
no setor que, segundo o Sindicato
da categoria, chegam a 11 mil
este ano.

Torloni p6a
fim à confusão
Para evitar que fãs mais afoitos
insistissem na caça de autógrafos,
a diretoria da Acadêmicos do
Salgueiro contratou 40
seguranças para compor um
cordão de isolamento. Depois de
muito empurra-empurra em volta
do cordão, Cristiane Torloni
tomou a iniciativa de se
desvencilhar do grupo. Só então
a confusão acabou.

3
Ator lembra
lidar indiano ,*
Mahatma Gandhi, o pacifista
indiano, também esteve presentè
na grande marcha da paz. Veio
na pele do ator Luiz Nascimento.
26 anos. Luiz nunca sofreu
violência, mas um primo reagiu a
um assalto e ficou com o braço
paralisado. Envolto em lençóis1 i
brancos, o ator disse que
pretende montar uma peça de
teatro tendo Gandhi como tema:;.

Peões de obras
pedem trabalho
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Caras 

pintadas 

de branco

Jovens que pediram o impeachment de Collor em 92 voltam às ruas do Centr
. Qs jovens que foram às ruas em 1992

para pedir o impeachment de Fernando
Collor voltaram ontem à Avenida Rio
Branco, desta vez pelo fim da violência.
Nos seus rostos, as cores verde e amarelo
dit bandeira do Brasil foram substituídas
pelo branco. E. no lugar na tarja preta que
simbolizava o luto do pais. ontem os jo-
vens traziam uma faixa branca amarrada
no braço e na cabeça, num apelo pela paz.
Quem chegou de cara lavada, logo foi
batizado com um banho de farinha de
tíigo que, misturada a chuva, colava no
rosto.

' O espaço reservado para a concentra-
çâo da Ala dos Jovens chamava atenção

pela decoração multicromática, assinada
pelo artista plástico Antônio Péticov. As
pilastras da Presidente Vargas foram enfei-
tadas com bolas de várias cores que repro-
duziam um arco-íris e terminavam em
branco. Com apitos em punho, os jovens
fizeram muito barulho, pulando e cantan-
do músicas como Cidade Maravilhosa.

O estudante Rafael Lemgruber, de 18
anos, tinha muitos motivos para pedir me-
didas contra a violência na cidade. Primo
do ginecologista Ivan Lemgruber. que foi
seqüestrado este ano, Rafael já presenciou
outra tragédia. Seu avô, que era gerente de
um banco, foi morto há sete anos durante
ura assalto. "Vim aqui para pedir o im-

peacluiwnt de Collor e, se deu certo, por
que não tentar outra vez? Viemos dar um
toque no governo e pedir medidas para
combater a violência."

No grupo dos neo-hippiés — que resga-
tou a ideologia libertária dos anos 60 e
pregou a paz. o amor e a fraternidade pelas
ruas do Centro —. o estudante de Comuni-
cação da PUC Gustavo Correia. 19 anos.
dizia não se importar com o único assalto
que sofreu. "Para mim, a maior violência è
a maneira como as pessoas se tratam hoje
no mundo. Não há mais amor."

Enquanto os caras-brancas da Zona Sul
passavam cantando o Rap da Felicidade,
cujo refrão termina com a frase ... e ter a

o com novas cores para
consciência que o pobre tem seu lugar, o
ambulante Leandro Rabelo, de 17 anos,
morador do Morro da Mineira vendia la-
tas de cerveja sem participar da Caminha-
da pela Paz. Cursando a sétima série do
Primeiro Grau, ele diz saber exatamento
qual sua posição na sociedade. "Eu tenho
consciência do meu lugar. E aqui na rua,
vendendo cerveja para os outros."

De todos os grupos que compunham a
Ala dos Jovens, o que tinha mais represen-
tantes era o do movimento Rio Paz com
Amor, que pedia ao governador 

"o cum-
primento da Lei n° 1458/89: o fim da vio-
lência se inicia pela dignidade policial". O
estudante de fisioterapia Marco Antônio

pedir o fim da violência
Ramos, 23 anos, presidente do movimento,
que foi inaugurado no dia 12 de outubro,,
coordenava cerca de 70 integrantes do Rio -
Paz com Amor. "Fui assaltado três vezes.
A última foi aqui mesmo, na Presidente
Vargas e levaram o meu relógio", lembra..

No decorrer da caminhada, os jovens £ü
dispersaram e aderiram a outras alas, co-
mo a das organizações estudantis. "Fize-

mos um trabalho de conscientização dos"
jovens. A primeira ordem é educação. O
lugar deles é nas escolas, estudando. Não
nas ruas", disse a coordenadora da Asso-
ciação Municipal dos Estudantes Secunda-
ristas (Ames), Paula Loewestein.

Com faixas brancas na
cabeça e muita
desçon tração, os jovens
tomaram as mas do
Centro da cidade,
cantando os refrães de seus
funks favoritos e sujando
uns aos outros com farinha
de trigo, ent meio à festa
da cidadania

•..aífcf*
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André Arruda

na contra a

Caminhada pela paz Minipasseata de

termina com funk «mSae creche e sucesso
A fi^cto rla nnfs»rmmnnln Art onminKn/)n no Pinul

Experiente na luta política, Niemeyer (E) protestou contra a discriminação social

¦ Ricos e pobres
desfilam camisetas

e tênis pelas ruas

A 
simplicidade das roupas unifor-
mizou os milhares de manifes-

tantes na tarde de ontem. Camisetas
brancas — com mensagens contra a
violência e pela paz —, calças brancas
ou jeans e tênis compunham o traje de
favelados e colunáveis. As camisetas
que mais se destacavam eram as da
Ação da Cidadania Contra a Miséria e
pela Vida, que trazia a mensagem Fo-
me maior violência, e as do Viva Rio,
com a frase: Reage Rio - um milhão na
rua pela paz. Camisetas com a palavra
paz escrita em diferentes formas e co-
res também chamavam a atenção. O
branco se destacava no cenário.

A maior parte dos artistas aderiu á
moda das camisetas-manifestos. A
atriz Maitê Proença e a apresentadora
de TV Cissa Guimarães optaram pela
do Betinho. Já o ator José Mayer e o
atleta e político Bernard foram com as
do Viva Rio. Mais original, a cantora
Zezé Motta resolveu homenagear a
Mãe de Santo Esteia e colocou a cami-

seta dos seus 70 anos. "E 
para dar

sorte e trazer axé para todos aqui",
explicou. Todos eles estavam de calça»
e tênis brancos.

Tallulah Carvalho de Brito, direto-
ra da Zona Internacional, entidade
que presta assistência social ás mulhe-
res de 66 países, optou pelo estilo ma-
nifestante-chique. Destacando-se do
modelito que predominou na passeata,
vestia um sofisticado conjunto de li-
nho branco enfeitado por bijuterias
finas. "A minha intenção não era vir
chiquérrima. Esta roupa é, no entanto,
o único conjunto branco que tenho no
armário", tentou se justiçar Tallulah.

A chuva também fez moda: tor--
nou obrigatório o uso de capas piás-,
ticas transparentes. Vendedores am-
bulantes fizeram a festa. Foi o caso
do vendedor José Pereira da Costa,
que veio de São Paulo para a mani-
festação e antes das I7h já tinha
vendido quase todas as 50 capas que
trouxera. Elas eram vendidas entre
RS 3 e RS 5. Quem não foi a caráter

para a passeata também podia com-

prar camisetas com mensagens di-
versas, vendidas entre RS 5 e RS 15.

ATÉ DEBAIXO D ÁGUA

Samuel Martins

Última ala
pede cidade
mais limpa
A última ala da
caminhada pela paz foi
formada por 30
integrantes do movimento
Loucos Varridos."Queremos conscientizar
a população de que sujar
a cidade é tão ruim
quanto a violência",
afirmou Maria do
Socorro, do Loucos
Varridos.

Bares comemoram

grande movimento
Parecia até uma sexta-feira sem chuva. "Até 2lh30. foram
35 barris de chopp. Normalmente, não saem mais de 20
nem até as quatro da manhã", vibrou José Augusto
Lorenzo. gerente do Restaurante Simpatia, na Cinelândia. ¦
Como o movimento era pela paz. nem as costumeiras
brigas de botequim surgiram: "Só teve uma madame
engrossando porque faltou papel no banheiro", brincou •
Antônio Vieira de Sousa, do bar Amarelinho. A freqüência .'
aumentou com o fim da caminhada. "Assim que o sino
anunciou o fim do evento, comecei a tomar meu chopp ,
confessou o desenhista Lucas Xavier.

> - -

Niemeyer ataca

discriminação

e violência

Velho militante comunista, construtor de
Brasília e arquiteto de fama internacional,
Oscar Niemeyer, 88 anos, exibiu fôlego
invejável e percorreu toda a Avenida Rio
Branco, mostrando que não esqueceu as
velhas lições de agitação e propaganda do
extinto Partidão: "O Rio chegou a uma
situação limite, e o povo manifesta aqui
sua insatisfação com esse quadro de vio-
lência e discriminação social", disse .

O principal destaque do time de atletas
na passeata de ontem foi um velho perso-
nagem das crônicas esportivas da cidade:
Zico. Cercado de admiradores, o ex-joga-
dor do Flamengo comprovou que sua po-
pularidade está em dia. Pouco depois de
chegar ao palco armado na Cinelândia, o
galinha de Quintino deu seu apoio ao mo-
vimento e foi duro nas cobranças. Apesar
de não falar em nomes, Zico foi claro: a
violência do Rio só acabará quando a
oferta de empregos aumentar.

O compositor Hermínio Bello de Car-
valho estava afinado no diapasão da pas-
seata do Reage Rio: lutar contra a violên-
cia n o Rio. E ainda teve a preocupação de
tentar conscientizar as pessoas sobre a im-
portância da união para resolver esse pro-
blema que toma conta do estado.

Caminhada pela paz
termina com funk
A festa de encerramento da caminhada, na Cinelândia, come-
çou quando a maioria dos manifestantes ainda se encontrava
a quarteirões dali. Atraída pelo som dos raps, muita gente se
antecipou à marcha. Até o coordenador da Ação da Cidada-
nia contra a Fome e pela Vida. Hebert de Souza, o Betinho.
chegou antes da hora ao local do encerramento. Acompanha-
do da atriz Joana Fomm e da cantora Daniela Mercury.
Betinho já eslava no palanque as 18h 15. Em sua homenagem,
o som dos rappers foi substituído pela canção Givc peace a
chamei dos Beatles. Logo em seguida, os A/Cs e DJs volta-
ram a atacar com o som de bailes funk.

Musa da
'Domingo'

comparece
Acompanhada do namorado,
a primeira musa do verão da
revista Domingo. Carolina
Sá, compensou o esforço da
caminhada saboreando um
milho cozido em um
ambulante da Cinelândia."Acabamos de chegar de
viagem e. ainda no avião,
decidimos participar da
caminhada", contou.

Minipasseata de

creche é sucesso
Em dia de passeata de gente grande, os baixinhos
dominaram as ruas. Cerca de 500 alunos, entre 3 e 10 anos
da Creche-escola Acalanto, realizaram uma minipasseata
pela Rua Visconde de Caravelas, entre as ruas Real
Grandeza e Conde de Irajá. em Botafogo. Vestidas de
branco e muito empolgadas, as crianças conquistaram a
simpatia de moradores e de gente que passava pelas ruas,
enquanto cantavam Cidade Maravilhosa a plenos pulmões."Como eles são muito pequenos, preferimos trabalhar a
questão do amor á cidade, do que ampliar para outros
temas", explicou a coordenadora da Creche, Silvia
Calabria.
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ATÉ DEBAIXO D ÁGUACAIO FÁBIO

Dia do 
pastor

começou com

telegramas

, Pçla manhã, o pastor Caio Fábio, di-
retor da Fábrica de Esperança, ficou em
casa recebendo telefonemas, telegramas e
fazendo os últimos convites para a Cami-
nhaçla da Paz. O primeiro telefonema que
reçebéu foi do senador íris Resende, di-
zèhdo que fará um pronunciamento, no
qual pretende dizer que a posição dura do
governador Marcello Alencar sobre o tia-
grante de drogas dentro da Fábrica é"absurda".

Entre os telegramas, o que mais dei-
xou Caio Fábio emocionado foi o de Ana
Maria Rattes, coordenadora dos Centros
Comunitários de Defesa da Defesa da

Cidadania (CCDC). subordinados á vice-
governadoria. A mensagem dizia que 

"só

quem está distante da comunidade desço-
nhece a linha tênue que divide a frontei-
ra" entre a atuação do tráfico e as comu-
nidades pobres.

Antes de chegar ao seu escritório, no
prédio da Visão Nacional de Evangeliza-
ção (Vinde), às 10h45. Caio Fábio almo-
çou na churrascaria La Mamma, em Ni-
terói. Foi para o Rio de aerobarco com os
quatro filhos e teve que ir andando para a
Candelária a pé e debaixo de muita chu-
va. Caminhou pela Rio Branco até a
Cinelândia entre os artistas, de braços
dados com Fernando Gabeira. Alfredo
Sirkis. Carlos Mine e com Clarisse Peck-
man, do movimento Viva Rio.

Pouco depois das 19h, Caio Fábio foi
para casa cuidar dos filhos, já que a
mulher Alda está de férias nos Estados
Unidos. "A chuva atrapalhou um pouco,
mas intensificou o evento. A multidão
confirmou o sucesso e fortaleceu o da-
mor pela paz", avaliou.

Emocionado e feliz, Betmlio foi aplaudido ao longo de todo o trajeto até aiegar ao Centro para manifestação pela paz na cidade

Nem mesmo a chuva forte que começou a cair na tarde de ontem

conseguiu fazer com que a expectativa de três das pessoas mais

envolvidas com o Reage Rio se transformasse em preocupação. O

sociólogo Herbert de Souza, o Betinho; o coordenador do Viva Rio,

Rubem César Fernandes, e o pastor Caio Fábio viveram os momen-

tos que antecederam a passeata de forma absolutamente tranqüila.

Betinho almoçou tomando uma cervejinha; Rubem Ficou ensaiando

a,s palavras de ordem da passeata em ritmo de funk; e Caio, após ler

vários telegramas de apoio, tomou um aerobarco, em Niterói, desem-

barcou há Praça XV e seguiu a pé até a Candelária.

sou em palavras de ordem para a mani-
festação. Ala ala laò, ala ala laê, deixe dc
ser violento e deixe a pa: permanecer foi
um dos slogans pensados por ele, inspira-
do no Rap do Borel. Na hora em que saía
para a caminhada, o antropólogo foi sur-
preendido pela chuva que desabou na
cidade, e chegou a temer pelo sucesso do
movimento. Foi tranqüilizado por Frei
Beto: "Pode confiar. Sou chegado nos
homens lá de cima", brincou o amigo.

Rubem César chegou de metrô na
Candelária às 15h40 e foi surpreendido
pelo abraço de Virgilia Gomes, 40 anos,
que pedia ajuda, já que havia sido despe-
jada. O antropólogo aconselhou Virgilia
a procurar o Viva Rio no dia seguinte.
Mas garantiu: 

"Não sou um mito e não
resolvo os problemas de todo mundo".

Durante a caminhada, ao lado do pas-
tor Caio Fábio, Rubem César repetia que
tudo estava maravilhoso, melhor do que
o esperado. Em certo momento, lembrou
antigas passeatas ao cantar a música Pra
não dizer que não falei das flores, de Ge-
raldo Vandré, hino dos opositores do
regime militar. No fim. era a imagem da
satisfação. "Foi um sucesso", festejou.

Depois da manhã agitada, Rubem César Fernandes foi de metrô até a Candelária

BETINHO

Beijos e abraços

para 
o defensor

da cidadania
"Só tem pobre falando comigo. Co-

mo é que isso é passeata de rico?" Emo-
cionado. o sociólogo Herbert de Souza,
o Betinho, de 60 anos, fez o desabafo na
Cinelândia, no Fim da caminhada pela
paz. Ao lado da cantora Daniela Mer-
cury e da atriz Joana Fomm, Betinho
cumpriu o percurso da Candelária à
Cinelândia em um jipe aberto. Foi
agarrado por dezenas de pessoas que
queriam dar-lhe beijos, abraços ou sim-
plesmente falar: "Valeu, Betinho".

Ao chegar à Cinelândia, com a roupa
encharcada, Betinho teve que pegar ou-
tra camisa e uma jaqueta emprestadas
para se proteger do vento. Coube ao

sociólogo tocar o sino e encerrar a ma-
nifestação.

O dia de Betinho começou com um
café da manhã cm casa. Às 1 lh30 diri-
giu-se ao Ibase, onde deu entrevistas a
emissoras de rádio e consolou por tele-
fone o sociólogo Caio Ferraz, da Casa
da Paz de Vigário Geral, que lamentava
não poder participar da caminhada, por
estar escondido devido às ameaças de
morte que vem sofrendo. "Não 

precisa-
mos de heróis mortos", disse-lhe Beti-
nho.

Em seguida, foi almoçar nuin restau-
rante japonês em Botafogo. As 15h,
pegou um táxi até o metrô de Botafogo
e previu: 

"Vai chover, mas não dá para
adiar a caminhada. É que nem piqueni-
que de pobre: o ônibus já está alugado,
e a comida, pronta" disse, classificando
a passeata, como "uma coisa inédita no
país": 

"O comício pelas diretas e o pro-
testo pelo impeachment foram organiza-
dos por partidos políticos e abordavam
questões da República. O nosso palan-

que, agora, é civil. Não tem briga de
poder c a cidade está mobilizada peíà
cidade".

No último vagão do trem. Betinhò
foi saudado por vários passageiros. De-
sembarcou na estação Uruguaiana e tor
mou o jipe vermelho que o conduziu até
o prédio da Associação Comercial, on-
de repeliu as críticas do governador
Marcello Alencar, alegando que 

"hoje a
festa é nossa, amanhã c o dia deles". ;

p
As 17h30, o sociólogo desceu a rua.

Os sinos da Candelária anunciavam o
inicio da caminhada. Betinho pediu ou-
tra lata de cerveja, que foi bebendo até
chegar à Cinelândia.

Depois da manifestação, na festa or-
ganizada pelo Viva Rio, o sociólogo se
surpreendeu ao saber das estimativas da
Polícia Militar sobre o número de partir
cipantes da passeata. 

"Se a PM disse
que tinha 20 ou 30 mil é gozação oú
vingança. Lá de cima do palanque, eu ví
um milhão de pessoas", garantiu.

A mobilização
da Feira de
São Cristóvão
A Associação de Feirantes
de São Cristóvão também
marcou presença na
caminhada Reage Rio.
Segundo o presidente da
Associação, Agamenon de
Almeida, pelo menos 100
feirantes participaram da
manifestação para
desmistificar a violência na
Feira. Para Agamenon, que
foi assaltado seis vezes, sem
nunca ter reagido, "os
homens do mal já se
organizam em quadrilhas, e
agora é hora dos homens de
bem se organizarem".

¦'.(O

Beatriz Segall tropeça
mas segue em frente
Durante a caminhada de ontem, a atriz Beatriz Segall
tropeçou e machucou o joelho, mas não desistiu do
Reage Rio. Depois de fazer um curativo cm uma das
ambulâncias colocadas à disposição dos participantes!'
a atriz voltou à manifestação. Sorrindo, brincou:
"Tropecei na cidade esburacada". Beatriz Segall
elogiou a passeata e convocou a população a não
desistir de lutar pela paz.

Carro velho na contramão 
''

não escapa de muita vaia
Pelo menos um foi vaiado durante o Reage Rio:
indiferente à multidão que já se aproximava da
Cinelândia, o motorista de um Corcel velho, marrom,
tomado pela ferrugem, placa BU-8242, de Teresópolis -'•
(RJ), cruzou a Av. Rio Branco, pela Rua da
Assembléia. Em dia normal, seria uma contra-mão. O
povo não perdoou: vaiou o motorista, que fez cara feiáv
mas conseguiu completar sua cruzada.

RUBEM CÉSAR FERNANDES

Idosos apostam

no futuro da paz
Na ala da terceira idade, idosos de vários bairros cami-
nharam por um futuro de paz. Maria da Penha Cesário.
de 60 anos, moradora de Campo Grande, já faz parte,
há um ano, do Movimento Ação da Cidadania contra a
Miséria e pela Vida. "Onde moro. a rotina é muito
violenta. Em três meses, morreram 12 jovens que não
conseguiram trabalho e se envolveram com o tráfico.
Estou aqui para pedir pelos filhos e netos que tenho para
criar", disse ela, que jamais foi vitima de violência. Iraei
Guerra, de 77 anos, e Leni Monteiro, de 61, de Bonsu-
cesso, também fizeram questão de participar do Reage
Rio. apesar de nunca terem sido assaltadas. "Estamos

protegidas da violência porque usamos terços dentro da
blusa. Sou apaixonada pelo Rio e estou muito triste com
a falta de segurança que existe hoje", disse Leni, que
junto com a amiga dançou e caminhou pelas ruas,
debaixo de chuva e ao som de funk. "Somos velhinhas
muito assanhadas", disse Leni.

Dia de festa e
^VíSUitÃ,

trabaiho 
para

o antropólogo

0 dia do coordenador do Viva Rio. o
antropólogo Rubem César Fernandes,
começou cedo ontem. Apesar de ter dor-
mido às 2h na véspera, Rubem César
levantou às 6h, para dar uma série de
entrevistas que se estendeu até o almoço.
BBC de Londres, Chicago Tribune e New
York Times foram alguns dos órgãos de

comunicação estrangeiros com que falou,
entre dezenas de nacionais.

O anúncio do presidente Fernando
Henrique Cardoso, durante o programa
Palavra do Presidente, sobre a participa-
ção das Forças Armadas no patrulha-
mento das fronteiras, fez Rubem César
comemorar. "Essa era uma reivindicação
que o Viva Rio levou à Brasília há quinze
dias", contou.

Durante o almoço, Rubem César pen-

¦
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Cidadãos se

encontram

na 

passeata
0 que teriam um funkeiro, uma estudante e o presidente da Associa-
ção Comercial do Rio em comum? Só a disposição de enfrentar os
percalços para marcar presença no Reage Rio. O empresário Hum-
berto Mota quase chegou lá: dores na coluna o impediram, na última
hora, de participar. 0 MC Leonardo saiu da Rocinha de carona e
teve caminhar um bom pedaço no Centro. Depois da passeata, teve a
certeza de que a vida dura de quem mora no morro ia mudar. Já a
presidente do grêmio do Colégio Santo Inácio, Ana Luíza Beraba,
sofreu com a chuva. Mas depois caiu no funk, comemorando o toró
de demonstrações de cidadania.

KPP ¦ ~
Leonardo Pereira deixa a Favela da Roeinha, onde nasceu e já viu pessoas morrerem em tiroteios, e se dirige ao Centro, para mostrar a indignação dos que vivem no morro, como sua mãe. Maria, que o incentivou

HUMBERTO MOTA

Problema nu

coluna frustra

o empresário

O presidente da Associação Comerciai
do Rio de Janeiro, Humberto Mota. 49
anos, foi um dos primeiros a questionar a
importância da passeata gigante idealiza-
da por seus companheiros do movimento
Reage Rio. "E o dia seguinte?", pergun-
tava durante as reuniões do grupo. Voto
vencido, foi convencido de que, pelo me-
nos do ponto de vista simbólico, a cami-
nhada teria sua importância. Vestiu a
camisa, mas acabou não indo, alegando
dores na coluna. Ele não tira da cabeça
que para melhorar o Rio cada um deve
lazer sua parte, todos os dias. 24 horas.
Pode ser gerando emprego para meninos
de rua, dando educação, pagando os im-
postos ou simplesmente não subornando
o guarda de trânsito para livrar-se da
multa.

Nascido em Minas Nova — no Vale
do Jequitinhonha, uma das regiões mais
pobres do pais —, Mota participa de
movimentos pelo Rio há seis anos. On-
tem. às 8h30. já estava tomando café da
manha no hotel Caesar's Park, em Ipane-
ma, com o secretário municipal de Urba-
nismo, Luís Paulo Conde, e o diretor da
BR Distribuidora, Reinaldo Aloi. À me-
sa, debatiam a construção de um kartó-
dromo — provavelmente em Jacarepaguá
—. com inauguração prevista para o ano
que vem. Iniciativa capaz de criar 500
empregos diretos e 2 mil indiretos."Atrair investimentos para a cidade é um
ato concreto de amor ao Rio", sentencia.
Em 89. foi um dos criadores do movi-
mento Riomania — um dos embriões do
Viva Rio. Entre 70 e 74 (quando traba-
lhava como jornalista) ainda em Minas,
engajou-se no Centro de Cronistas Eco-
nômicos com um objetivo: revitalizar a
economia mineira. Atraiu a Fiat.

A idéia da passeata de ontem lhe foi
apresentada pelo publicitário Roberto
Medina. No inicio, o presidente da Asso-
ciação Comercial não via grande futuro

LEONARDO PEREIRA MOTA

MC desce o

morro e vive

dia de 
glória

"Manheeè, dá para passar a minha rou-
pa?" No corredor da casa da Rua Campo
Esperança, bairro do Valão, Favela da
Rocinha, dona Maria do Carmo Pereira,
cuida da camisa do filho. Eram 13h e
Leonardo Pereira Mota, de 20 anos, come-
çava a se arrumar para a caminhada da
paz. Morador da favela desde que nasceu,
Leonardo diz que perdeu as contas de
quantas pessoas viu morrer em brigas de
grupos rivais de favela ou nas invasões da
polícia. "Graças a Deus, de um tempo para
cá essa guerra melhorou", respira aliviado.
Ontem, porém, Leonardo se dedicava a
duas missões muito especiais: levar para o
asfalto do Centro da cidade a indignação
dos moradores do morro com o preconcei-
to e a violência e, ao mesmo tempo, trans-
mitir uma mensagem de otimismo em no-
me da galera funk.

Ele já se virou vendendo picolé, traba-
lhando como office-boy e vendendo jornal
em uma banca de Copacabana. Mas agora
é o MC Leonardo. Quer ganhar a vida
escrevendo rap — é autor, entre outros, do
Rap das armas — e fazendo bailes pais

ANA LUÍZA BERABA

Do impeachment

à luta contra a

violência urbana
De cara lavada — e com as roupas e

faixas molhadas — a presidente do grêmio
do Colégio Santo Inácio, Ana Luíza Bera-
ba. 16 anos, chegou â concentração da ala
dos estudantes do Reage Rio disposta a
evitar que o movimento fosse por água
abaixo. Desde às llh envolvida na produ-
ção de faixas,.Ana Luiza chegou a pensar

afora. Sonha com um carro zero. mas não
pensa em deixar a favela. "Aqui 

parece que
todo mundo é de uma família só".

Leonardo passou a manhã e o começo
da tarde de ontem se preparando para o
Reage Rio. Acordou cedo — quando po-
de, dorme até as duas da tarde —, viu o
jogo Ajax e Grêmio e conversou sobre a
caminhada com amigos e vizinhos. "Será

que vai ter um milhão de pessoas mes-
mo?", especulou. E concluiu: "Mesmo 

que
não tenha tanta gente vai ser uma manifes-
tação para ficar na história. Pelo menos o
pessoal do funk vai estar em peso".

Banho tomado, bermuda, tênis, camisa
e boné escolhidos, é hora do almoço: carrc
de porco e maionese. De barriga cheia, o
MC dá uma descansadinha no sofá da
pequena sala de sua casa. Comenta que
gostaria de comprar um ar-condicionado
para seu quarto e lembra à mãe que é
preciso mandar consertar a janela do cor-
redor. "Qualquer dia vai cair na rua".

Às 14h Leonardo está pronto para sair.
Deu sorte. Descolou uma carona com um
vizinho para a Tijuca, onde foi buscar a
namorada, Alessandra Martins, 21 anos,
que já sofreu quatro assaltos, sendo queem um deles foi levada pelos bandidos.

Na Tijuca, começou o maior temporal."Não tem problema. A gente vai reagir
assim mesmo", brincou Leonardo. Che-
gando ao Centro, às 16h, Leonardo cami-
nhou menos de 50 metros e já estava se
sentindo em casa. Encontrou de cara um
monte de MCs, amigos de outros morros.

que não sairia do Ibase (Instituto Brasilei-
ro de Análises Sócio-econômicas), em Bo-
tafogo, quando viu o toró que desabou às
14h45. "Ai meu Deus, começou a chover.
E agora? Estou frustada. Esse São Pedro é
um neoliberal", lamentou.

Mas foi só a chuva estiar que ela e os
amigos — estudantes de várias escolas da
Zona Sul engajados na campanha de com-
bate a fome de Betinho — correram para o
metrô. As faixas e cartazes pintadas com
guache já não estavam mais com o fundo
tão branco depois do primeiro banho de
chuva mas mantinham imaculadas mensa-
gens como "Paz" e "Abalando a fome e a
violência".

no movimento: segundo ele, os governan-tes já sabiam do problema da violência, o
que esvaziava o sentido da manifestação.
Foi convencido a participar por acreditar
que o governo federal está em débito com
o Rio. Humberto Mota acha um absurdo
o BNDES ler liberado RS 1 bilhão para o
Metrô de São Paulo quando se poderiadar mais atenção à contenção da violén-
cia no Rio.

A Associação Comercial prepara um
dos desdobramentos do Reage Rio: sex-
ta-feira. um seminário reunirá uma co-
misssàó suprapartidária do Congresso
Nacional, sindicalisras e empresários. Em
pauta, o desemprego. Dia 13, outro semi-
nário — desta vez com convidados es-
trangeiros — discutirá segurança pública
e violência urbana. Apesar de todo o
envolvimento, Mota nunca sofreu direta-
mente com a violência na cidade — ape-
nas roubaram-lhe inúmeras vezes o toca-
fitas de seu carro. "Não 

preciso ter sofri-
do violência para me indignar com a
atual situação", acredita.

Depois do café, foi resolver assuntos
particulares em seu escritório. Pouco de-
pois, às 13h. almoçou no Antiquariu's
com o ex-ministro Ciro Gomes, o presi-
dente da Light, McDovvelI de Castro, c
cinco empresários. Mais uma vez Mota
comentou seu desagrado quanto ao fi-
nanciamento do metrô paulista. Na saida
do restaurante, a surpresa: a chuva amea-
çadora deixou Humberto Mota
preocupado quanto ao sucesso da cami-
nhada. Julgando-se tratar apenas de uma
chuva de verão, voltou à Associação Co-
mercial pouco antes das 16h. Com dores
na coluna devido a uma escoriose, o em-
presário não pôde fazer todo o percurso
da caminhada.

Antes das I6h30 Leonardo estava em cima
do carro de som da galera funkeira, com
microfone em punho. Foi a glória. Leonar-
do cantou e pediu uma salva de palmas
para o Rio de janeiro.

A galera veio abaixo. Saudados ;;por
vários outros rappers, Leonardo se sentia
uma estrela. E era. Deu autógrafos, teve
que se livrar de fãs que queriam pegar em
sua roupa. O M.C. estava radiante. Parecia,
ter certeza que, a partir daquela hora,-a*
dura vida de quem mora no morro, como"
ele, começava a mudar para melhor. Na,
hora em que tocaram os sinos, dando iní-"
cio à caminhada, Leonardo ficou mudo.,
Um nó na garganta não deixava que ele
desse uma palavra."A vida de todos nós que vivemos.no
Rio podia ser um pouco mais tranqüila'";
disse, afinal. Começava a caminhada e.
Leonardo fazia questão de ser mais um na'
multidão que pedia paz. No meio do cami-
nho começou uma nova preocupação: Co-
mo vai ser para ir embora para casa? "Ah,,
depois a gente pensa nisso", combinou
com a namorada.

Seguiu o caminho, cumprimentando a!-
guns conhecidos das favelas. "Sou conhe-
rido em 90% dos morros da cidade. Tenho
lugar para ficar em qualquer comunidade.,
Essa história de rivalidade vai acabar. È a.
isso que a gente tem que reagir também'!;
dizia em tom de discurso.

Vitima de uma tentativa de assalto'hár
porta de casa, na Urca. a violência de que
ela se queixava ao chegar na Candelária
era muito mais ampla. "É a violência do1
mundo em que a gente vive. Estudo ao,
lado do Morro Dona Marta e vivo tendo
as aulas interrompidas por causa de baru-
lho de tiroteios". Filha de um jornalièía1
com uma antropóloga, Ana Luíza tinha 13
anos quando os jovens foram às ruas pedir
o impeachement de Collor. "Não 

pintei a"
cara, mas me enchi de adesivos. Só que era
diferente porque eu não tinha a mesma
cabeça", contou, pouco antes de lavar a.
alma com mais chuva ao som dos funkei-
ros da mesma ala.

1
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£p Parentes e amigos de David Kogan, sequestrado e morto ao tentar fugir do cativeiro, lutam para que o corpo seja encontr^lo

a t'rcnic do yrupo </i^ rcsnw iv/^-Depois de caminhar por mais de duas ho- ,i;b
~ras. parecia cansada mas nao dava mostras >;k:'dequedeixaradeseempenhar 

nabuscado o •• para o local, prejudicando o trafico. iri - gou a fazer escava?oes na lixeira, mas>nao
corpo do marido: "Nao consegui pensar SCCTUCStrO Dcsde o sequestra de Kogan, o trafican- Jf flffllllfl 1003. encontrou o corpo. Ja nessa epoca, a expo-
cm nada durante a passeata, so na vontade te Marcinho PV nroibiu aue seus subordi- ca Ho emnresflrin :i inrnalista Vera Dias.

I 11
Luciana Avellar

M^tr^lln norio O drama de Leonardo, Duda recebe solidariedade
Sebastiao ^ v'*'ma da dos vizinhos e amigos

fi I ho ^lue^10 Mr: cSvM^de oanfhoada 
da Albano Reis usa corddes de

policia matou • paraiitico desde o dia em que ouro no meio da multiddo

Entre os participantes da cruzou 00111 uma t'rote'° 0 deputado estadual Albano Reis ignorou o conselho dado
caminhada, uma pessoa tinha enlre tra'"icantes ^oc*n'ia pelo chargista Jaguar, que sugeria que os cariocas fossem. a

ao ¦¦¦¦¦¦¦¦¦» segurancas
com um seqiiestrador. Paraiitico, Leonardo, 7 anos, quer o fun da violencia ddade". direcao a Cinelandia.
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Carlos M»gno

Vera Dias, viúva do empresário, à frente do grupo de 200 pessoas com a camiseta Cadê David?: 'Quero recuperar o que restou do corpo e dar um enterro decente.

Luciana Avellar

ATE DEBAIXO D ÁGUA

Marcello pede

confiança na polícia

O drama de
Sebastião
é lembrado

£p Parentes e amigos de David Kogan, seqüestrado e morto ao tentar fugir do cativeiro, lutam para que o corpo seja encontrado
mm-i f. .

• »

Um grande funeral, uma missa ao ar
livre em homenagem ao corpo ausente do
empresário David Kogan. Assim a jorna-
lista Vera Dias, mulher do empresário,
seqüestrado no dia 5 de maio e assassinado
na Favela de Nova Brasília quando tenta-
va fugir do cativeiro, definiu sua participa-
ção na passeata Reage ^Rio. Vera recebeu
na segunda-feira a notícia de que seu mari-
do foi morto e teve o corpo queimado e
enterrado numa lixeira pelos seqüestrado-
res. A informação foi confirmada ontem,
quando Adolpho Kogan, irmão do empre-
sário, ligou para o delegado da Divisão
Anti-Seqüestro Cláudio Vieira e para o

: Chefe da Polícia Civil, Hélio Luz.
"Minha 

primeira reação foi respirar
fundo. Depois fiquei em silêncio. Parecia
uma eternidade", contou Vera, que chegou
à concentração, na Avenida Presidente
Vargas, às 16h30 e carregou um buquê de
flores até o fim da caminhada. "As flores
têm luz própria. O significado delas é o
mesmo que nos fez levar 69 buquês para o

| governador Marcello Alencar, em julho,
\ simbolizando cada dia do David no cati-

veiro até então", afirmou Vera. Para ela,
' não acabou ainda a luta para responder a
pergunta 

"Cadê David?" — impressa nas
camisetas dos mais de 200 amigos e paren-' tes do empresário que participaram do
Reage Rio. "Quero descobrir onde fica

. esta fogueira humana e recuperar o querestou do corpo. Ele não merece ser enter-
| rado como um cachorro", disse Vera.

A informação de que o empresário foi
; morto ao tentar fugir do cativeiro foi dada

pelo traficante Djalma Castilho Júnior, o
MNaval, um dos autores do seqüestro. On-tem, ainda abalada com a confirmação do

, que já suspeitava desde agosto, Vera não
.admitiu deixar de participar do Reage Rio.
-Depois de caminhar por mais de duas ho-
~ras, parecia cansada mas não dava mostras
de que deixará de se empenhar na busca do
¦corpo do marido: "Não consegui pensar
em nada durante a passeata, só na vontade
de recuperar o corpo e dar um enterro

digno." Segundo ela, seu marido seria o
primeiro a se dispor a participar de qual-
quer tipo de manifestação pela paz. 

"Ele
.estaria aqui, com certeza. Aliás, não tenho
dúvidas de que ele está aqui."

A concentração de amigos e parentes de
David começou às 15h30. Com medo. nin-
guém quis se identificar. Segundo um ho-
mem que se apresentou como amigo de
longa data do empresário, os familiares já'sabiam da morte de David há quatro me-
ises. O seqüestro foi fruto de uma tentativa
'de assalto. Ao roubar seu carro, os bandi-
dos descobriram que o empresário tinha
muito dinheiro e decidiram entregá-lo a
.uma quadrilha ligada a seqüestros. "Nossa

luta continua até o corpo ser encontrado.
Quando o seqüestro completou 69 dias, o
governador Marcello Alencar falou que
linha como compromisso encontrar David
de qualquer jeito, mas depois disso não
aconteceu mais nada", disse o amigo. Um
outro completou: "Vamos caminhar pela
paz, mas se não acontecer nada. vamos
lutar por penas mais severas."

Seqüestro

gerou guerra

na 
quadrilha

Um quarto integrante da quadrilha que
seqüestrou Kogan, conhecido como Binai-
do lbi expulso da favela Nova Brasília e
também pode estar morto, a exemplo de
seus comparsas: Vanderlei, assassinado
dentro de um Escort no dia 7 de junho,
próximo á favela de Vigário Geral; índio.
morto semanas depois durante uma troca
de tiros com a PM, em Cordovil; e Chico
dn Glória, também morto no tiroteio com a
policia. A morte de Vanderlei revela uma
intrincada rixa entre traficantes. Marcinho
P\\ lider do tráfico na favela de Nova
Brasília, estava descontente com o com-
portamento de Vanderlei, que já não se-
guia suas ordens. Além de matar Kogan. o
traficante já tinha matado outro seqüestra-
do, o português Mário Pinto, com uma
pancada na cabeça e depois deixado sem
comida por quatro dias. Além dos seqües-
tros, a turma de Vanderlei roubava nas
imediações da favela. Isso atraia a policia

para o local, prejudicando o tráfico.
Desde o seqüestro de Kogan, o trafican-

te Marcinho PV proibiu que seus subordi-
nados continuassem a seqüestrar. De acor-
do com o Serviço Reservado, houve uma
espécie de acordo entre os líderes do tráfico
para evitar este tipo de crime porque a
reação da policia sempre atrapalha o co-
mérico de drogas. Depois da morte de
Vanderlei. o tráfico no Inferno Verde, na
favela Nova Brasília, passou a ser contro-
lado pelo traficante Gilberto Seção, aliado
de Marcinho PV. Desde a morte do trafi-
cante Orlando Jogador, em junho passado,
o domínio do tráfico no complexo de lave-
Ias do Alemão foi distribuído entre trafi-
cantes que integravam a quadrilha de Jo-
gador. Apesar de não formarem um co-
mando único, eles são aliados e evitam o
confronto. O único inimigo é o traficante
Ernaldo Pinto de Meei ;ros. o Uê. que esta
afastado do local. Uê, mandou matar Or-
laudo Jogador e é c líder do tráfico nas nos
morros do Adeus e do Juramento.

Três meses após a morte de Kogan. um
falso seqüestrador ainda tentou receber o
resgate da família do seqüestrado. O técni-
co em contabilidade desempregado Wilson
da Silva Paiva, 45 anos, foi preso em um
orelhão na Rua Dias da Cruz, no Méier no
dia 25 de julho, quando tentava extorquir
RS 10 mil da mulher de David, Vera Dias.

Família teria

pago 
resgate

do empresário

A família do empresário David Kogan
— morto provavelmente em julho, quando
tentava fugir do cativeiro, na localidade do
Inferno Verde, dentro da favela de Nova
Brasília — chegou a pagar RS 75 mil de
resgate, um mês antes de sua morte. Ape-
sar de a família negar o pagamento, a
informação foi confirmada por fontes da
polícia, que prenderam o traficante e se-
qüestrador Djalma Castilho Júnior, o Na-
vai. na madrugada de segunda-feira. Mes-
mo depois de receber o dinheiro, os seqües-
tradores continuaram extorquindo a fami-
lia, sem libertar David.

Já sabendo que o resgate fora pago,
David Kogan tentou fugir do cativeiro,
quando foi baleado e morto por Vanderlei
Messias do Nascimento. Depois de quei-
mado, o corpo do empresário foi jogado
na lixeira do Inferno Verde. Desde julho, a
Divisão Anti-Seqüestro (DAS) recebeu a
informação sobre a morte de David e che-

gou a fazer escavações na lixeira, mas*não
encontrou o corpo. Já nessa época, a tíspo-
sa do empresário, a jornalista Vera Dias,
recebeu a informação sobre a possível
morte do marido.

Além do nome de Naval, também foram
citados no inquérito da DAS os traficantes
Miguelzinho, Binaldo. Vanderlei, índioje
Chico da Glória. Os três últimos foram
mortos. Agora, a polícia procura os trafi-
cantes Miguelzinho e Binaldo, foragidos cia
favela de Nova Brasília. O plano para
seqüestrar o empresário David Kogan teve
uma série de erros, porque os bandidos
seriam inexperientes. Descontente com a
queda da venda de drogas 110 Inferno Ver-
de, onde controlava a boca-de-fumo, o
traficante Vanderlei teria decidido seqües-
trar a primeira pessoa em um carro impor-
tado que passasse próximo a Favela de
Nova Brasília.

Vanderlei Messias do Nascimento foi o
mesmo traficante que. 110 inicio do ano,
deu uma paulada na cabeça do seqüestra-
do Mário Pinto, provalmente, no mesmo
barraco que serviu de cativeiro a David.
Quatro dias depois, a polícia encontrou: o
corpo de Mário Pinto já em estado de
decomposição. O mesmo cativeiro foi usa-
do nos seqüestros de Juliana Lutterbach e
Daniel Barata.

O governador Marcello Alencar classificou como uma
crueldade o assassinato do executivo David Kogan. seqües-
irado no dia 5 de maio. Para o governador, o caso por si só
já justifica uma atenção redobrada do estado aos crimes
deste tipo "0 seqüestro é hediondo porque enseja perversi-
dades como essa. Eu asseguro que essa modalidade crimi-
nosa será extinta", declarou. Marcello disse que a policia
estadual já tinha a convicção de que David Kogan fora
eliminado. "Só não sabíamos as circunstâncias", acresceu-

. tou. O governador lamentou que a família do executivo
tenha demorado a comunicar o seqüestro à Divisão Anti-
Seqüestro (DAS). "No dia em que a policia voltar a ter

; prestígio e o povo acreditar nela. tudo vai melhorar",
afirmou. Para o governador, as vitimas de seqüestro correm
hiuito risco ao tentar fugir do cativeiro — como aconteceu
com David Kogan.

Mães de vítimas se destacam na
comissão de frente da caminhada
Cerca de 150 pessoas entre pais e parentes de vitimas da' violência formaram a comissão de frente da caminhada.
Terezinha Moreira, mãe de Grelha, que ficou paralitico ao
ser alvejado após uma discussão com o contraventor

Waldomirò Paej Garcia, o Maninho em Botafogo, há nove
,iü10s' comemorou a realização de um novo julgamento
>para o caso, marcado para janeiro. Vera Dias Carneiro,
-¦jtlãe de Agostinh • Carneiro, morto em 90 na colisão de seu
%rro com o au.omóvel dirigido pelo ator Felipe Camargo.Tepresentou 

as vítimas do trânsito.

O choro pelo
filho que a
polícia matou
Entre os participantes da
caminhada, uma pessoa tinha
motivos de sobra para estar
chorosa e emocionada.
Regina Maia, mãe de Márcio
Maia, segurava uma placa
com os dizeres: "Meu filho,
meu herói". Seu filho, de 25
anos. foi assassinado por
policiais no inicio do mês, na
Tijuca. ao ser confundido
com um seqüestrador. Paralitico, Leonardo, 7 anos, quer o fim da violência

Leonardo, a
vítima da
bala perdida
Torcedor do Flamengo que
teve o sonho de virar craque
interrompido por uma bala
perdida, em junho de 93,
Leonardo Ferreira, 7 anos,
começou a impacientar-se
após a derrota do Grêmio
para o Ajax, pouco antes das
1 Ih: "Vamos logo, mãe. Tá
na hora!". Ivone, 31, deu
banho no filho, serviu o
almoço e vestiu camiseta e
bermuda brancas como as
dele. Menino no colo, ela
venceu as escadarias do Beco
dos Ratos até a Estrada da
Gávea, onde o filho,
paralitico desde o dia em que
cruzou com uma tiroteio
entre traficantes da Rocinha
e PMs, sentou-se finalmente
na cadeira de rodas. O garoto
— "espelho da violência
carioca", nas palavras do pai.
o funcionário do Flamengo
Raimundo Nonato Ferreira.
34 — fez questão de ir à
manifestação. "É para que
não tenha mais violência na
cidade".

Duda recebe solidariedade
dos vizinhos e amigos
Um dos principais fatos que motivaram a organização da
caminhada Reage Rio foi o seqüestro do estudante
Eduardo Eugênio Gouvèa Vieira, de 21 anos, no dia 25-kJc
outubro. Ontem, no entanto, os parentes de Duda não •;
fizeram nenhuma manifestação em relação ao evento qúe
mobilizou a cidade. Em compensação, nas duas casas ¦
vizinhas à da família de Duda havia panos brancos na
janela, numa atitude de solidariedade à caminhada pela
paz. Os amigos do estudante também deram a sua
contribuição: grande parte deles participou da
manifestação. E todos mostravam-se indignados com a
violência na cidade. Eles torcem para que o amigo seja
libertado o mais breve possível, pois também se sentem' ,
angustiados com a situação de Duda e seus parentes.

Albano Reis usa cordões de
ouro no meio da multidão
O deputado estadual Albano Reis ignorou o conselho dado
pelo chargista Jaguar, que sugeria que os cariocas fossem â
caminhada sem levar relógio. Além de estar acompanhado
de toda a família — inclusive o filho John, seqüestrado no
primeiro semestre deste ano — na Avenida Rio Branco,
Albano e seus quatro filhos estavam enfeitados com
pesados cordões de ourO maciço. "Não tenho medo, pois
sempre investi nas comunidades carentes. Não podemos
recuar diante da violência", afirmou ele, que dispensa
seguranças e se misturou à multidão na caminhada em
direção à Cinelãndia.

Uma das primeiras alas da
caminhada era a da Camod,
rede de clinicas do subúrbio
do Rio, cujo dono, Sebastião
Hunguinin Leal. foi
seqüestrado no dia 9 de
outubro e continua em
cativeiro. Há duas
semanasumas das clinicas foi
atingida por tiros como
forma de apressar o
pagamento do resgate.

C
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Houve gente que nab corise- veu voltar para casa, em Niteroi. FORNO MICROONDAS SHARP RB4A33 GRATIS LIVRO DE RECEHAS
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parecer. A forte chuva que caiu (* /^_^y y morrendo de frio. Queria Hear. Timerprogramavel, tecla memoria, tecla + 1

... sobre a ridade durante toda a tar- c / mas nao da" disse minuto. Garantia Sharp 1 ano.
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frentar a agua. Na Zona Sul, inten?ao era comemorar 0 am- R'carc>0 de Albuquerque. O 
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ponto de encontro de tres empre- versario no Centro. para partici- carro com o qual se dingiam ao
sarios acabou sendo uma mesa no par da manifestagao. 0 temporal, Centro. onde participanam da o _• AO
tradicional bar Jobi, no Leblon. no entanto, acabou alterando os caminhada, enguigou ao passar - "J 
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Mauro Halpern ate tentou chegar pianos da turma e 0 Parabens pra Por 11,11:1 grande P°Ca d agua no

y ;:a'o Centro, mas desistiu depois voce acabou sendo cantado no Aterro do Flamengo. Os dois fi-
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dar", dizia Mauro, enquanto be- nao conseguiu esperar pela pas- mental a ma sorte. Acho que
bia urn copo de chope em compa- seata. Liberada mais cedo de sett molhou 0 distribuidor", arrisca-" J _m_ GRATIS UVRO DE RECEHAS
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que o crime organizado nao sera q porteiro Jose nao se conformou com a apatia con'orrnou - I |>4 M *
mais tolerado. No Ceasar Park, quando nao viu | j Ou5 XHI 41 = 457,05
em Ipanema. os mastros que ge- que o apoio a manifesta^ao: um unico pano branco pendurado 4 m '
ralmente ostentam bandeiras dono da agenda, o publicitario na fachada do ptixlio. 
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' • ¦
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Marcelo Alencar e do prefeito Cesiir sionando as favelas", disse o verea- sa, alegando que nao aderiu ao mo- | estagios de cozimento). Descongela
Maia, muitos cariocas tambem evi- dor, que sequer saiu de casii ontem. vimento por ter pavor de multidoes. s automaticamente por peso, calculador de calorias.
taram comparecer a manifesta^ao.- Chope—Se fossem as ruas, os Monica Santos, que faz estagio de g lnstnx;oes passo a passo no visor.
Alguns por coinic^oes ideologicas; vereadores encontrariam eco para Direito no Forum, contou que nao § R^BROWOD^(DOWSOB)I^^ Garantia Panasonic 1 ano.
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Declaradamente avesso ao movi- irem para casa mais cedo ou sair terga-Feira. A estudante de Medicina

memo, o vereador Guilhemie Hae- para tomar um chopinho, como da Universidade Federal Fluminen- HI J|1 r«T «T T •>-1
ser (PSTU). nao saiu de seu gabine- nos". dizia Marcos. "Ja e o segundo se, Mariana Pereira, aproveitou a H[4'li'lijl! li^J
te na Camara Municipal durante feriado de ultima hora em menos de suspensao das aulas para assistir o
iodo o dia. "Nao iria nem amarra- um mes". 'embrava Carlos, referin- filme Jade, no cinema Rio Sul 1. ^

PARA O RIO, GRANDE RIO E NITERÓI VOCE SO PAGA AO RECEBER A MERCADORIA

COPACABANA Rua Barata Ribeiro, 774 - Loja G Tel: 235-4490
IPANEMA Roa Visconde de Piraja, 111- loja E Tel: 521-6240
TIJUCA Rua Conde de Bonfim, 469 - A Tel: 278-0448
NORTESHOPPING Rua 2o Piso - Loja 401 - A Tel: 593-71i^
BARRASHOPPING Loja 106 - Parle 4 - Nível Lagoa Tel: 325-5345
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Marco Terranova

GRÁTIS LIVRO DE RECEITAS
E CURSO DE MICROONDAS

FORNO MICROONDAS PANASONIC
NN5555

Prato giratório. Painel digital c/ relógio,
descongela, prepara e aquece, timer para
programação antecipada, com todas as operações
simplificadas. Garantia Panasonic 1 ano.

CAPACIDADE 22 UIROslÀ vista R$

Ou 3 x 94,60 = 283,80

PHfJLÇO
GRÁTIS LIVRO DE RECEITAS
E CURSO DE MICROONDAS FORNO MICROONDAS PHELCO PMW-50

Prato giratório. Painel digital c/ relógio,
descongela, prepara e aquece, timer para
programação antecipada, com todas as operações
simplificadas. Garantia Philco 1 ano.

f1 - 'Zfm
Patrícia (com a mão no queixo) planejou festejar o aniversário na passeata mas decidiu parar num bar

Barrados 
pela 

chuva

iia caminhada da paz

CAPACIDADE 26 LTIROS
À vista R$

GRÁTIS LIVRO DE RECEITAS
FORNO MICROONDAS SHARP RB4A33 «'»

Prato giratório, painel digital c/ relógio. Programas
computadorizados para descongelar e preparar.
Timer programável, tecla memória, tecla + 1
minuto. Garantia Sharp 1 ano. I

Pela manhã, seus amigos foram
trabalhar vestidos de branco. A
intenção era comemorar o ani-
versário no Centro, para partici-
par da manifestação. 0 temporal,
no entanto, acabou alterando os
planos da turma e o Parabéns pra
você acabou sendo cantado no
bar Petisco da Vila, em Vila Isa-
bci.

A recepcionista Lúcia Cristina
Campos bem que tentou, mas
não conseguiu esperar pela pas-
seata. Liberada mais cedo de seu
trabalho, Lúcia aguardou algu-
mas horas sob chuva em plena
Avenida Rio Branco, mas não
resisitiu ao frio da chuva e resol-

rAPACTOADE S4 LITROS
À vista R$

Ou3x 112,86 = 338,58

GRÁTIS LIVRO DE RECEITAS
E CURSO DE MICROONDAS

FORNO MICROONDAS PANASONIC NN 7809
Prato giratório. Painel digital c/ relógio,
descongela, prepara e aquece, timer para
programação antecipada, com todas as operações
simplificadas. Garantia Panasonic 1 ano.

AUTO SENSOR
TAMANHO GRANDE 41 LTIROS

Onda branca na Zona Sn!

m Quem não foi

ao ato exibiu cor

da solidariedade

A 
passeata pela paz deixou
um rastro branco nas ave-

nidas, prédios e monumentos da
Zona Sul. Pelas calçadas de Co-
pácabana, Ipanema e Leblon,
centenas de pessoas que não pu-
deram ir à Candelária transfor-
maram suas roupas em bandei-
ras pelo fim da violência. Muitos
hotéis penduraram faixas e car-
tazes nas fachadas para mostrar
que o crime organizado não será
mais tolerado. No Ceasar Park,
em Ipanema, os mastros que ge-
ralmente ostentam bandeiras
dos mais diversos paises foram
trocados por panos brancos com
a palavra paz em azul e traduzi-
da em 10 idiomas.

Na Lagoa, uma faixa pendu-
rada no prédio da Artplan cha-
mava a atenção de quem estava
preso no engarrafamento. O pa-
no branco representava mais do

J9Í O = 428,80

GRÁTIS LIVRO DE RECHTAS
E CURSO DE MICROONDAS FORNO MICROONDAS PANASONIC NN-7853

Prato giratório. Sensor de cozimento automático.
(3 estágios de cozimento). Descongela
automaticamente por peso. Calculador de calorias.
Instruções passo a passo no visor. Garantia
Panasonic 1 ano. áfík
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ÃÜTO SENSOR DIET

tamanhogrand^I À vista R$

GRÁTIS LIVRO DE RECEITASu»c» rins»

FORNO MICROONDAS SHARP RB4 B14
Prato giratório, painel digital c/ relógio. Programas
computadorizados para descongelar e preparar.
Timer programável. tecla memória, tecla + 1
minuto. Garantia Sharp 1 ano.

BSóíEõõW

Uma tarde

para chope

e descanso
A caminhada do Reage Rio definiu-
vãmente não foi uma unanimidade.
Além das ausências do governador
Marcelo Alencar e do prefeito César
Maia. muitos cariocas também evi-
taram comparecer à manifestação.-
Alguns por convicções ideológicas;"outros, 

por medo de confusões nu-
ma manifestação que poderia reunir
mais de um milhão de participantes.' E uma grande maioria, para apro-
véitar o meio-feriado inesperado, já
que muitas empresas e lojas do Cen-
tro fecharam suas portas entre as
I5h e I6I1. para que os funcionários
participassem da passeata.

Declaradamente avesso ao movi!
mérito, o vereador Guilherme Hae-
ser (PSTU). não saiu de seu gabine-
te na Câmara Municipal durante
lodo o dia. "Não iria nem amarra-

do-se ao dia de Zumbi, do último
dia 20.

Por volta das 15h, quando as
empresas do Centro começaram a
liberar seus funcionários, os pontos
de ônibus e a estação das barcas na
Praça 15 ficaram repletos como na
hora do ntsh. O advogado Irênio
Sales, de 34 anos. foi um dos muitos
a preferir voltar mais cedo para ca-
sa, alegando que não aderiu ao mo-
vimento por ter pavor de multidões.
Mônica Santos, que faz estágio de
Direito no Fórum, contou que não
participou da caminhada por falta
de companhia.

Nos shoppings da Zona Sul, o
movimento também era grande pa-
ra uni dia de semana. As lojas não
chegaram a sentir um aumento
substancial nas vendas, mas em ri-
nemas e lanchonetes, o público foi
maior do que o normal para uma
terça-feira. A estudante de Medicina
da Universidade Federal Fluminen-
se, Mariana Pereira, aproveitou a
suspensão das aulas para assistir o
filme Jade. no cinema Rio Sul l.

do", disse Guilherme. "Pará se
combater violência, é preciso politi-
ca social, não passeatas". Seu colega
Pedro Porftrio (PDT) também fez
questão de se colocar contra o mo-
vimento. "Tenho medo que esse
evento acabe pressionando o gover-
no a achar rapidamente um bode
expiatório qualquer e que, mais
uma vez acabe, mais uma vez, pres-
sionando as favelas", disse o verea-
dor. que sequer saiu de casa ontem.

Chope—Se fossem às ruas, os
vereadores encontrariam eco para
suas opiniões em muitos lugares.
No Bar Luiz, na Rua da Carioca, a
menos de 500 metros da Avenida
Rio Branco, os agentes de seguros
Maria Geracina. Carlos Alberto da
Silva e Marcos Vinícius da Silva
discutiam a validade da canúnhada."Não vai dar em nada. É apenas
mais um pretexto para as pessoas
irem para casa mais cedo ou sair
para tomar um chopinho, como
nós", dizia Marcos. "Já é o segundo
feriado de última hora em menos de
um mês", lembrava Carlos, referin-

106,89

GRÁTIS LIVRO DE RECEITAS
E CURSO DE MICROONDAS

FORNO MICROONDAS PANASONIC NN-7954
Prato giratório. Sensor browner, cozinha e doura (3
estágios de cozimento). Descongela
automaticamente por peso, calculador de calorias.
Instruções passo a passo no visor.
Garantia Panasonic 1 ano.AUTO BROWNER DIET (DOURADOR)

TAMANHO GRANDE 41U1R0S 1

À vista R$
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Vlilitares vigiarao fronteiras

Fernando Henrique anuncia a atuagao das Forgas Armadas no combate a violencia: 
"O 

Rio e importante para todo o pais"
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O deputado Fernando Gabeira ( D) desfilou na comissão de frente ao kuio do pastor Caio Fábio (E) e sugeriu que comissões de bairro vigiem mais de perto a questão da segurança

Fernando Henrique anuncia a atuação das Forças Armadas no combate à violência: 
"O 

Rio é importante para todo o país"
BRASÍLIA — O presidente Fer-

nando Henrique Cardoso anunciou
ontem que apóia a campanha de
pacificação do Rio e vai trabalhar
por ela. "Todos nós, o governo fe-
deral, o governo do estado, este
povo determinado, enfim, todos os
que participam da caminhada hoje
(ontem) e outros tantos que são
solidários, vamos trabalhar pela
paz", disse Fernando Henrique, em
seu programa semanal de rádio,
Palavra do presidente. O presidente
não usou, ontem, a fita branca da-
da pelo coordenador do Movimen-
to Viva Rio, Rubem César Fernan-
des.

Como reação imediata aos altos
Índices de violência da cidade, o
presidente Fernando Henrique con-
firmou que as Forças Armadas vão
vigiar as divisas do estado para coi-
bir o contrabando de armas e dro-
gas. 

"A Aeronáutica ficará de olho
nos aeroportos, a Marinha nos por-
tos e o Exército vai controlar as
rodovias que dão acesso à cidade",
afirmou.

Conselho — Além disso, o
presidente lembrou no rádio que o

Ministério da Justiça já está defi-
nindo o Conselho do Sudeste, uma
política de ação conjunta entre os
estados de São Paulo, Rio de Janei-
ro, Espírito Santo e Minas Gerais
para combater o tráfico de drogas,
armas e o roubo de carros.

Segundo Fernando Henrique, o
sucesso do Plano Real já está dimi-
nuindo a violência no Rio, pois o
desenvolvimento com justiça social
é uma arma poderosa de combate
ao crime organizado. "Graças ao
Plano Real, que derrubou a infla-
ção e está levando mais comida à
casa do pobre, podemos assegurar
que está diminuindo o número de
pessoas que são vitimas da violên-
cia da fome. Cuidar do Rio de Ja-
neiro é importante para quem mora
no Rio de Janeiro, mas também é
importante para todo o país", disse

Fernando Henrique.
O presidente afirmou que o ca-

minho do desenvolvimento "está
sendo trilhado com projetos mo-
dernos, como o Plano Nacional de
Desestatização, o Porto de Sepeti-
ba, as novas fábricas, a geração de
milhares de empregos".

Porto — O governador Mar-
cello Alencar, convidado especial
do programa de rádio do presiden-
te, destacou a ampliação do Porto
de Sepetiba e a inauguração da no-
va fábrica de caminhões e ônibus
da Volkswagem, em Resende, co-
mo passos do projeto de geração de
empregos e desenvolvimento.

O presidente Fernando Henri-
que definiu a caminhada de ontem
como um movimento de toda a so-
ciedade para a recuperação do Rio."Não é contra nem a favor de auto-
ridades, de partidos políticos, de
entidades e, muito menos, de pes-
soas. É uma resposta da sociedade
à violência que persegue a cidade.
Uma resposta de paz. Esta corrente
pela paz vai iluminar a cidade que è
o farol do Brasil." Fernando Henrique Cardoso: "Todos nós vamos trabalhar pela paz"

Protocolo

im]

uso da fita
T> RASÍLIA — O presi-
JD dente Fernando Henri-
que Cardoso não usou ontem
a fita branca em apoio à ca-
minhada pela paz, como ha-
via prometido ao coordena-
dor do Viva Rio, Rubem Cé-
sar Fernandes. "O 

presidente
tem restrições de protocolo
no que diz respeito ao uso de
símbolos. É por essa razão
que ele não colocou a fitinha
branca do Reage Rio", expli-
cou o porta-voz da Presidên-
cia, Sérgio Amaral, sem dei-
xar de lembrar que o presi-
dente manifestou seu apoio á
manifestação em programa
de rádio, veiculado na manhã
de ontem.

Políticos

desfilam 110

alue-alas
A caminhada pela paz no Rio

vai ter hoje, em Brasília, pelo me-
nos um resultado prático: os inte-
grantes da bancada federal do esta-
do — 46 deputados e trés senadores
— se reúnem para 

"definir os des-
dobramentos da manifestação", se-
gundo anúncio da senadora Bene-
dita da Silva (PT-RJ). "Precisamos

garantir recursos para o estado. O
povo mostrou que quer ações ime-
diatas". disse Benedita.

"Vejo esta caminhada como um
gesto muilo significativo. Vi riqui-
nhos, vi pobrinhos, gente da Baixa-
da Fluminense, da Zona Oeste, da
Zona Sul e da Zona Norte, enfim,
de tudo quanto é lugar", ressaltou.

"E importante que as pessoas
descubram o poder de se reunir e
exercitar a cidadania. O Rio sempre
foi exemplo para o Brasil, mas é
bom que se saiba que o resultado
da passeata não será imediato, só
acontecerá a médio e longo prazo",
avaliou o ex-ministro Ciro Gomes,
que almoçou com o presidente da
Associação Comercial do Rio,
Humberto Motta, mas não se jun-
tou à passeata, pois ia dar uma
palestra na Universidade Federal
Fluminense.

Cidadania — Candidato der-
rotado ao governo do Rio 110 ano
passado, o vereador Jorge Bittar
(PT) apoiou, com entusiasmo, a
manifestação: "Quando o povo vai
á rua fortalece o sentido de cidada-
nia e democracia". O deputado es-
tadual Edmilson Valentim (PC do
B) confirmou a tese: "Sempre 

que o
povo vai à rua, traz resultados. A
bandeira da luta contra a violência
agora è de todos."

"Os cariocas são bons de apo-
teose, mas temos dificuldade em fa-
zer valer a nossa vontade no dia-a-
dia cinzento. Essa caminhada será
um sucesso total, se servir de ala-
vanca para o carioca ter mais cons-
ciência , especulou o secretário
municipal de Meio Ambiente, Al-
tredo Sirkis (PV), outro que en-
grossou o coro da importância do
day after.

O ex-cara-pintada Lindbergh
Farias, agora deputado federal pelo
PC do B-RJ, largou a comissão de
frente, cheia de políticos, e juntou-
se ao grupo dos jovens. Carregando
um enorme tucano azul — o símbo-
lo do PSDB — e vestido com roupa
de presidiário, Lindbergh não pou-
pou criticas ao governo do estado:"Este é o tucano 171. Nosso slogan
é: se não dão emprego aos jovens, o
primeiro emprego será o crime."

Muitos outros políticos foram à
caminhada — entre eles, os verea-
dores Chico Alencar, Antônio Pi-
tanga e Augusto Boal, todos do PT,
Saturnino de Brito e Milton Na-
houm. do PSD, Teresinha Sarmen-
to, do PDT, Gerson Berger, do
PSDB. Albano Reis — que desfilou
com seus filhos, um deles recente-
mente seqüestrado —, Sérgio
Arouca e Laura Carneiro, do PPS,
além de Leda Gomes, deputada es-
tadual recentemente cassada por
fraude, pelo Tribunal Regional
Eleitoral.
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CAMINHANDO...

Vicente Paulo da Silva —
O presidente da Central Única
dos Trabalhadores (CUT), Vicen-
tinho. elogiou "a 

participação in-
tensa do público" e a beleza do
ato. "Por isso, fiz questão de estar
aqui com meus companheiros do
sindicato", disse. O sindicalista,
que chegou á concetraçâo por
volta das 14h. disse que 

"a violên-
cia não é só o tiro, mas também o
desemprego, a fome e a falta de
moradia".

Vivaldo Barbosa (PDT) —
"A 

participação foi bem ampla e
o ambiente foi de reivindicação e
reclamação, principalmente, con-
tra o governo federal, estadual e a
prefeitura. Foi uma advertência
que mostra que a população pre-
cisa ser ouvida", disse.

Fernando Gabeira (PV) —
O deputado não desgrudou do
pastor Caio Fábio, na comissão
de frente, a ala mais concorrida
do Reage Rio. "A 

partir desta
mobilização, a gente parte para a
organização. Acho que é possível
criar comitês nos bairros, que po-
deriam vigiar mais de perto a
questão da segurança", sugeriu.
Rubem Medina (PFL) —
"Eu me mobilizei para campa-
nhas contra a violência no Rio há
algum tempo, mas, quando meu
irmão foi seqüestrado, esse senti-
mento ficou mais lorte. Vou pro-
por ainda hoje na Câmara prisão
perpétua para crimes hediondos,
como o seqüestro e também lutar
por mais recursos para equipar
melhor a polícia do Rio".

Criado o

Conselho do

Sudeste
O governador Marcello Alen-

car assinou ontem no Palácio
Guanabara a Resolução Intergo-
vernamental, que cria o Conselho
de Segurança da Região Sudeste.
Com o objetivo de criar uma poli-
tica de combate ao crime na re-
gião, a resolução do Conselho
também foi firmada também pelo
ministro da Justiça, Nélson Jo-
bim, e os governadores Eduardo
Azeredo (MG), Vítor Buaiz (ES) e
Mário Covas (SP).

O governador também partici-
pou ontem do programa de rádio
A Palavra do Presidente, junto
com o presidente Fernando Hen-
rique Cardoso. O anúncio da par-
ticipação das Forças Armadas no
controle das divisas do estado do
Rio foi feito pelo presidente, que
ressaltou a importância do movi-
mento Reage Rio para a recupe-
ração do estado. "Agora eu acre-
dito. ainda mais, na vitória contra
a violência. Esta corrente pela paz
vai iluminar a caminhada da cida-
de que é o farol do Brasil", afir-
mou Fernando Henrique.

Marcello Alencar revelou no
programa a assinatura do proto-
colo da Petrobrás com empresas
privadas para a instalação de no-
vas unidades de indústrias petro-
químicas na Baixada Fluminense.
Os investimentos serão de USS
800 milhões. Projetos como o Pia-
no de Desestatização e as obras
no Porto de Sepetiba foram elo-
giadas pelo presidente. 

"É emo-
cionante ver a determinação e a
coragem do carioca, em dar a vol-
ta por cima".

Governo dá

gratificação

a 
policiais

O governador do Rio, Marcello
Alencar, em despacho com o Secre-
tário de Segurança Pública, general
Nilton Cerqueira, assinou decreto
ontem concedendo gratificação de
encargos especiais, no valor de 50%
do vencimento básico, a 12 deteti-
ves e ao delegado Alcides lantorno
de Jesus, responsáveis pela prisão,
no dia 7, do traficante Romildo de
Souza Costa, o Miltinho do Dendê.

Também receberão a gratifica-
ção o carcereiro Roberto Carlos de
Medeiros, que ajudou a evitar a
fuga de presos da 12a DP (Copaca-
bana) em 31 de julho; o detetive
Almerindo Corrêa dos Santos, por
dedicação e responsabilidade nas
duas décadas em que foi o respon-
sável pelo armamento apreendido
na Divisão de Fiscalização de Ar-
mas e Explosivos (DFAE); e a es-
cri vã Jussara' Lakenbrink.

O decreto ainda concede promo-
ção especial por bravura a 27 poli-
ciais militares, de cabo a capitão, e
sete bombeiros, de cabo a sargento.

I~l O prefeito César Maia procu-
rou ficar ontem o mais longe possível
do Reage Rio. Em vez de passar o
dia em seu gabinete no Centro Admi-
nistrativo Sio Sebastião, na Cidade
Nova, ele preferiu atender vereado-
res e assessores no Palácio da Cida-
de, em Botafogo. Através do fax,
recebia informes a cada bora sobre o
andamento da manifestação. Mesmo
assim, evitou fazer qualquer come%
tário sobre a caminhada.

Cario Wrede"

Marcello participou do programa de rádio de FH dedicado ao Rio

Marcello vi
O governador Marcello Alen-

car interrompeu por alguns minu-
tos sua rotina ontem, no Palácio
Guanabara, para assistir às ima-
gens da caminhada Reage Rio
transmitida pela televisão. Mar-
cello, que no fim da tarde voltou
ao Rio de uma viagem a Angra
dos Reis e Parati, foi direto para o
gabinete do vice-governador Luiz
Paulo Corrêa da Rocha, onde ha-
via um aparelho de tevê. O secre-
tário estadual de Segurança Pú-
blica, general Nilton Cerqueira.'
também acompanhava o governa-
dor.

u 
pela 

tevê

Segundo o cálculo da Policia
Militar comunicado a Marcello
pelo general Cerqueira, mais de
20 mil pessoas se concentravam
na Candelária no momento em
que eles assistiam à tevê, por volta
das 17h. Mas o governador foi
logo para o seu gabinete despa-
char com o secretário estadual de
Administração, Augusto Wer-
neck. A noite, Marcello não quis
falar sobre a caminhada. Pela ma-
nhâ, em Angra, ele elogiou o mo-
vimento Reage Rio.
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Reage Rio.
Uma campanha:

com apoio
1
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Enquanto isso...

&¦ Casal e encontrado enforcado na sala de visitas de sua casa no Joa, e assassinos desafiam a policia com frases escritas a batornGeorge Campbel Soleto, 57 anos, ¦ mmm m Marcoldru,
- Sua mulher Sonia Maria Ramos Camp- • ¦

i-^bel, 36, foram mortos por enforcamento | i| 01vfcasa em que moravam, na Estrada . IH|
do Joa 1.025, em Sao Conrado. A poll- "' *

• 'cia, 
que encontrou os corpos na madru- -Si'-'

^•Tgada de ontem, investiga duas hipoteses j i
para explicar o crime. George —

jdo na Bolivia mas naturalizado britani- ¦
£"co — teve varios atritos com vizinhos ' ^0"1\,v3os ultimos anos devido a situagao do |, |^ . *
¦"tcrreno no Joa, localizado numa area de , /' ,/j | J- . ..¦ "jf* 

|
rjjreserva^ao ambienta! estabelecida pela Mm ft / V t L \ I ill %

! ^prefeitura. Agiota, ele tambem costu- < £\. / f * 
*

5Tes para renegociar dividas. pi fH' -;> ||§
V< Scgundoocaseiro, no inicioda tarde '*
; :de anteontem um homcm invadiu o ter- /*** ) '^k S~i ¦ '

reno onde estao instaladas, alem da ca- ^ " 
K-.^ S ^ ^ ^

construidas em area de preservaQao. Ele
l-cojwersou longamente coinGeorge do '

r(j°j ^

S^\ Vx ' <A» /<•-. |«v. ,-> I
so e estar com uma patu quebradjL ^ 

^ ^ f > 
V*.^0«ta» 

^ 
*>d^. 

^
0 caseiro e sua mulher, que foram * fvCv>< « Tv \

jnantidos presos e amarrados no ba- . j\,} /\<r> a-i m ^ 
' 

;•uheiro. so perceberam que os patroes |- .) /\ I vA*^ f * / 
* I *i

haviam sido assassinados durante a ma- - f fL • V I ,!
drugada, quando conseguiram se des- ¦ I !
vencilhar dos iios de nailon com que It /V " s |
Coram amarrados. George e Sonia esta- N
vam com hematomas em todo o corpo v£ V„ / V / / 

¦***&*&& IPmiMPPPP^iHHHHP !
.. .foram enforcados com fios de nailon M'a omk'0S Corpos eslamm P™duradoS. os bandicios escreverani que sao terroristas do ferceiw Conumdo. 

"possiwlniente 
para cicobrir osmotivos do crime !

e 34*
lbu|

respectivamentei
pro*

da
con-!

delega-

t

CIDADE QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 1,995'

b Casal é encontrado enforcado na sala de visitas de sua casa no Joá, e assassinos desafiam
George Campbel Soleto, 57 anos, , -

a polícia com frases escritas a batom
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Enquanto isso...

•••^ua mulher Sônia Maria Ramos Camp-'"bel, 36, foram mortos por enforcamento
na casa em que moravam, na Estrada

<_do Joá 1.025, em São Conrado. A poli-' "''cia, 
que encontrou os corpos na madru-'Aliada de ontem, investiga duas hipóteses

para explicar o crime. George— nasci-
^do na Bolívia mas naturalizado britâni-

5fj|o — teve vários atritos com vizinhos""Sãos 
últimos anos devido à situação do

¦"lerreno no Joá, localizado numa área de
preservação ambiental estabelecida pela

, ^prefeitura. Agiota, ele também costu-
«mava ser procurado em casa por clien-

,'^es para renegociar dívidas.
' 

»*> Segundo o caseiro, no início da tarde
¦ de anteontem um homem invadiu o ter-' reno onde estão instaladas, além da ca-

sa de George, mais dez igualmente
construídas em área de preservação. Ele

lfconversou longamente com George do
lado de fora e, em seguida, foi convida-
do a entrar por Sônia. Momentos de-
pois outros dois homens chegaram e se
aproveitaram do fato de Sônia ter pren-
dkio três dos quatro cães ferozes manti-
dos pelo casal. Um outro cão, da raça
pastor alemão, ficou solto por ser man-
sp e estar com uma pata quebrada.

O caseiro e sua mulher, que foram
mantidos presos e amarrados no ba-
uheiro. só perceberam que os patrões
haviam sido assassinados durante a ma-
drugada, quando conseguiram se des-
vencilhar dos tios de náilon com que
foram amarrados. George e Sônia esta-
vam com hematomas em todo o corpo e
foram enforcados com fios de náilon

•iguais aos usados para amarrar os casei-
ros. Também tiveram o pescoço corta-
do. Os corpos estavam pendurados na
sala de visitas.

Quando a policia chegou á casa, en-
controu gavetas reviradas, louças des-
truidas e o cofre, que ficava no quarto
do casal, arrombado com o auxilio de
um pé-de-cabra. No carro modelo Dae-
woo branco, que estava na garagem,
foram abandonados pelos bandidos um
aparelho de televisão, um videocassete e
um microcomputador.

Nas paredes da casa, os assassinos
escreveram várias frases com batom:"Nós somos terroristas", "TC (organi-
zação criminosa auto-intitulada Tercei-
fp Comando) mata sem dó nem pieda-
de", "Vocês 

policiais são todos bun-
does" e "Chefe da DAS (Divisão Ami-
Seqüestro) é corno". Policiais acreditam
que as Irases representam uma tentativa
de confundir a policia sobre o motivo
do crime.

Os bandidos chegaram a ameaçar a
mulher do caseiro, que estava nervosa e
gritava muito. Mas um dos criminosos
disse a ela que não pretendiam matá-
los: "Vocês são pobres como nós. Não
vamos fazer nada contra vocês". Ontem
uma equipe da Fundação Rio Zôo foi à
casa em São Conrado e recolheu os
quatro cães.

Engenheiro era

considerado

temperaniental

O engenheiro George Campbel Soleto
era um homem temperaniental. intempesti-
vo e problemático. Posseiro de uma área de
35 mil metros quadrados, integrante do
espólio do comendador português Leonor
Sampaio Ribeiro dos Santos, George acu-
mulou lotes de terra e conflitos com a
vizinhança: "Ele era um cara esquisito.
Um dia era nosso amigo, fazia dele o nosso
interesse de lutar na Justiça pelo usocapiào
urbano. Dias depois voltava-se contra nós
e parecia que os demais posseiros eram
seus inimigos", disse ontem um dos mora-
dores da invasão.

O temperamento de George resultou em
mais de 15 inquéritos abertos na 15J Dele-
gacia Policiais. Ontem, porém, ao saber da
notícia do assassinato dos vizinhos, unr
morador telefonou para o advogado de
George e pediu para que ele avisasse à filha
do boliviano-britânico que mora no Para-
guai: 

"Acho 
que ela deve voltar para conti-

nuar lutando pela causa do pai. Trata-se de
uma mansão avaliada em quase RS 300
mil", disse um morador.

A ação judicial para garantir o usoca-
pião esta em nome de Ricardo Henrique
Santos, hoje dono de uma área ao lado da
mansão e o primeiro a construir casa no
local. Henrique revelou que construiu a
casa ha 15 anos e a vendeu no ano seguinte
para George, que se encarregou de cons-
truir o segundo pavimento. Entretanto, o
litigio que envolve as propriedades impede
que qualquer daquelas casas seja comercia-
lizada. Segundo policiais, o próprio Henri-
que registrou queixa contra George. Re-
centemente. a polícia apreendeu armas em
sua residência,

Há três anos George loteou toda a área
e algumas pessoas chegaram a levantar
novas construções, demolidas meses depois
pela prefeitura. Entre o* desafetos do boli-
viano está a juí/a federal Maria Helena
Cisne Cid. processada por ele em 1991 por
abuso de poder e danos morais. A magis-
trada loi acusada de invadir sua proprieda-
de para fugir de um engarrafamento. Ma-
na Helena confirmou ter invadido a área
porque se desesperou com a fumaça causa-
da pelo incêncio de um carro no Túnel do
Joá, que fica próximo à área de invasão.

Uma trégua atípica

minhada pd.i p,i/, ,i vio- DP (Grajaú), ate às I h, não foi registra- de Carvalho! reoistraramNo dia da caminhada pela paz, a vio
lência na cidade atingiu níveis aceitáveis
para uma metrópole de 6 milhões de habi-
jantes. Numa pesquisa informal, feita on-

| tem à tarde pelo JORNAL DO BRASIL
em 18 das 38 delegacias de policia da
capital, constatou-se uma vertiginosa
queda no número de registro de ocorrên-
cias. Apenas dois homicídios — em Santa
C ru/ e Tòníáz Coelho — foram registra-

jdos 
entre 8h e 20h. De acordo com esta-

jíisticas da Secretaria de Segurança Públi-
ca (SSP), 25 pessoas são assassinadas pordia em todo o estado, sendo que a capital
responde por 40% dessas mortes.

Nada de seqüestros, assaltos a bancos
e roubos mirabolantes. Da Zona Oeste à
Zona Sul do Rio houve brigas de marido
e mulher, furtos de automóveis e em resi-
dencias, entre outros fatos considerados

,corriqueiros pela polícia. Nas delegacias
visitadas, os plantonistas comemoravam

;<? dia tranqüilo, mas alguns policiais atri-
ftuiram a redução da criminalidade ao

jtpmpo nublado da manhã e as chuvas da•farde de ontem. Os bairros da Tijuca,
íAndaraí. \ ila Isabel e Grajaú quase não
registraram ocorrências violentas. Na 20a

DP (Grajaú), ate às
da nenhuma queixa.

Em Copacabana, a 13a DP registrou
apenas uma lesão corporal. A 19a DP (Ti-
juca). uma das campeãs de registros de
roubos e lurtos de automóveis, anotou
apenas dois casos. Na região da Leopol-
dina, a rotina foi a mesma: até às 14h, a
22J DP (Penha) tinha registrado dois fur-
tos de carros. Um dos casos mais graves
foi o tiroteio num ponto de ônibus em
Cordovil: uma bala perdida perfurou a
lataria do ônibus 394 (Vila Kennedy-San-
tissimo) atingindo a perna direita da pas-
sageira Sebastiana Aparecida, socorrida
no Hospital Getúlio Vargas. As emergên-
cias dos grandes hospitais tiveram movi-
mento bem reduzido. O mesmo nos hos-
pitais Getúlio Vargas, Bonsucesso, Salga-
do Filho e Andarai. No Salgado Filho,
no Méier, somente um homem baleado
no Morro do Urubu foi medicado na
emergência quebrano a rotina de atendi-
mentos a doenças comuns.

Na 38a DP (Irajá) o caso mais grave,
até às 16h, foi uma tentativa de roubo
num ônibus. Policiais da 27a DP (Vicente

de Carvalho) registraram um furto de au-
tomóvel. e suspeitaram que não teriam
muito o que fazer até o final do plantão.
A 24JDP (Piedade) informou que o corpo
de um homem sem identificação, com vá-
rios tiros, foi encontrado na Est; ição de
Tomás Coelho. Na Ilha do Governador,
os policiais registraram apenas o furto da
bolsa de uma mulher. A 31a DP (Ricardo
de Albuquerque) recebeu uma queixa de
roubo de carro e duas lesões corporais.
Na 33a DP (Realengo), onde normalmen-
te sao feitas oito ocorrências por dia, até
às 17h havia somente o registro de um
carro recuperado pela PM. Em Bangu, a
34a DP anotou dois roubos, dois furtos e
duas lesões corporais.

Em Campo Grande, onde a PM estou-
rou dois cativeiros no mês passado c é
registrado, pelo menos, um homicídio
por dia, os policiais da 35J DP anotaram
duas queixas de roubo e a perda de uma
arma de um soldado PM. Em Santa
Cruz, no entanto, a 36a DP registrou o
assassinato do mecânico Paulo César
Dias. de 39 anos.

Equipe que participou da colx-rtura: Adriana Moreira, Alexandre Medeiros. André Balooco, Carla Bahiense, 1Carlos Nobre. Celina Cortes. Cláudia Momencgro. Cristina Rio Branco. Daniela Matta, Daniela Schubncl. Denisc !Moraes. l ábio Varsano. Francisco Luiz Noel. Gabriela Goulart, Luciana Nunes Leal. Marcelo Ahmed, Marcelo |Carneiro. Marccu Vieira. Mona Bittencourt, Monica Ramos. Nelson Carlos. Otávio Leite. Paula Autran. Paulo 'Mussoi, Renato Cordeiro. Renato Fagundes, Ricardo Gonzale?. Rolland Gianotti. Sérgio Pugliesc. Silvio Hessinger. 'Stmone CãDdida. Vera Jardim e Wilson Aquino

Classificados

Disque 
Jg

0800-23-5000

Violência e

humilhações

dentro de casa

A violência ontem tinha outro ende-
reço. Trocou as inseguras ruas da cidade
para dentro das casas, aparentemente o
último relúgio das pessoas. O caso mais
bárbaro ocorreu na Rua Sargento Andi-
rás de Abreu, 419, no Jardim Palmares,
em Santa Cruz. Na casa 10, o ajudante
de lustrador desempregado Antônio
Gonçalves Filho, de 48 anos, matou com
um golpe de machado na cabeça seu
próprio irmão, Paulo César Dias, de 39,
às 8h de ontem. Paulo César dormia
quando foi atacado.

O crime foi praticado, segundo o as-
sassino. por causa de uma briga domésti-
ca. Na noite anterior, Paulo César que,
segundo o irmão assassino, seria uma
pessoa extremamente violenta, havia es-
pancado uma sobrinha que mora na
mesma casa. Antônio contou que inter-
cedeu em favor da menina e acabou
apanhando do irmão. Em seu depoimen-
to na polícia, disse que matou Paulo
César temendo ser morto por ele. Preso
por policiais militares do Posto de Poli-
ciamento Comunitário de Jardim Palma-
res quando tentava fugir, Antônio foi
levado para a 36a DP (Santa Cruz).

Rotina — No dia em que a cidade
respirou mais aliviada por causa dos

baixos índices de criminalidade, sobres*
saiu a violência contra a mulher — abai
fada diariamente pelos casos de maior
repercussão e também pelo o constrangi}
mento da vítima em se expor. Ontemi
quatro mulheres procuraram as 31a e 34f
Delegacias de Policia (Ricardo de Albuj
querque e de Bangu, respectivamente)
para apresentar queixa contra seus pró-
prios maridos. No dia da caminhada dà
paz, os registros de lesões corporais conj
tra as mulheres — dois em cada delega-
cia — lideraram as estatísticas de crimi*
nalidade.

Uma das mulheres que registrou quei-
xa. contou na delegacia que decidiu de-
nunciar o marido após meses de maiis
tratos e humilhações. Ela revelou ainda
que não procurou a polícia antes porquç
tinha vergonha de expor os problemas
domésticos. A outra, casada há 10 ançxs;
revelou que passou quase todo esse pe-
ríodo suportando calada as agressões fi-
sicas. Assustava-a a possibilidade de per-
der o marido e os filhos. Em comum,
além das humilhações quase diárias a
que eram submetidas, as mulheres hesi-
taram em denunciar os maridos agressoi-
res. Pesava também o receio de não se1
rem levadas a sério pelos policiais encarj-
regados de registrar as queixas.

[1
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1 ABRAQAR "Hgas aspirava o perfume de KUS cube- "NSo Ihe auiMo direitodeoprimir otfra-

"ue ° P<5 do ^dl as««^=morar) constrd. se com prepo ^' . ||jpp|||P^|py¦.

• mim. chofando" ivsnrtwo in^re^ #

C CBb) 
r>o santido de desejar ardentemente. usa- "''"^s^is^Tt^ w a«tao nfo htf sermlo" objeto (direto • indirato). passa • suj*ho na

* emigaral. como transits ind*rtO (prepo.j- ' U vSo osfr.*.autol d^rn^a 
mL d^^" |«^f '

"Ansiava poi rr,e ver fora daquela ca- tivodiretoe indireto. ¦¦*"&*
a MA "O medico assisteosdoentas". 6. INFORMAL (AV1SAR E PREVENIR) »; ^ *»#* """ %BWWf

•O sou coracSo an®a um confidante". "Aj errfermeiras assistem aot doantas". §j "'' * 
. ^ '• '^jP^s^T-

(transitivo dsreto) (Camik>) 0«us bom, qua assiste aot ooitados.
c) aaiiitir (= caber, pertencer dire ho oura- a) informar algu^m de ou obre alguma

3. ASPIRAR zlo) 6 transitivo Indireto. coija. ^^1 *^5?^ 
1 ^ INI* ***12

"Ao dono da loia assiste razio de gabar-sa, 'O abade informou o fidalgo dos suces*H > ** ii SSl , 1 m\% ~M ~ JjE>*1\5 \a aspirar (* resp.rar, sorver) <5 transitivo <»"> •» "*•  <i& «... #1* *«i|||#,^\S» v
direto como o fez, por sua inciativa ocornrfos . Camilo •

FJCHA-RESUMO \ PORTUGUES ' *

JB-Oi^ietsw© | Regencia II ¦=,¦¦ 
'•" ¦ :'::^SflllS^P

—— v.. J:>. V;/ . ' '. "" ; •• • ^ • - ; \ f '
'O miniaro informou o povo sobre a si- "At autorklade* viiavam o passaportB". retidfncia prbpria. Mltitas iluluSlriilS SC illStalliriini Cl)l Dillion, cidctdc cIlillL'SCl (Ic HvfC conu'rcio '

tua^So finaiceira do pali". "Virar o diploma". g) diante da palavra "tenra". em opoiicJo A
b) Informar a slgi«!m algumo coim: a "bo^0 .
"Apenas Ihe informaram que oj benj de II. CRASE A cm* * obHgat6ris: f flllltn ImiTIO Hong kong (Zhliai, Shezetl, ShantOll,

Domingo. Leite haviam «ido confitcadoi". Ca- a) net k>cuc8ei adverblaii que Indkarwn \ja^lliailOIUU Xiamen); UUmentO da produtividade
milo. e » contTBcfio da prtpotipjo A com o ar- tempo, modo, togar, etc. 11 ^aS a^e'as COletivas; desigualdades ha

tigo fominrioAti) ou com a vogal A injcwil Ex.: i tarda, i vontKla, »i e»curn, etc. OOTllTO I Si H distribui(^0 de renda; desenvolvimeritp
7. FREFERIR do. pronom.S demonttrativo.: aquetel.). eque- b) diant8 ^ pa^r,,. onde » wb.nt.n- ^WllLUlUUU ^ M{iSl&A dg ^ de consumo;lab), oquilo. E.u contra<pio i indicada pelo dem at exprw^a, "i moda de". «maneir. d." . . COmercio exterior com JaoSoa) Como transit ivo d'fi-eto e indireto (pro- acanto grave. Ex.: Ewrevia num estilo k Machado de A$- C'f'O g\ ^ . , ,, D

i j ferir uma coisa I outra coia) .qnific* qua- R^a^at: .i, ( = i maneir. da Machado da Aui.). pClU IjOldUU fcuropa Ocidcntal de BraSll.
U r«r ante., eacolher snios. escolhof urns emre Para ooDrrar a cram. 6 pracim que: c) diante d8 de cidsde. rsslio. p.f«. Ohietivo nrenarOU * 9S4/88 — NoVfl Politica EconO-

duar. ou viriai coias. a) ° »rmo regento ex;a ptcpoHpJSo lugsr6t #m ^1 femjninoi, que tdmitam o ar- A cquipc ua reut wujcuvu wc| ail nnniitV
,4-, "Capitu pr»f»riu tud, ao ^,n4rfc".MA. b) o tarmo regidoadmita artigo A ou A. tiflo, UI11U CronologUl SObfC a recente evolll- HUCa 11. eXtinQaO OclS COmunOS popuia

'Prefiro sar owavo a combatsr". Ex. ApreKmaeme a a^diretoria. Exemplo: Iremot d Frwpa. QUO economica da China; TCS e mtrodui^io COtUrolada do llicro
b) comotrontiivodimio: prep, anigo -1949/52 — Periodo da Reconstru- nas empresas. ,r
"Prefiroqueeleparto". Logo: Aprowntei^ne i diretoria. A crara facutathra: rclbrma agraria C redistribui^ao de 1988/93  A China oficializa'U"Oi lugores que o pai preferia riio oi que a) diante do. pronome. po»eMivo« femini- tt>rri« it.). ^.y.^

ete prefer." C Nfic, ooorre cr«»: ltrMS- economia SOCUlllSta de mercado, que
a) dianmdepaiavra.matcuiina. Ex.: oiga irto• mint..mfc 1953/57 — Primeiro Piano Quin- apresentou, no inicio da decada de 90, o

a. visar b) dianra do tubttanttvosfemininot.usado. t minh. mi* quenal: industria pesada e diminui^ao maiaor crescimento industrial do mun-
em sentido gerai. b) diante de nome. prbprio. feminine tj0 pnvado. do. Garacterizou-se pela grande entrada

1. Dirigir a pontaria, apontar orma do fotp c) antes de verba Ex.: Dodicou virioi poema. . InHWB* 1958/62 0 Grande SaltO para de milltimicionais que Se. lOCalizaraifl
°°ntra: d) na. expre.^. com paiavra, re^tda.. i inoxm prente* 

nrioridade P'ira industriasde nas cidades litoraneas onde a economia"Visoi o tih/o". o) diante de pronomes, com exce^5o do* ^ depois da paiavra atA 1 ruut- pnoriuciut para uiuuMiia^ ut, ^ ^ r^vinH-i#Tel^.>e dot San^>s ficou imobclvzado por demonstrative! aque4e(s), aQueta(s), equilo, Ex.: Ful at6 a esoofca. biiSC, OfgUniZtlQUO dc COOpcriltlVUS iiiiri- CStU ll tTU J, C0IT10 0C01TC fltl p I
dezenas de bacamartos quo visavam o sou pei- a (= aquela). oj (= equelas) edot relativos a qual# 4 «cote. COUlS —llcpois COUUinaS popilhirCS— de Guangdong, prOXima a Hong K.0ng.

lis to", v.c. •»«"»'*¦ rompimentocom a URSS. A China tambem adotoua estrategia do
2. piir o visto cm: f| diante da paiavra "casa", no semido de | 

1962/65 - Fase de Ajustamento: citscimento industrial baseado nas ex-

 „  ¦¦ reestruturacaodas comunas popularese portaQoes.
abandonodas industrias rurais nao-ren- 1993 — Novas reformas para acele-

v „ taveis. rar a transfbrhiagao do regime socialis-
FICHA-RESUMO liNGLES 1 966/75 — Revolugao Cultural: ta; com 0 objfvo de reduzir 0 deficit

id I Prnnnmpc Rp>Nfivn«i busca do igualitarismo social, incenti- publico, fechar os orgaos ineficientes e
J B ODieUV © 

| 
ff ronomes BelatlVOS vos m0rais;lx.rsegul^0 a intelectuais «PurPr a burocracia corrupta do Par-

reformulagao da organizai^ao das fabri- tido Comunista.
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975/77 — Quatro Moderniza- regioes separatistas do Tibet e do Xin-

0 honwm (Su5) est4aqui 6 meu vilinho ^ The man I ^ is here i. my ne.ghbor. ?6es: agricultura. industria, defesa na- j»ng*. , por.nr.m:fl VI{iha cional e ciencna e tecnologia. A China ja e a 8J economia mundial.

fwho 1978/83 — Nova Politica Econo- 1995 — A China realiza experiencias
»h« mica I: priviitizacao parcial da agricui- nucleares no Xinjiang e e sede da 4J

0 ho mem @) eu v, * meu virinho The men ' 
^ 

"w " my ne,«hb0f tura; 
cria?a0 das ZPEs (Zonas Econo- Conferenncia da Muiher. com patroci-

I micas Especiais) proximas a cidade de niodaONU.

O lApis estA aqui 6 meu *»- The pencin is here is mine.
[j Areas em desenvolvimento

0IAPis@)eucomPrei6azul ^ The pencil- Xbtt I bouyht is blue. Pequim 
# Qinhangdao / |

0 ho mem (cwn^uam) felei 6 meu vizinho The man to whom I spoke is my neighbor. Yafltai ) ^s.China Tianjinp—-/ <S I |
0 homem(aiiir)filho eu conheco t meu vizinho »- The man whose son I know is my neiehbor. \ DaHari V. |

^ Shenzen ^\-S J |
Tudo (qMfc) eu quaro 6 amor  All {Everything) that I want is tove.

o r.ijtivo 7 Qmgdao ky 
|Ela foi a unica pessoa (gua) eu vi She was the only person thgt I saw. tamb4m Av^-Lianyangang O I

Qualquer resposta (gue) voci der esti carta Any answer tfirt you give rj right. omitido -S-'" '' .. ^VNantOng S

10 Eie 4 o homem mais Blto (gui) conheipo ^ Ho is the tallest man tbK I know. J.- Xangai Mar da 1'
China

VCV-Vl=, Ningbo ml

1 IMHI CARTAO PA UFF FROVAS PA UFRJ ? ywenzhou |-

Quem nao rececebeu o cartao Niteroi.de lOh as 16h. Quern Eis as proximas provas do vesti- Literatura Brasileira - Matema- Xiamen 
fde confirma?ao para o vestibu- fizer vestibular em Campos deve bular da UFRJ, no domingo, l'ca Shantou y / I Formosa I

lar da Universidade Federal Flu- procurar a Escola de Servi(|6 So- com inicio as 8h: Grupo 4—Lingua Portuguese Guangzhou ¦ V t Iininense (UFF). em Niteroi cial. a Rua Jose do Patrocinio _ , .. D Literatura Brasileira - Matema- ^—1 7ha_ii._<Aa>-^ \f I!
Campos, so lem ate mnanlia pa- 71. dc 16 As 20h. A falla do <*> •r\^ B.ihah|_ ^"^J^Zhohai V
ra pedir a segunda via. Quem vai documento impedira que o can- Literatura Brasileua - Biologia Grupo 5 _ Lingua Portuguesa \ <0^ w Zonas econdmicas If
fazer as provas em Niteroi deve didato faoa os exames. As pro- Grupo 2 — Lingua Portuguesa, Literatura Brasileira - Lingua V. / especiais |
se dirigir a Coordena<?ao de Sele- vas da UFF serao realizadas nos Literatura Brasileira - Matema- Estrangeira • 

\ \ V - H Cidades de economia I
Qao Academica (Coseac) - a Rua dias sete. 11 e 21 de janeiro. tica Grupo 6—Lingua Portuguesa/ \ V Hainan B liberada I
Doutor Celestino 74. Centro em sempre as 8h. Grupo 3 — Lingua Portuguesa/ Literatura Brasileira : . , ... . . . . . .. .. .¦ , . .v,:;:W
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PORTUGUÊS

Regência I
FICHA-RESUMO

JB-Objetivo

"N80 lh. auiModirertodeoprimir otfra-
COS".

d) aiaitir (=morar) constrói-se com prepo-
siçâoem. tendo intransitivo."Felizmente um ano d^joi*volta ele ao aul
e até 72 atsiae .m Avignon". Manual Bandaira."Sou obrigado por asa daqraçada posiçfc
de deputado a atsiair mais algum tampo, na
apitai".

"Egas aspirava o perfume de sus cabe-
loi". Herculano.

Há máquinas que aspiram o pó do assoa-
lho". J.M.G.

b) aspirar (= desejar, pretender) é transhi-
vo indireto (rege a preposição a).

". . . era a maior dignidade a que podia as-
pirar". MA.

"Aspiram a altas d ignidades"

1. ABRAÇAR

a) cingir, apertar nos braços:
"A mSe abraçou-a com ternura", (transi-

tivo direto)
"Abraçou-se a mim, chorando", (.transitivo

indireto)
b) adotar, seguir.
•Os povos bárbaros abraçaram o cristia-

niimo". (transitivodireto).
4. ASSISTIR

2 ANSIAR 1) esqueci o nome dali.
2) ex)ueci-me do nome dele.
3) esqueceu-meo rtomedele.
0 que nas duas primeiras con«ruçB*s é

objeto (direto e indireto), paia a sujeito na 31.'O nome dele eaquecmi-m." ino é, "apagou-se
da memória, caiu da lembrança".

Outro exemplo:
"Nunca me esqueceu essa fenômeno".MA.

a) assistir (= ver, preenciar, estar pre-
sente) tf transitivo indireto.

"Algumas famílias, de longe, na calçada,
assittiam ao espetáculo". AM.

"Nas missas a que assisto nio há sermio"
' Lá vjo os frades celebrar um auto!

NSo serei eu que assista a eles".
b) assistir (= prestar assistência, confor-

tar, ajudar, proteger, servir) é também transi-
tivo direto e indireto.

"O médico assiste osdoefitai".
"As enfermeiras assistem aos dosnt.s".
Deus bom, que assiste aos coitados.
c) assistir (= caber, pertencer direito ou ra-

zío) á transitivo Indireto.
"Ao dono da loja assiste razio de gabar-se,

como o fez, por sua iniciativa".

a) no sentido de causar Intia, angustiar,
á transitivo direto. "O -jnmço anstatra-o".
CJCB.

b) no sentido de desejar ardentemente, usa-
se em geral, como transitivo indireto (prepoih
ç&> por) e às vezes como transitivo direto:

"Ansiava pelo novo dia que vinha n oen-
do". F. Sabino.

"Ansiava poi me ver fora daquela ca-
a MA.'O seu coração ansea um confidente",
(transitivo direto) (Camilo)

6. INFORMAR (AVISAR E PREVENIR)

a) informar alguém de ou sobre alguma
oois."O abade informou o fidalgo dos sucessos
ocorridos". Camilo

3. ASPIRAR
a) aipirar (= respirar, sorver) é transitivo

direto.

PORTUGUÊS

Regência 11

FICHA-RESUMO

JB-Otojétiw©
• :
Muitas indústrias se instalaram cm Dalian, cidade chincsa de livre comerciaresidência própria.

g) diante da palavra "terra", em oposiçío
a "bordo".

A cru* é obrigttòria:
a) nas locuções oòverbisis que Indicaram

tempo, modo, lugar, etc.
Ex.: i tarde, è vontade, is «curas, «tc.
bl diante de palavras, onda se sub.rtt.n-

dem as expressões "è moda de", à maneira de"
Ex.: Escrevia num estilo k Machado da As-

sis ( = i maneira de Machado de Assis).
c) diante da nomes de cidade, rsgiio. país,

lugorts em geral femininos, que sdmitam o ar-
titfo a.

Exemplo: Iremos à Frwiç».

'As autorklades visavam o passaporte'"Virar o diploma".
'O ministro informou o povo sobre a si-

tuaçüo financeira do país".
b) Informar a álgi«!m alguma coisa:
"Apenas lhe informaram que os bens de

Domingos Leite haviam sido confiscados". Ca-
milo.

Capitalismo

controlado

pelo 
Estado

A equipe da rede Objetivo preparou
uma cronologia sobre a recente evolu-
çãó econômica da China:
1 949/52 — Periodo da Reconstru-
çào: reforma agrária e redistribuirão de
terras.
1953/57 — Primeiro Plano Quin-
qiienal: indústria pesada e diminuição
do setor privado,
1958/62 — O Grande Salto para a
Frente: prioridade para indústrias de
base, organização de cooperativas agrí-
colas —depois comunas populares— e
rompimento com a URSS.
1962/65 — Fase de Ajustamento:
reestruturação das comunas populares e
abandono das indústrias rurais nâo-ren-
laveis.
1966/75 - Revolução Cultural:
busca do igualitarismo social, incenti-
vos morais, perseguição a intelectuais e
reformulação da organização das fábri-
cas,
1975/77 — Quatro Moderniza-
ções: agricultura, indústria, defesa na-
cionaj e ciência e tecnologia.
1978/83 — Nova Política Ecpnò-
mica li privatização parcial da agrieul-
tura; criação das ZPEs (Zonas Econò-
nucas Especiais) próximas à cidade de

Hong Kong (Zhuai, Shezen, Shantou,
Xiamen); aumento da produtividade
das aldeias coletivas; desigualdades na
distribuição de renda; desenvolvimento
da indústria de bens de consumo; au-
mento do comércio exterior com Japão,
Europa Ocidental de Brasil.

1984/88 — Nova Política Econò-
mica II: extinção das comunas popula-
res e introdução controlada do lucro
nas empresas.

1988/93 — A China oficializa >a
economia socialista de mercado, qtie
apresentou, no inicio da década de 90, o
maiaor crescimento industrial do mun-
do. Caracterizou-se pela grande entrada
de multinacionais que se localizaram
nas cidades litorâneas onde a economia
está liberada, como ocorre na província
de Guangdong, próxima a Hong K.onç.
A China também adotou a estratégia dó
crescimento industrial baseado nas ex-
portações.
1993 — Novas reformas para acele-
rar a transformação do regime socialis-
ta, com o objetivo de reduzir o déficit
público, fechar os órgãos ineficientes e
expurgar a burocracia corrupta do Par-
tido Comunista.
1994 — Aumentam as tensões nas
regiões separatistas do Tibet e do Xirí-
j';ing-
A China ja e a 8a economia mundial. "

1995 — A China realiza experiências
nucleares no Xinjiang e é sede da 4J
Conferênncia da Mulher, com patrocí-
nio da ONU.

É a contraçío da preposiçfo A com o ar-
tigo feminino A (s) ou com a vogai A inicial
dos pronomes demonstrativos: aquele(s), eque-
la(s), aquilo. Essa contração é indiceda pelo
acento grave.

Rejjra geral:
Para ocorrer a crase, 6 preciso que:
e) o termo regento exija propoHçito A
b) o termo reçUo admita artigo A ou As
Ex. Apresentokne^a a^diretoria.

prep. artigo
Logo: Aprosentei-me á diretoria.

7. PREFERIR

a) Como trantKivo direto e indireto (pro-
ferir uma coisa a outra coi») significa que-
rer antes, escolher sntos, escolher urna entre
duar. ou várias coitas."Cspitu preferiu tudo ao seminírio".MA."Prefiro ser escravo a cornbatar".

b) como tron$:iivodimto:
"Prefiro que ele parto"."Os lugares que o pai preferia sfío oi que

ele profere".C.N.

A crera facultativa:
a) diante dos pronomes posaassivos femini-

Nto ocorro era»:
a) diante de palavras masculinas
b) diante do subttantrvosfemininos. usados

em sentido geral.
c) antes de verbo
d) nas expresses com palavras repetidas.
e) diante de pronomes, com oxceçSo dos

demonstrativos aquatoU), aquata(s), oqullo,
a (= aquela), at (= aquelas) e dos relativos a qual,
as quais.

f| diante da palavra "casa", no sentido d«

Ex.: Diga isto a minha mia
à minha mi.

b) diante de nomes próprios femininos
Ex.: Dedicou vários poemas a Iracema

8. VISAR

1. Dirigir a pontaria, apontar arma do fogo
contra:"Visai o alvo"."Felipe doi Sanes ficou imobilizsdo por
dezenas de bacamartes quo visavam o seu pei-
to". V.C.

2. pôr o visto cm:

c) depois da palavra «tá
Ex.: Fui até « escola.

t «cota.

FICHA-RESUMO 
j INGLÊS

«JB-Objetivo l Pronomes Relativos

INGLÊSPORTUGUÊS

is here is my neighbor.O homem (ÇuS) eitó ttqui é meu vizinho

Jttho
I saw is my neíghbor

KlMimO homsm (cjüe) eu vi ô meu vizinho

vrhl-rti
itm

The penei
Áreas em desenvolvimento

I bought is blua.The penei IO lApis (çíuo) eu comprei é azul Pequim^ Qinhangdao

Yantai ¦
Tianjin J

\ Dalian
Shenzen ?

The man to whom I spoke is my neighbor.0 homem ^ori qu»m) falei é meu vizinho 

0 homem(jãljiP)filho eu conheço ó meu vizinho
ChinaThe man whose son I know is my neighbor.

AH (Everything) that I want is love.Tlido (que) eu quero à amor
Qingdao
Lianyangang o
\ Nantong

o relativo
também
pode ser
omitido

She was the only person that I sawEla foi a única pessoa (jjue) eu vi 

Qualquer resposta (cjue) você der está certa Any onswer thrt vou give is right.

He is the tallest man thK I know.10 Ele t o homem mais sito (91») conheço Mar da
China

Ningbo ¦

PROVAS PA UFRJ WenzhouCABIA© DA UFF
FuzhouLiteratura Brasileira - Matemá-

tica
Grupo 4 — Lingua Portuguesa,
Literatura Brasileira - Matemá-
tica
Grupo 5 — Lingua Portuguesa.'
Literatura Brasileira - Língua
Estrangeira
Grupo 6 — Lingua Portuguesa/
Literatura Brasileira

Eis as próximas provas do vesti-
bular da UFRJ, no domingo,
com início às 8h:
Grupo 1 — Lingua Portuguesa/
Literatura Brasileira - Biologia
Grupo 2 — Língua Portuguesa/
Literatura Brasileira - Matemá-
tica
Grupo 3 — Língua Portuguesa/

Quem não rececebeü o cartão
de confirmação para o vestibu-
lar da Universidade Federal Flu-
minense (UFF). em Niterói e
Campos, só tem até amanhã pa-
ra pedir a segunda via. Quem vai
fazer as provas em Niterói deve
se dirigir à Coordenação de Sele-
ção Acadêmica (Coseac) - à Rua
Doutor Celestino 74. Centro em

Niterói, de lOh às 16h. Quem
fizer vestibular em Campos deve
procurar a Escola de Serviço So-
ciai. à Rua José do Patrocínio
71, de 16 às 20h. A falta do
documento impedirá que o can-
didato faça os exames. As pro-
vâs da UFF serão realizadas nos
dias sete. II e 21 de janeiro,
sempre às 8h.

Xiamen
Shantou V, Formosa

Guangzhou I
_ ZhanjiangBeihai Zhuhai

Zonas econômicas
especiais
Cidades de economia
liberadaHainan

¦ - -

NUNO LISBOA

CENTRAL DE INFORMAÇÕES - 525-1000
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TEMPO REGISTRO

pryTTTML Operado: ontem o ex-presidente Joao Batis- rr:
I •. 7!u» virt. Hiy V ; ;' ; • ta Figueiredo de um aneurisma da aorta abdo-

-' V -2 M»c«pa minal. A cirurgia, realizada na Qinica Sao Vicente
M tuh1 

"'<" (Gavea), durou quatro horas e, segundo o cinirgjao I
«g£^7 * mmmnjippf jf vascular Hdeoo Coutinho, o ex-presidente deve ¦ m

Sjf Twwlwe permanecer 48 horas em recuperacao no CTI. fl Conflrmadai para o dia 4, as i
1 i|v I joio Piuoiv Figueiredo, 77 anos, ultimo presidente do regime ¦ 21h, na galena de fotografia'do j

J* rw> ^ \d^^ ¦"•»! militar, govemouo pais entre 1979 e 1985. m cineclube Esta^ao, em Botafogo, |
Porto L# A*«e«ja<yr m a abertura da exposi?ao fotografi- !4 *' ^pll x*""* I 

$g| um*j^ Publi ad na re ¦ ca Rio. cidacie aberta, iniciativa ;

vistade ^ 

^°^SteS *

• Nublado cidade. Era muito jo- cantora, que manteve I* Luis Carlos Barreto quis a varan-"1I
| <m com i| vem e confiava nas em segredo ate agora jt da de sua cobertura em Laranjei: ;

chuvas — <ft pessoas. 
Aquele mo- cste estupro. porque S ras. onde vislumbra o por-do-sok' :•

J wwwwfwwjspji^^ <%m^$ jl mento foi devastador. temia que suas decla- mm Carta Camuratti, o Copacabaria:;'& 
*»¦¦< Mas me ^ez unia P^" raises fossem inter- J? Mf Palace, onde o avo trabalhou.'e1 •

Klli -v, «|v $oa 
mujl0 majs forte c pretadas como publi- Julio Bressane. a Rua Aperana.' I

' ; ""*' sr/%, <jH!W .^•-ntv". ^ Jl me for?ou a ser mais cidade. El a nao |- no Leblon, onde nasceu.
•¦'jg?*4} Vate '/'v esperta", afirmou a procurou a policia. ilHKI-i.il.'

" ¦|hwA. 
•' Celebrada: ontem, na Basilica de Santa V;
S' - -l^lll Terezinha, na Tijuca, a missa de setimo dia de / r? | 1

</' n*>Tr_""""l|L 
^ 

VT"''' Andreia Regina de Medeiros Pereira Gomes, / ;' :W JkmmmMwjnmf >s morta com um tiro nas costas. quando tentava ? \ J )/) v •'I 
CZ 

 ' * v; I f I 
" 

V; fugir de dois assaltantes na Avenida Suburba- / ^JEjLaH
tnirai'sui _'"-'J'- 

' 
< 

na. Estiveram presentes A missa alunos, profes- J 
*) fPv,

•-:^i(jil(l^:-.-:-.:-v,-.-.:vsores, 
funcionarios. diretores da Universidade V—i &§

. ^ 6u encoborio a nublado com pancadas de chuva ocasionais pnncipalmente (Iflma Rilhn nnHe Anrlrpia de ">6 qnos cursava ~W na rnadrugada e A tarde. Ventos do puadrante sul, de Iracos a moderados t^ma rllllO, Onae Anqreia, Qe-.0 anOS, CUrsa S^M ™ ®~pr
. com rajadas ocasionais. Temperatura em ligeiro decllnio. variando de 15 a 24 Administrate. Andreia estava envOIMUa na ; . A . r,rl.>c.r.i,1,> ;„i n inh t <tn< nii>ii-c; i Programada:

graus na Regiao serrana; 18 a 25 graus no Liiorai Sui; is a 24 graus no vale do organizaQao do mo\imento de adesao ao Rctige ¦ " " ° quesiraao| no mi- ^ para hoje, as 1 lh. na

j ;

4 -= 
' '•¦

' 

^''

BRASIL

RIO DE JANEIRO

QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE Í995JORNAL DO BRASIL
CIDADE

REGISTROTEMPO

Operado: ontem o ex-presidente João Ba tis-
ta Figueiredo de um aneurisma da aorta abdo-
minai. A cirurgia, realizada na Clinica São Vicente
(Gávea), durou quatro horas e, segundo o cirurgião
vascular Heleno Coutinho, o ex-presidente deve
permanecer 48 horas em recuperação no CTI.
Figueiredo, 77 anos, último presidente do regime
militar, governou o pais entre 1979 e 1985.

¦yy/W-y.:yy:.: y;.:y
''«WwXv^

Publicada: na re-
vista de música britâ-
nica New Musical Ex-
press uma entrevista
com a cantora Ma-
donna (foto), que re-
vela ter sido estupra-
da por um
desconhecido assim
que chegou a Nova
Iorque. "Eu estava
apenas há um ano na
cidade. Era muito jo-
vem e confiava nas
pessoas. Aquele mo-
mento foi devastador.
Mas me fez uma pes-
soa muito mais forte e
me forçou a ser mais
esperta", afirmou a

jS&Xvi-x-y.*:-:-:

Claro

Claro e
nublado

Nublado
Chuvas
ocasionais

cantora, que manteve
em segredo até agora
este estupro, porque
temia que suas decla-
rações fossem inter-
pretadas como publi-
cidade. Ela não
procurou a polícia.'ale do Paraíba

/•Baixadafluminense
Baixada
litorânea'

Nublado
com
chuvas

jtmrnr -
/ -

¦M, ¦ .¦

S', 11

Céu 
encoberto a nublado com pancadas de ctiuva ocasionais principalmente

na madrugada e à tarde. Ventos do quadrante sul, de fracos a moderados
com rajadas ocasionais. Temperatura em ligeiro declínio, variando de 15 a 24
graus na Região Serrana; 18 a 25 graus no Litoral Sul; 15 a 24 graus no Vale do
Paraíba; 18 a 25 graus na Região dos Lagos; 22 a 28 graus no Norte Fluminense;
e de 16 a 26 graus no Grande Rio. A umidade relativa do ar é de 92% e a
visibilidade moderada, casionalmonte reduzida.

América doSul

MARCADAS

m
A Biblioteca Elididos
da Cunha inaugura
sexta-feira, Dia do
Samba, no Palácio
Gustavo Capancma,
a exposição iconográ-
fica Samba: Manguei-

ra, Salgueiro. Porte-
la... é tradição.
•O Coral Israelita
Brasileiro fará uma
apresentação dia 2, às
20h. na Sala Cecília
Meireles.

NEWTON MENDES

FERNANDES
MÉDICO

a Áurea (esposa). Fábio e Mareio (filhos), Danielle e
*T* Adriana (noras) e Maria (comadre), agradecem as ma-

| nifestacões de pesar recebidas por ocasião do faleci-
' mento de seu querido NEWTON, e convidam para Missa

de 7o Dia. quinta-feira. 30/11/95. às 19 horas, na Igreja de
São Francisco Xavier, na Rua S Francisco Xavier. 75

JOÃO LUIZ DE MORAES

SÔNIA MARIA DE

MORAES ANGEL JONES
ORAÇÃO MEMORIAL

a A família Moraes agradece as manifestações de solida-
"T* riedade. amor e carinho, por ocasião do falecimento de

I seu muito querido João Luiz. e convida parentes e
amigos para uma Oração Memorial em sua intenção e de

sua filha Sônia Maria, a realizar-se, amanhã, quinta-feira, dia
30 de novembro, às 19.00hs. na Igreja Luterana. Paróquia
Bom Pastor, à Rua Barão da Torre. 98. Ipanema

HERÁCUO SALLES

(Missa de 7o Dia)

Colegas do JORNAL DO BRASIL e companheiros de
vida profissional convidam jornalistas, parentes e ami-

gos para a Missa de 7o Dia em sua memória, hoje. 29 de
novembro, às 10 horas, na Igreja da Candelária.

Alberto Dines. Antônio Machado, Bela Stal. Barbosa
Lima Sobrinho. Carlos Absalão. Carlos Lemos. Carmem
Galvão. Cláudio Bojunga. Danusa Leão. Danúsia Bár-
bara. Derly Barreto. Dora Kramer. Evandro Teixeira. Ezio
Speranza, Fernando Pedreira, Gilberto Menezes Cortes.
Gilberto Negreiros. Hamilton Pequeno, Israel Tabak.
José Silveira, Lan. Léo Schlafman, Luis Orlando Car-
neiro, Marcelo Pontes, Marcos de Castro. Maria Naza-
reth, Mário Victor de Assis Pacheco. Maurício Dias.
Míriam Lage. Moacyr Andrade. Moacir Werneck de
Castro. Nélio Horta Barbosa. Oldemário Touguinhó.
Orivaldo Perin, Paulo Totti, Rosental Calmon Alves.
Sérgio Noronha. Simone Lima. Sônia Beatriz de Barros.
Villas-Bôas Corrêa. Wilson Figueiredo. Ziraldo Alves
Pinto. Zuenir Ventura.

-

nancente
poente

Lua

05h58min
19h23min

..... 13h00minnascente
 0Th33minpoente.

Minguante
15/11 a 21/11

Chata
7/11 o 14/11

Crescente
1/12 a 8/12

Nova
22/11 a 30/11
Fonto: Obsorvatôno
Nacional
Marés

baixn-mar
03h34m»n 0 4 m
16ht5min 0.5 m

proa mar
O0hO9min 0.8 m
20h32rrnn 0 8 m
Onrias |

A previsão para hoie na
orla marítima do Rio è
de céu encoberto a qua-se encoberto cotn part-cadas do ctiuva levo a
moderada. Ventos do
sudoeste a sudesto com
velocidade de 11 a 16nós. Mar de sudoestecom ondas de 1.0 a 1.5metro, em intervalos de
3 a 4 segundos. Visibili-
dade moderada e tem-
peratura em ligeiro de-cllnio.
Pratas I
Manoatafttia Propria
Gfumari propna
ftocreio
Berca Prfipoa
Pep.no Impropna
SAoConrado Knpctyaa
VKJigal knpfopoa
LoW oo >rnPrC^^
»paoo<r-a tmprbpni
Dwibo Pr\x*»
Azpoarfof PnSpoj
Copacabana Imprtpria
tome
Botatogo Impfopna
flanvngo Impiipna
Uca irr^fopna
FcKte Sac Jo&o inpropia
VefrroW)3
Jacooe Prof?a
Araruarna Pr6pna
CaboFno Pr6pna
AmualdoCato Propna
Btiocs p[?Hr'a
R»o das Ostras Propria
Estradas 1

Metoosat - 15h (28/11) Na Regiôo SodwtR. céu parcialmente
nublado a nublado com ctiuvan e possíveis trovoadas isoladas em SAo
Paulo. Rk> de Janwro, Espirito Santo o no teste e oentro sul de Minas
Gerais Sol e pouca» nuvens nas dema»s Áreas da regiAo Na RoyiAo
SuL c^u daro a p«ircialment« nublado r»o Rk> Grande do Sul o Santa
CMnnnn PMRibtlrfnòe do chuva líotada no lilorsl nort» Oo Parona

Meteosat - Zlh (Z7/11) Na n»0'4o Nono mxj nubii«Jo a
«v>coberlo com pancadas do ebuva r>o Tocantins. Pará. Amapá,
Roraima e prmc»palmente oo Amaxona» Na Regiào Nordeste, ceu
nublado com pancadas de chuva isoladas no Maranhão, leste do
Ceará, o teste o norte da Bahia Na Regiflo Gentro-Oeste. ceu
nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Mato
Grosso. Goiás, e centro leste do Maio Grosso do Sul
Temperaturas de 10 a 35* no Sul. 15* a 3r* no Sudeste. tB* a 36* no
Centro-Oeste. 17* a 36* no Nordeste, e de 18* a 35* r>o Norte
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (inmet).
Capitais

Rk>-Sjmto« (BR 101)No Km 15.5. tTânsito deslocadonos dois sentidos Dos Km 33 a35. trecho em obras com máqut-nas na pista Dos km 33.5 a 36.pista interditada com tráfegodesviado. No Km 43.1. trânsitodeslocado nos dois sentidos. NoKm 44.5. acostamento interditado(sentido Santos-Rio). Dos Km 46a 48. trecho em obras. No Km52.5, acostamento interditado(Santos-Rioi. numa extensão de10 metros. No Km 59. acosta me rvto mtefdrtado (sentido Rio-Sarvtos). No Km 64,5. acostamentointerditado por >5 metros, semvdo Santos-Ria No Km 75.7. trârvsito em meia pista, no sentidoSantoa-Rio. No Km 92. obras demodificação do trevo de acessoa Angra dos Reis. No Km 136.
pi6ta interditada No Km 150,5.ondulações em toda a pista, por20 metros No Km 174.2. desloca- ¦mento de aterro (Santos-Rio). NoKm 175. pista com ondulações(Santoe-Rto). Noa Km MJ3 e 199.pista com deformações por500m. No Km 205.5. deslocamen-to de atem? e afundamento deacostamento (Rio-Santos) NoKm 208,7, faixa Rk>-Santos, inter-
W»Tirn6poMi (M116)Do Km 56 ao 57. r-"vtços deconservação. Do um 128 ao133, serviços de conservaçãonos dois sentidos.

DH€R (Bo+eti mds 23ÍÜT

Tempo Condip6as max man Tempo Coodic6es max min
Pono Velfw Nub-chus-as 32 23 Maceo Nub.'Chuva 31 N
RoBranco Nubiado  33 23 A'scap Nutvchuva 28 23
Manaus NuWado ^31 22 SaMKtor Nutvchuvs 29 23
Boa Visa Psf'miiado 33 22 Cuiabft Nutrchuva 32 M

NuUado 31 24 Owrpo Grart)e Par nuwadc1 31 22
Macapfi ^iuNado 2D 23 Gc*Arna Par'nubJsdo 32 23
Palmas Nulvchuva 30 22 Brasiha NuNado 28 19
SAolua Parmublado 31 24 BetaHonzonte Nutv'chiNa 28 20
7ems«a PafnuWado 34 VrtDna Par/nubiado 29 22
Rxtaleua Parmubiado 31 25 SAo Paolo Parmubiado 31 20
Natal _ Pa/ff>uMado 31 _23 Curniba Nubiado 2? 16
JoioPtssoa Pan^xibtado 30 23 Fiooantipoiis kjb»ado 2/ 23
Rec^e Nutvctnna 30 21 PodoAte^re Nubiaoo 2* 19

Mundo 1
Cidade Cant&m m mm CW«ii Ccw&^ nm mln
AreWdJ nublado_ IS 06 Mtoco____daro 83 0?
Wtfus nublado 17 11 Mami _ nublado ®_.?
Barcelona nubUdo 16 07 MortevidCu daro 21 11
Bedim nublado 0? -CJ Mown ruNaclo «__C0
BnaHas daro 10 06 Nowtofque nublado M J3
Buenos Aires ctaro _ _ 23 07 Rk W
Ocaoo nublado 06 ^6 Ron\a ctarc 16 OB
FranWurl _nubiado _01 CD Santago ciare a_ 12
Johanesburjo njNaOo 25 1J ^ Francaco ciaro 2 _11
lima daro Z1 17 S*<^y  nublaoo 29 18
Lstoa nublado 17 11 T6»«_____c±iro 13_J!
Londres i*i>L»do Q OB Toranlo neve 02 -06
loo Alleles daro 25 13 Viena rauMado <1 -0*
Madn r^Wado rj 05 W»"|n^__r«iilado 17__M

Aeroporlos '¦ " ^ I
Gaieào
Santos Dumont
CcmbkajSP^
CWjCUlM» |SP|

Nuí^chuvas. ViubiWade moderada
Nulvcbuvas. VisibiUdade moderada
Tempo bom. Vjsibftidaôe moderada.
Tempo bom. Vis*btódade moderada

Conbns [BH[ Tempo bom VisiMidade boL
BrasiKa Psr/nub<ado. Visftrktadeboa
Manaus Par'nubiadc Visib»Made mode^ada
Rxtaiaza Psf/nubUdoVisiWidade boa
RecHe  Nubtido. ViSibitidadc boa.
SaKador Nubiado. Vis«bi»idade boa
CortJba _ Parmublado Vts^Kdade boa
PcrtoAk^re _ __ _
Fontr. Tasa

MARY UNGARETTI ROCHA
MISSA DE 7o DIA Bl;

J- Luiz Adolpho Rocha. Anna Maria e Mar-..;
? COS Hoette, Lula. Patrícia. Roberto, Fer-,.

' nando. Kika e Susi, filhos, genro, irmã e
netos convidam para a Missa de 7o dia qua-
será rezada no dia 30 de novembro, às
18:30, na Igreja de Santa Mônica. à Rua
José Linhares. Leblon.

ANNELIESE BRINKER DE MATTOS
(MISSA DE 7° DIA)

I SILVINO VIEIRA DE MATTOS (ESPOSO). HELMUT BRINKER
T DE MATTOS E GÜNTHER BRINKER DE MATTOS (FILHOS).

| OSKAR FRIEDRICH EMIL BRINKER E MARIA DINORAt-j
' MOURA BRINKER (PAIS), agradecem as manifestações de pe- I;

sar. solidariedade e apoio recebidas por ocasião do falecimento da
sua querida e saudosa ANNELIESE. ocorrido em 21/11/95 e convi
dam para a Missa de 7° Dia, que será celebrada no dia 30/11 /95,
Quinta-Feira, ás 18:00 Horas, na Igreja Nossa Senhora do Líbano. Rua
Conde de Bonfim, N° 638. Ti|uca/RJ

EDVETE RODRIGUES DA

CRUZ MACHADO

7° DIA
Sua Família agradece as manifestações de pesar
por ocasião de seu falecimento, e convida para a
Missa de 7o Dia. amanhã, dia 30/11 /95. às 11:00. na
Igreja Nossa Senhora do Carmo à Rua 1 ° de Março.

PAULO SÉRGIO LAGO

MEIRA DE CASTRO

(MISSA DE 7° DIA)

t 

Noemi Nogueira Meira de Castro. Regina Helena. Maria Lúcia.-
João Roberto. Aninha e filha. Renato José. Isabella e filho, Pedro'
Augusto. John e Lúcia Beatriz Anderson e filho. Aldo e Noemi
Rezende e filhos. João Augusto e Lucianita Meira de Castro. •
Sonía Meira de Castro e filho agradecem as manifestações de

pesar por ocasião do falecimento de seu muito querido esposo, pai..'
sogro. avô. irmão, cunhado e tio e convidam para a Missa de 7° Dia que
será celebrada amanhã. 5J-feira. dia 30. às 12 horas, na Igreja Abacial
do Mosteiro de São Bento, na Rua Dom Gerardo. 68.

Celebrada: ontem, na Basílica de Santa
Terezinha, na Tijuca, a missa de sétimo dia de
Andreia Regina de Medeiros Pereira Gomes,
morta com um tiro nas costas, quando tentava
fugir de dois assaltantes na Avenida Suburba-
na. Estiveram presentes à missa alunos, proles-
sores, funcionários, diretores da Universidade
Gama Filho, onde Andreia, de 26 anos. cursava
Administração. Andreia estava envolvida na
organização do movimento de adesão ao Reage
Rio no subúrbio de Higienópolis e nas escolas
da Zona da Leopoldina. Outra missa para a
estudante foi celebrada em frente ao Centro
Educacional Amon Rá (Cemon), onde estuda a
filha de Andreia.

Decidiu: viajar para a índia, onde filmará
Kwnhm. inspirado na vida do Dalai Lama. o
cineasta Martin Scorscse. Depois de rodar Cassi-
no, uma história \iolenta como a maioria de seus
filmes, o diretor se entusiasmou com o líder
tibetano. "capaz de vencer sem usar a força".

Programada:
para hoje, às 11 h. na
Igreja de São Fran-
cisco de Paula, ^no
Largo de São Fran-
cisco, a missa de.sq-
timo dia do jornaljs-
ta Elyberto Moraes
de Sá (foto). Èí^*
morreu dia 23,,(je
cirrose hepática, jío
Hospital Espanhol
Elyberto também es-
tava com úlcera. Cá-
rioca, 54 anos, du-
rante 14 foi repórter
do JORNAL D0
BRASIL. Formad.9
pela PUC, começgu
a vida profissional
aos 17 anos na TV
Tupi. Foi redator do
boletim da Rede
Ferroviária e trab.1-
lhou no lncra. Tinlut
cinco filhos.

Confirmada: para o dia 4, às ;
21h, na galeria de fotografia do j
Cineclube Estação, em Botafogo, |
a abertura da exposição fotográfi- j
ca Rio, cidade aberta, iniciativa ;
que ocorre no momento em que a j
cidade e os cineastas buscam n<£«; j
vos caminhos para superar difi- i
culdades. É composta por retratos \
em preto e branco de cineastas,' |
cuja vida e obra estejam relacio- \
nadas ao Rio de Janeiro. Cada j
participante foi convidado a esco-r I
lher a locação. As fotos foram, j
feitas por Cícero Rodrigues. O di-, i
retor Cacá Diegues (foto) foi foto-' i
grafado no Mirante do Leblon;/ i
Luís Carlos Barreto quis a varan- i
da de sua cobertura em Laranjei: ;
ras, onde vislumbra o pôr-do-sok' \
Carla Camuratti, o Copacabana:
Palace, onde o avô trabalhou, é1
Júlio Bressane, a Rua Aperana."
no Leblon, onde nasceu. :¦>

j Libertado: Au-
i gusto Castro Her-
j rera, bicampeão
; mundial de bici-
; cross na categoria
I de oito anos, se-

qüestrado no ini-
cio do mês. 0 ge-
neral Alfredo Sal-
gado Mendez atri-
buiu o êxito da
operação à çam-

punha dos meios ;
de comunicação i
para que a popu- j
iação desse infor- j
maçòes sobre o j
cativeiro. ;

Apoiou: á distância ;
caminhada da paz i
compositor e escritor ;
Chico Buarque (foto). Ele j
não pôde participar da j
caminhada porque esta- j
va em São Paulo gravan- j
do uma participação no j
filme Ed Mort, do dire- ;
tor Alain Fresnot. Esta :
semana Chico entregou I
ao editor Luiz Schwarcz, j
da Companhia das Le- \
tras, o último capítulo {
do seu livro Benjamin, j
que chega às livrarias em 1
dezembro.
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1 Os resultados

Brasil 3x0 Canada |
(15/5,15/4e15/6)¥: •:>
EUA 3x0 Japao |

| (15/7. 15/12 e 15/9)
Cor6i3 do Sul 3 x 0 Egito

| (15/10. 15/7 e 15/1)
Holanda 3x0 Argentina |!

| (15/7, 15/2 e 15/6)
Italia 3x1 Cuba
(15/12, 7/15, 15/8 e 15/3) ||
China 3 x 1 Tunisia
(11/15, 15/7, 15/7 e 15/7) ||
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0.83 |
0.62 I
0.62
0.55 I
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Iciue fezer? 
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ji-
a Tecnico Jose Roberto Guimaraes diz que nao sabe como 

'curar' 
a selecao brasileira de sua instabilidade psicologica cronica

¦

mkW« <•'"
IT % r *
Uma vitoria

burocratica
A vitoria da sele9ao brasileira dp

volei masculino, ontem, sobre b
Canada, por 3 a 0 (15/5, 15/4 je
15/6), na Copa do Mundo, nap
mostrou — como nao poderia moS-
trar — qualquer novidade tatica. A
partida serviu apenas para provajr

st^a recupmdada traml
tica derrota para a Italia, no dia
anterior '

Dentro de quadra, a equipe foi
taticaniente perfeita e — numa att¬
itude que pode significar o desejo de
observar ou um castigo — Ze Ro¬
berto manteve todos os titulares em

pot-1 Gio va ne 
°no 

tk i mo^setS Cbm ojs
resultados de ontem. o Brasil pas-
sou a quarta colocaVao, masconse-
guiria classificar-se (apenas os tres
primeiros da Copa irao a Atlanta)
porestar atras dos Estados Unidos,

•

.  ^
jogadores sao avaliados pela psicologa
Regina Brandao. "A evolugao psicolo- ''
gica foi visivel de 92 para ca, principal- li
mcnte no aspecto da autoconfianca que , ... , | «»—«s®asB
km , j . HMI'I' medalha de prata. Marcelo I
nlSrSn^R^n 

" Negrao totalmente recupe- f Mauricio - Obedeceu tatica- acaso foi eleito o melhor da par-quauiti ,uugi<t IX Kootno. . ¦ Kvamk rado 6 uma garantia no ata- mente as orientates de Ze Ro- tida. Conseguiu otiitio desempe-
Mas agora faltam pcqucnos dctalhes que. saque e bloqueio e berto, mesmo nos momentos em nho nos ataques de fundo de

na prcparagao rumo a Olimpiada de certeza de que com o grupo que a partj(ja tornou-se facil pa- quadra e meio de rede, alem de
Atlanta e o treinador acridita que ape- completo e novamente bem ra o Brasil. Seu bloqueio defen- quatro pontos no saque. 9
ruts o tempo podera levar a selc<;ao |<% lutaremos por mais uma sivo foi inieligente. Nalbert—Mostrou na defesa e
assumir um com portamento mais ma- , ' - & JjESsjSiw ^ ' medalha olimpica. Mauri-
duro. Nao so dentro de quadra, mas '^^jl' cio mais uma vez foi criati-
tambem fora dela, o time brasileiro. cm A- , vo e eflciente e nao apenas y
sua maioria, e muito infantil. Por um ® Airiuti estcfflios no levantamento, mas tam-
lado. isso ajuda a dar descontra^ao em Hcl llltU peiO "'J111 no 

^1(lue' 
Daqui a final

itjstantes tensos da partida, mas, cm secillldo lugar na0 Podem^s mais Perder I
outros. funciona de maneira in versa. Bemardinho <*> ^ns: t®rcendo Pa™ Mu<-" a |
Assim foi contra a Italia, na segunda- A pos a sofrida derrota perca pelo menos 

|r„-„ , • /A um para que fiquemos emlura, quando os jogadores t.nham to- r\ para os .tal.anos, me >, ^ten^0 „ [,a| a U1. |das as chances de veneer o terce.ro set P* ^ Japao no ultimo jogo:?— o nlacar cheeou a cstar 14 a 8 — motnacao e da autocon- 

Brasil 3x0 Canadá
(15/5, 15/4 e 15/6)
EUA 3 x 0 Japào
(15/7. 15/12 e 15/9)
Coréi3 do Sul 3x0 Egito
(15/10. 15/7 e 15/1)
Holanda 3x0 Argentina
(15/7, 15/2 e 15/6)
Itália 3x1 Cuba
(15/12, 7/15, 15/8 e 15/3)
China 3 x 1 Tunísia
(11/15, 15/7, 15/7 e 15/7)
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tes cortadas ilc Ma.x (10), o jogador brasileiro mais regular na partida

Técnico José Roberto Guimarães diz que não sabe como 
'curar' 

a seleção brasileira de sua instabilidade psicológica crônica

COPA DO MUNDO Dl

JOÃO PEDRO PAES LEME
Enyiado especial

SENDAI, JAPÃO
— O técnico José
Roberto Guima-
rães persegue a
perfeição. E, em
sèu caminho, o
maior obstáculo é
o aspecto comportamental dos jogado-
res da seleção brasileira de vôlei. On-
tem, depois de passar a noite pensando
na derrota para a Itália (3 a 1), no dia
anterior, Zé Roberto concluiu que a
maior deficiência de sua equipe é a ima-
turidade. Mas confessou que não sabe
como mudar o comportamento dos jo-
gadores.

"A estabilidade psicológica, emocio-
nal, é o elo que falta para fechar o
circuito no nosso time. Estamos bem
física e tecnicamente — isso é visível a
qualquer um — mas precisamos alcan-

-çar a maturidade e confesso que não sei
o que falta para isso", revelou o técni-'có.

Desde a preparação para a Olimpía-
da de Barcelona, a seleção brasileira
conta com apoio psicológico na elabo-
ração de seus planos de trabalho. A
cada apresentação para os torneios, os
jogadores são avaliados pela psicóloga
Regina Brandão. "A evolução psicoló-
gica foi visível de 92 para cá, principal-
mente no aspecto da autoconfiança que
os jogadores conquistaram dentro de
quadra", elogia Zé Roberto.

Mas agora faltam pequenos detalhes
na preparação rumo à Olimpíada de
At janta e o treinador acredita que ape-
nas o tempo poderá levar a seleção a
assumir um comportamento mais ma-
duro. Não só dentro de quadra, mas
também fora dela, o time brasileiro, em
sua maioria, é muito infantil. Por um
lado. isso ajuda a dar dcscontração em
instantes tensos da partida, mas, cm
outros, funciona de maneira inversa.
Assim foi contra a Itália, na segunda-
leira, quando os jogadores tinham to-
das as chances de vencer o terceiro set
í— o placar chegou a estar 14 a 8 —,
mas o excesso de dcscontração tirou do
time a vitória. Na noite da partida, Zé
Roberto teve urna longa conversa com
cies a esse respeito.

O deficiente bloqueio canadense não foi capaz de deter as for

DE FORA DA QUADRA

medalha de prata. Marcelo |
Negrão totalmente recupe- |
rado è uma garantia no ata-
que. saque e bloqueio e a
certeza de que com o grupo
completo e novamente bem
lutaremos por mais uma |
medalha olímpica. Mauri-
cio mais uma vez foi criati-
vo e eficiente e não apenas
no levantamento, mas tam-
bérn no saque. Daqui à final
não podemos mais perder
sets, torcendo para que a |
Holanda perca pelo menos
um para que fiquemos em
2o. Atenção especial à equi-
pe do Japão no último jogo:
em casa pode preparar al-
guma surpresa.

 ;i
(*) Técnico da seleção feini-
nina de vôlei

m Ainda estamos
na luta pelo
segundo lugar
Bemardinho (*)

A pós a sofrida derrota
/v para os italianos, me
preocupava o aspecto da
motivação e da autocon-
fiança de nossos atletas.
Mas a partida contra o Ca-
nada mostrou um grupo de-
terminado, que corre em
busca da classificação e da

BRASIL

Maurício — Obedeceu tatica-
mente as orientações de Zé Ro-
berto. mesmo nos momentos em
que a partida tornou-se fácil pa-
ra o Brasil. Seu bloqueio defen-
sivo foi inteligente. 8
Tande — Manteve o nível médio
de suas atuações e não precisava
mais do que isso. Foi substituído
porque Zc Roberto queria dar
mais ritmo a Giovane. 7
Max — Foi outra vez o mais
regular do time e, com justiça,
mereceu os maiores elogios do
treinador. Está melhorando no
bloqueio e tem sido muito efi-
ciente no ataque. 8,5
Carlão — Seguro nas bolas de
meio, soube procurar as defi-
ciências do bloqueio adversário
nos ataques de ponta. Meio de-
satento na defesa. 7,5
Marcelo Negrão — Não por

acaso foi eleito o melhor da par-
tida. Conseguiu ótimo desempe-
nho nos ataques de fundo de
quadra e meio de rede, além de
quatro pontos no saque. 9
Nalbert — Mostrou na defesa e
na recepção a segurança que o
transformou em titular da sele-
çâo brasileira. Esteve muito bem
no ataque e só precisa melhorar
a coordenação do bloqueio. 8,5
Giovane — Entrou no lugar de
Tande, no terceiro set, mas er-
rou passes seguidos e demorou a
entrar no jogo. Seu ataque está
comprometido por um tempo de
bola que precisa de maior eoor-
denação. Porém, continua muito
eficiente no bloqueio. 6
? No Canadá, destaque apenas
para os atacantes Jason Halda-
ne, Paul Duerden e Keith Sa-
nheim.

Uma vitória

burocrática
J

A vitória da seleção brasileira dje
vôlei masculino, ontem, sobre b
Canadá, por 3 a 0 (15/5, 15/4 je
15/6), na Copa do Mundo, nãp
mostrou — como não poderia moá-
trar— qualquer novidade tática. ^
partida serviu apenas para provar
que o time de José Roberto Guima-
rães estava recuperado da trauma-
tica derrota para a Itália, no dia
anterior. :

Dentro de quadra, a equipe foi
taticamente perfeita e — numa ati-
tude que pode significar o desejo dé
observar ou um castigo — Zé Ro-
berto manteve todos os titulares em
quadra, trocando apenas Tande
por Giovane, no último set. Com os
resultados de ontem, o Brasil pas-
sou à quarta colocação, mas conse-
guina classificar-se (apenas os três
primeiros da Copa irão a Atlanta)
por estar atrás dos Estados Unidos,
que já têm vaga por serem sede dá
Olimpíada.

Egito — Amanhã, o Brasil en-
frenta a seleção do Egito, em Chi-
ba. às 7h (a TV Bandeirantes trans-
mite) e só hoje o técnico José Rd-
berto Guimarães poderá estudar as
fitas com os jogos do adversário,
gravadas pela auxiliar Gilda Taxei-
ra. "Só sei, até agora, que o time
deles tem um bom levantador e um
ataque eficiente", comentou Zé Ro:-
berto. Atualmente, o Egito ocupa à
antepenúltima posição na classifij-
cação geral. (J.P.P.L.)

BRASIL
Equipe inicial: Maurício, Carlão,
Nalbert, Marcelo Negrão, Max e
Tande. Depois: Giovane. Técnico:
José Roberto Guimarães

CANADA
Equipe inicial Koskie, Sanheim,
Krahn. Reid. Cameron e Ballard.
Depois: Duerden, Brousseau, Ca-
zes. Mágüs e Haiaane
Técnico: Clement Lemieux
Local: Sendai City Gym (Sendai).
Horário: 2h (Hora de Brasília). Ár-
bitros: Young-Ho Cho (Cor) e To-
negawa Tadashi (Jap). Público:
2 000 pessoas. Parciais: (15/5. em
27min. 15/4, em 26min e 15/6, em
34min). Tempo total: 1h27

l MARTINHO DE LUNA

ALENCAR

FALECIMENTO

Lia Saldanha de Alencar, Lenir e Robert de Sá Pereira

\ Boger, Kátia e Osmar Vladimir Chohfi, Rachel Salda-
nha de Alencar e Roberto Alencar de Sá Pereira, espo-
sa. filhos, genros e netos, comunicam o falecimento de

[seu querido esposo, pai, sogro e avô e convidam

parentes, amigos e companheiros de trabalho para o

,-sepultamento, hoje, às 12 horas, no cemitério São
João Batista, saindo o féretro da capela n° 2 da Real
Grandeza onde está sendo velado.

I MARTINHO DE LUNA

ALENCAR

FALECIMENTO

O Condomínio Acionário das Emissoras e Diários

Associados, profundamente consternado, comunica

i: o falecimento do Condômino e cabecel da Organi-
:zação, Martinho de Luna Alencar, e convida aos

amigos, dirigentes e funcionários 
para 

o sepulta-

Emento, hoje, às 12 horas, no cemitério São João

; Batista, saindo o féretro da capela n° 2 da Real

\ Grandeza onde está sendo velado.

ELYBERTO MORAES DE SA
(JORNALISTA)

.% A família, consternada, comunica seu falecimento ocor-
TI rido dia 23/11 e convida para a MISSA DE 7o DIA, na

1 Igreja São Francisco de Paula, no Largo de São Francis-
co. âs 11 00 horas, do dia 29/11 /95

PEDRO FREIRE FAUSTO

(MISSA DE 1 ANO)

JL DULCE E FILHOS convidam para a Missa de 1 Ano
f de falecimento do saudoso Pedro a realizar-se em
I 29/11/95, às 18:30hs. Na PARÓQUIA STA. MÔ-

NICA na Rua Ataulfo de Paiva no Leblon.
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Keiaçao emre
'tapas e beijos' i
0 relacionamento entre o técnico José
Roberto Guimarães e o levantador {
Maurício tem despertado muita
curiosidade da imprensa japonesa.
Sempre discutindo, do início ao fim i
de todos os jogos do Brasil, os dois •
parecem desafetos àqueles que não os,"
conhecem. Mas tudo não passa da i
maneira de agir de cada um.

Torcida
desanimou I
A suposta força da seleção japonesa
vinha mobilizando a torcida do país j
em todos os jogos que envolviam a í
equipe. A derrota de ontem para os ;
Estados Unidos, porém — primeira
de uma série de quatro prováveis —. J
começou a mudar o ânimo dos
torcedores. Os apresentadores de um j
programa noturno de TV, no
entanto, continuam tentando:
"Atlanta", bradam, com o braço \
direito erguido.

I
<

Família
imperial vai
aos jogos
O Tokyo Yoyogi National
Stadium receberá na
sexta-feira integrantes da
família imperial japonesa
interessados era assistir á
rodada da Copa do Mundo.
Por isso. o esquema dc
segurança será reforçado.

Na hora da
macarrão de copo...
Quando a fome aparece... Os jogadores da
seleção brasileira atacaram com vontade o
conhecido macarrão instantâneo japonês,
que vem em pequenos copos plásticos e fica
pronto em três minutos. Até os
componentes da comissão técnica
aproveitaram os minutos finais da partida
entre Itália e Cuba para beliscar os petiscos
marinhos — acompanhamento do macarrão
— e parecem ter gostado.

Classificação

Pais P V D SG SP SA PA
Itália  16 8 0 24 3 8.0 2.03

1.40
1.31
1.51
1 37

Cuba 13 5 3 16 14 1.1 0.56

SG SP SA
16 24 8.0
14 21 3.0
14 18 3.0
14 20 2.8
14 18 2.5
13 16 14 1.1
11 11 16 0.6
11 10 15 0.6
11 10 17 0 5

21 02
23 0.2
24 0.0

B
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Para quem precisa de qualidade.
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NA GRANDE AREA

¦ ARMANDO NOGUEIRA

Uma ópera bufa

T~~\ eu Ajax, em Tóquio. O
jogo, porém, não foi

nada do que se esperava. Pre-
via-se uma queda-de-braço
entre a classe do holandês
Ajax e a obstinação do brasi-
leiro Grêmio. A classe aca-
bou perdendo a paciência.
Não podendo atuar como sa-
be, bola tocada, apelou pro
jogo de bolas altas. Foram,
precisamente, 41 centros,
neutralizados todos pela zaga
reforçada do Grêmio. O Ajax
é um time dc estilo franco,
sim, mas, pelo menos ontem,
tive saudades de outros Ajax.
matrizes de memoráveis sele-
ções holandesas.

O Grêmio perdeu nos pê-
naltis um jogo que poderia
ter ganho, usando seu golpe
essencial, que é o contra-ata-
que. Decidir jogo nos pênaltis

pode não ser a fórmula mais
interessante. Mas não deixa
de ser um desafio de técnica e
de força mental. As três pri-
meiras cobranças, duas brasi-
leiras e uma holandesa, fo-
ram simplesmente grotescas.
Cena de ópera bufa. Persona-
gem burlesco, o nosso Dinho
beija a bola, três vezes, antes
do chute. Beijo não basta. A
bola quer afeto, mas não abre
mão da competência.

Enfim, fez-se justiça: leva
o título a equipe que preza a
técnica, acima de tudo. On-
tem. não jogou o que sabe.
Mas a história do futebol
sempre falou bem do Ajax.

Sinceramente. Achei o jo-
go um tanto cacete. Teria fei-
to melhor se ficasse dormin-
do um pouco mais.

Duas estrelas solitárias
O Botafogo está virtual- lodo o pano.

mente admitido no clube so-
nhado dos semifinalistas. Seu
ultimo jogo foi penoso como
um parto natural. Derrotou o
Vasco da Gama. más pade-
ceu uma tarde inteira. E o
time que mais me intriga, ul-
timamcnte. Podendo ser ape-
nas um, insiste em ser dois,
no mesmo jogo. Duas caras,
dois corações distintos. No
primeiro tempo, tem sido o
Botafogo uma equipe insípi-
da, banal, tediosa. Quando
vem do intervalo, transfigu-
ra-se. Solta as velas. Corre a

O presidente Carlos Au-
gusto Montenegro, no delírio
da arquibancada, confessava,
domingo, que quase morria
de angústia, vendo o Botafo-
go jogar o que vinha jogando
no primeiro tempo.

Não seja por isso, presi-
dente. A receita da felicidade
é uma só: fique em casa. Não
veja TV, nem ouça rádio. No
intervalo, vá correndo pro es-
tádio. O senhor verá o Bota-
fogo dos seus sonhos. O Bo-
tafogo de Iranildo.

PASSAPORTE

1 [2

• O jogador que mais faltas
sofre hoje. no Brasil, é Sávio.
Paga um preço atroz pelo seu
talento com a bola nos pés.
Sávio leva. em média, seis fal-
tas por jogo. Já houve dia
em que o atacaram, faltosa-
mente, 11 vezes. Agora, de-
pois de ser fustigado, dura-
mente, por um beque do
Cruzeiro, na Supercopa, Sá-
vio perdeu a paciência. Revi-
dou. Saiu expulso. Foi puni-
do pela Sul-Americana. A
Justiça do futebol pode não
ser cega, mas fecha os olhos
quando não deve.
© Lá em cima, escrevo que o
Botafogo está virtualmente
classificado. A palavra "vir-

tual", por sinal, hoje, muito
em moda, entra no meu texto
como sinônimo de potencial.
Tem tudo pra ser, mas ainda
não é, concretamente. Telefo-
no pro Oswald de Souza que,
em matéria de número esporti-
vo, tem sido meu guia. Eis o
que me diz o velho amigo: ma-
tematicamente, a chance do
Corinthians é desprezível. Pro
Corinthians tomar o lugar do
Botafogo, teria de acontecer o
seguinte: o Botafogo naufra-
gar, nos dois jogos que lhe
restam, e o Corinthians enfiar
duas goleadas cósmicas nos
seus dois adversários. Vejamos
uma hipótese: se o Botafogo
perdesse de 1 a O os seus
dois jogos, o Corinthians teria
que fazer, no mínimo, 15 gols
de diferença sobre seus adver-
sários. Impossível, não é. Mas
é absolutamente improvável.
• Está começando o Mun-
dial de Natação, na piscina
mágica de Copacabana. A
abertura do campeonato é
festa da melhor. A família Jo-
bim vai cantar o repertório
do maestro Tom. Começa
com o Samba do avião, que
vem a ser uma das mais amo-

rosas exaltações dc uma pai-
sagem. Quem, como eu, pou-
sa no Santos Dumont toda
semana, sente na pele o enle-
vo de sobrevoar o Rio. Aliás,
é o que faremos 30 ultraleves
no próximo sábado. Aviões
dos Clubes de Ultraleve da
Barra da Tijuca vão sobre-
voar a arena da natação. No
primeiro escalão, a turma do
CEU, Clube Esportivo de Ul-
traleve, do qual participo
com meu fraternal anfíbio.
Um aceno de estímulo a Gus-
tavo Borges, Fernando Sche-
rer. Gabriele Rose — heróis.

A parada entre o Santos e o
Atlético está assim, em núme-
ros percentuais: o Atlético tem
50,2 por cento de chance de se
classificar. O Santos tem 49,8
por cento. Numa prova de na-
tação, diríamos que os separa
uma simples braçada. Na lín-
gua do turfe, diríamos que os
dois estão de galão trocado.
Vão decidir no fotochart.

A bela Dora Bria, impo-
nente campeã brasileira de
windsurf, me pergunta, no
Esporte real, por que me es-
falfo tanto na esteira aeróbi-
ca da academia que freqiien-
tamos, á mesma hora? A
explicação é singela: encon-
trei na ginástica a receita
ideal de saúde. Faço ginásti-
ca, não pra pôr anos na mi-
nha vida, mas pra pôr vida
nos meus anos.

Quem torce pelo Cruzeiro e
pelo Fluminense deve estar as-
sustado: os dois campeões do
primeiro turno apanham, dia
sim, dia não. Terão perdido o
ânimo com a simples classifi-
cação? Terão perdido as per-
nas no vaivém de tantos cam-
pos, de tantos jogos? Agora,
vão pegar dois times, que che-
garão às semifinais, como di-
ria o Nélson Rodrigues, sol-
tando fogo pelas ventas.
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Os jogadores do Ajax exibem, orgulhosos, os dois troféus conquistados ontem em Tóquio, na decisão do Mundial Interclubes contra o Grêmio

Ajax é o melhor do mundo

¦ Time holandês vence o Grêmio nos pênaltis e conquista título interclubes no Japão

çou a tocar a bola, dificultou aTÓQUIO — Com a vitória de 4 a
3 sobre o Grêmio nos pênaltis, após
0 a 0 no tempo normal e na prorro-
gação, o Ajax conquistou o título
mundial interclubes, ontem, em Tó-
quio. Apesar de jogarem melhor, os
campeões europeus não consegui-
ram provar seu favoritismo — e o
time brasileiro jogou com um joga-
dor a menos durante 64 minutos,
devido à expulsão do zagueiro Ri-
varola.

O Grêmio começou o jogo com
uma marcação forte, que impedia a
troca de passes dos holandeses. O
Ajax só conseguiu sua primeira
conclusão a gol aos 22m. numa co-
brança de falta. A partir daí, come-

marcação gremista e esteve mais
perto de marcar.

Aos 1 lm do segundo tempo. Ri-
varola, que já tinha cartão amarelo,
fez falta dura em Kluivert e foi
expulso. A perda de um jogador
determinou a postura defensiva do
Grêmio até o fim da prorrogação.
Mas, se preferiu recuar, o time gaú-
cho nem por isso se absteve da
vontade de ganhar, buscando a*u
gol em contra-ataques.

Na prorrogação, o Grêmio de-
monstrava cansaço e não conseguia
mais exercer sua marcação chata. O
Ajax também já não demonstrava

precisão nos passes e, assim como o
pugilista que se sabe superior e não
consegue derrubar o oponente. não
chegava ao gol que liqüidaria o jo-
go.

A decisão foi para os pênaltis. E
parecia que o gol não sairia mesmo.
O Grêmio perdeu a primeira co-
brança: Dinho chutou e Van der
Sar defendeu — mas Kluivert bateu
para fora. O Grêmio voltou a des-
perdiçar com Arce, mas aí Ronald
de Bôer fez o primeiro gol. Magno,
Gélson e Adilson marcaram, mas
não adiantou nada, porque Frank
de Bôer, Finidi e Blind também
acertaram a rede.

crGRÊMIO
Danrlei. Arce, Rivarola, Adilson e,'
Roger; Dinho, luls Carlos Goiano. .
Carlos Miguel (Gélson) e Arlison!
(Luciano); Paulo Nunes e Jardel'
(Magno). Técnico: Luis Felipe.

mAJAX
Van der Saar, Reiziger, Frank der
Bôer. Blind e Bogarde; Davids, Rcf-
nald der Bôer, Finidi e Litmanen •
(Reuser); Kluivert e Overmas (Kanu),",
Técnico: Louis Van Praag. ,
Pênaltis: Ajax 4x3 Grêmio (con- .
verteram Ronald de Bôer, Frank de ,
Bôer, Finidi e Blind. para o Ajax, e '
Magno. Gilson e Adilson, para b'
Grêmio). Local: Estádio Naciona|;i
de Tóquio Público: 47.119 pagan-
tes. Árbitro: David Elleray (Ingla-
torra). F,b

Enquanto alguns jogadores do
Grêmio choravam pela perda do
título, o técnico Luiz Felipe não
fugiu ás suas características de ami-
go dos atletas. Ainda no gramado o
treinador consolou os mais decep-
cionados, fazendo questão de de-
monstar que o Grêmio saiu de cam-
po como um vencedor. "Não deve-
mos baixar a cabeça. Não diziam
que estávamos diante de uma equi-
pe categorizada, irresistível? Então,
temos de deixar o estádio de cabeça

Luiz Felipe valoriza sua equipe

erguida, pois se não ganhamos a
partida, eles também não ganha-
ram. Em 120 minutos, o Ajax não
conseguiu marcar um gol no Gré-
mio, que ficou com um homem a
menos logo no inicio do segundo
tempo", argumentou o treinador.

Na conferência de imprensa,
Luiz Felipe disse que o Grêmio
cumpriu o seu papel e que o jogo
foi equilibrado até o momenio em
que o zagueiro Rivarola foi expul-
so. "Tivemos de recompor nossa

defesa e perdemos quase toda a
força ofensiva. Por ironia, desper-
diçaram as cobranças justamente
nosso melhores batedores. O Ajax
está de parabéns pela conquista,
mas o Grêmio volta ao Brasil de
cabeça erguida", acrescentou.

Porto Alegre — A derrota em
Tóquio frustrou milhares de festas
que seriam realizadas em Porto /Me-
gre. Alguns torcedores m;iis fanáticos,
mesmo assim, comemoraram o vice-

campeonato mundial com muita cer-
veja. Mas era uma festa sem graça,
especialmente com a passagem, buzi-
nadas e gritos dos colorados (torce-
dores do Internacional), que desfila-
vam pelas ruas com camisetas do seu
time e do Ajax, uma das mais vendi-
das pelos camelôs no dia anterior.
Pelo menos oito pessoas foram aten-
didas 110 Hospital de Pronto Socorro,
sem gravidade, e cinco brigões foram
presos pela Brigada Militar e levados
para a 10" DP para esfriar a cabeça*

Festa abre o Mundial de natação

Começa hoje a festa nas águas
de Copacabana, com a cerimônia
de abertura do II Mundial de Pisei-
na Curta — só que ninguém se se
molha neste primeiro dia. Às 19h.
Coaracy Nunes, presidente da Con-
federação Brasileira de Desportos
Aquáticos e o ministro dos Espor-
tes, Pelé, abrem os trabalhos. De-
pois muita música — incluindo
uma homenagem a Tom Jobim e a
apresentação da bateria da Man-
gueira. A coisa esquenta para valer
na quinta-feira — e logo às 7h30,
quando começam as eliminatórias.
Tudo perfeito, não fosse uma au-
sência que domina com sua presen-
ça a arena de Copacabana: o russo
Alexander Popov.

Não dá para ignorar alguém que
é recordista mundial dos 50m e dos
lOOm livre e que seria o melhor
tempero na manjada disputa entre
Gustavo Borges e Fernando Sche-
rer. Além disso, Popov está nos
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A piscina campeã CORRCICX

postais distribuídos pela Omega
(responsável por toda a tecnologia
da competição) e num big cartaz à
beira da piscina."Se Popov resolveu não vir,
quem está perdendo é ele, que não
vai ser campeão mundial. Não teria
motivação especial nenhuma se ele
estivesse aqui e vou dar o melor de
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mim na piscina", garante, Gustavo
Borges, um tanto irritado com as
insinuações de que a competição
perde em prestigio sem a principal
estrela estrangeira.

Coletiva — Ontem Gustavo
Borges, Fernando Scherer, Luiz Li-
ma e Grabriele Rose deram uma
entrevista coletiva. Borges disse que
pretende competir até os Jogos de
Sidei, na Austrália, em 2000. Luís
Lima confessou sua preferência por
piscinas de 50m e serviu de tradutor
para o português tatibiíati de Gra-
briele, que foi criada e mora nos
Estados Unidos.

Franzisca — Eram 1 lh quan-
do alguns nadadores alemães che-
garam á piscina de Copacabana.
Depois do grupo de atletas vestidos
com agasalhos, vinha uma menina
bonita, de saião florido, coturnos e
camiseta. Olhar timido, olhos azuis,
cabelos molhados e cara de sono.
Minutos depois, a musa esguia es-

99,7
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RELEVANTE

tava na água. Era Franziska Alm-
sick, de 17 anos, dona dos recordes
mundiais dos 200m e do reveza-
mento 4x1 OOm em piscina curta e
que defende em Copacabana o sey
primeiro lugar no ranking mundial
no 50m, lOOm e 200m livre. Ela
nadou uma hora e depois fugiu dos
repórteres que queriam entrevista-
la. Só fala depois das provas, disse.
Foi o bastante para aumentassem
os comentários de ela não era tão
bonita assim, que as fotos que fez
para Arena (grifle de material es-
portivo) era pi aduzidas demais-e
que ela não valia os USS 2 milhões
que ganha por ano como modelo.
A inveja é uma agua.

Cronometragem — Fora da
água, a principal estrela do Mun-
dial é o sistema de cronometragem.
As chegadas serão gravadas por cã-
meras colocadas acima das raias —
versão aquática do fotochart utili-
zado nas corridas de cavalo.

FUTEBOL
Campeonato Brasileiro
Atlético 3x0 Paysandu
(Com o resultado, o Paysandu es-
tá rebaixado à 2* divisão)

BASQUETE
Campeonato Estadual
Semifinais: Liga Angrense 06 x 90
Flamengo (55 x 45). Hoje: Flumi-
nense x Tijuca, 20, no Grajaú
Country

?



possibilidade de ficar fora
primeira rodada das semifinais

dcposita toda a sua confian^a
advogados tricolores: "Estou

nas maos deles", constalou.

Campeonato Brasileiro '
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ponto

|i E o que a equipe precisa contra o Santos, na Vila Belmiro, para poder chegar ao titulo do Brasileiro ate com qua^^
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Wilson Goiano (E) e Sérgio Manoel serão os laterais do Botafogo hoje, na Vila Belmiro, nwn jogo em que o time atuará de forma mais cattieíosà

mnu

I Outros jogos

IPortugy— k Ourawi, 17Ti
Bahla x Corinthians. 20h30

Intemacional x Criduma. 20h30 |
CricMma x ParaiUi. 20h30

OoUn x Vltiria. 20H30
Sport x Palmira*. 21h.'< f>"l'
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A classificação para as semifi-
:J*fiHÍs Brasileiro está virtualmen-

assegurada, mas o Botafogo
>^uer mais. Pretende ser o primei-
í to na soma geral de pontos e ga-

rantir a vantagem de jogar por
quatro empates para ser campeão.
Para isso, ganhar pelo menos um
ponto hoje (20h30) contra o San-
tos, na Vila Belmiro, será decisi-
vo. Com 44 pontos, o Botafogo só
pode ser alcançado pelo time pau-
lista, que tem 40 e mais dois jogos
para disputar. O empate garante a
vantagem para a equipe do Rio.
"Além disso, queremos ganhar es-
te turno invictos. Isso dá moral a
qualquer time", completa o técni-
co Paulo Autuori.

Como o Santos precisa deses-
peradamente da vitória, todos no
Botafogo esperam um clima de
guerra hoje à noite. Como Doni-
zete não joga, Autuori optou por
uma formação mais cautelosa.
Iranildo será o companheiro de
Túlio, enquanto Jamir, Moisés,
Leandro e Beto formarão o meio-
campo. "Em tese, não gosto de
jogar assim, mas nas circunstân-

¦ cias acho que será a melhor for-
mação. Sem demagogia, o empate
será um belo resultado", afirma.

Autuori considera o Santos um
time perigoso mas previsível. Ele
já viu a equipe paulista jogar vá-

ijjist
SANTOS B0TAF0G0

Edinho V^gnerMarcclo Sitva Wilson Goiano
Pintado Gottardo
Narciso Gonpah/os

Marcos Pauk> Sergio Manoel
Gallo Jam«r

Carlinhos LeandroRobert Mois6s
Giovanni BetoV&gnor Iramldo

Jamelli Tulio
T6cnico T6cnico

Cabraliinho Paulo Autuofi
Local Vila Belmiro Hor6rio ZOttJOm. Arbitro
Wilson Souza Mondonpa A TV Bande»rantes. a

Globosat (TV por assinatura) e as rddios Tamo»o
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Renato arma tese

r 
Sérgio Maní

Mesmo não querendo, Sérgio
; Manoel deverá ser o lateral-es-
í querdo do Botafogo ate o fim
< do Campeonato Brasileiro. On-
; tem, o próprio jogador parecia
; resignado com seu destino. Co-' mo André Silva, com inflama-
i ção no púbis, dificilmente volta-

rá a jogar este ano c Guto não
; esteve bem nas últimas partidas,
: o técnico Paulo Autuori resol-
¦ véu apelar para o senso de pro-
fissionalismo de Sérgio Manoel

j para suprir a maior deficiência
do time.

Além de resolver o problema
da lateral, com o deslocamento
de Sérgio Manoel, Autuori fi-
nalmente abre uma brecha no
meio para a entrada de Iranildo."O Sérgio c um grande profis-
sional e sabe que se trata de uma
emergência", elogia o treina-
dor.

ei na lateral

melhor lateral-esquerdo do gru-
po. Domingo, contra o Vasco, o
presidente Carlos Augusto
Montengro ouviu nas arquiban-
cadas diversos apelos para que
pedisse ao treinador que colo-
casse Iranildo no lugar de Guto,
passando Sérgio Manoel para a
lateral.

Autuori — Se o Botafogo
temia a concorrência do Benfica
para ficar com o técnico Paulo
Autuori na próxima temporada
já pode se tranqüilizar. Ó clube
português, que cumpre péssima
temporada, decidiu que seu pró-
ximo treinador será um portu-
guês: Manuel José, atualmente
no Boavista, cujo trabalho vem
sendo muito elogiado.

Paulista consegue deter violência

¦ Banimento de

torcidas e ação

policial aprovam

ROBERTO BASCXHERA
O Ã0 PAULO - Duas de?e-
k3 nas de pessoas tiveram de
morrer cm confrontos entre torci-
das nos últimos anos para que a
paz voltasse aos estádios paulis-
tas. Depois da batalha campal en-
trc são-paulinos e palmeirenses no
Pacaembu, dia 20 de agosto, na
qual morreu Márcio Gasparin da
Silva, de 16 anos, e 102 torcedores
saíram feridos, o futebol paulista
nunca mais foi o mesmo nem den-
tro e nem fora de campo. A im-
pressão geral é que a situação mu-
dou para melhor. Graças à reação

rapida e eficiente à onda de vio-
lência nas torcidas.

As facções organizadas estão
proibidas de entrar nos estádios,
as torcidas Mancha Verde (Pai-
meiras) e Independente (São Pau-
Io), duas das mais violentas de
São Paulo, foram extintas pela
Promotoria da Cidadania, não há
mais separação de torcedores nas
arquibancadas e o assassino de
Gasparin, Adalberto Benedito
dos Santos, de 20 anos, flagrado
pelas câmeras fotográficas e de
TV dando a paulada que matou o
adolescente, continua preso no
15° Distrito Policial (Itaim Bibi) e
será levado às barras do Tribu-
nal.

Indiciado por homicídio dolo-
so qualificado, Adalberto acabou
se tornando numa espécie de sim-

bolo da luta contra a violência
nos estádios paulistas. Sujeito a
uma punição que vai de seis a 20
anos de prisão, o rapaz deverá ir a
júri popular nos próximos meses."A opinião pública pode ter a
impressão que Adalberto foi apa-
nhado como bode expiatório, mas
sua culpa na morte de Márcio foi
comprovada. Além dele, outras
30 pessoas foram indiciadas por
rixa naquele confronto", afirma
Henriqueta Caruso, delegada da
primeira equipe de investigação
de crimes contra a criança da De-
jégacia de Homicídios, que acom-
panha o caso.

Calmaria — Apesar da bai-
\a média de público nos jogos de
times paulistas, há três meses não
se registram cenas de violência.
Torcedores que há muito tempo

não freqüentavam estádios, como
mulheres, idosos e crianças, co-
meçam a voltar ás arquibancadas.
Por conta da calmaria, os movi-
mentos para que as organizadas
sejam readmitidas não têm vinga-
do. "O acesso das uniformizadas
aos estádios no Campeonato Pau-
lista de 96 continuará proibido", 

'

garante o presidente da Federa- •
ção Paulista de Futebol (FPF),
Eduardo José Farah.

Nem mesmo o apelo de um
grupo de vereadores liderados por i
Bruno Féder (PFL) fez com que a
decisão fosse revogada. "Quem

condenou as torcidas organizadas
foi a opinião pública, por isso não
podemos falar em perdão", sus-
tenta Rubens Approbato Macha-
do. vice-presidente da FPF.

Valdir se

apresenta ao

São Paulo

' A torcida do Botafogo vê
com bons olhos a mudança de
posição do jogador. Não que
desgoste de Sérgio Manoel no
çjieio, mas sim por não ter dúvi-
dos de que atualmente ele é o

A Rede
Bandeirantes e
a Globosat
(Sportv)
transmitem
Santos x
Botalogo, a
partir das 20ti30

para 
a sua defesa

' O departamento jurídico do
Fluminense já trabalha duro para
armar uma tese de defesa que pos-
sa livrar Renato de ser punido
(H'lo Tribunal Especial da CBF —

'o julgamento ainda não tem data
marcada — por ter sido expulso
no jogo contra o Corinthians. O
atacante dá sua colaboração, di-
zendo que as imagens do lance o
inocentam, pois, segundo ele, não
fez rigorosamente nada para rece-
bér cartão vermelho. "Foi uma
discussão nonnal de jogo", mini-

ummizou. temendo pegar mais de
jogo de suspensão,

Renato procurou os advoga-
dos do Fluminense e contou que
ao longo do jogo o árbitro
Márcio Rezende de Freitas o
ameaçou diversas vezes com a ex-
pulsão, caso tentasse forçar o car-
tao amarelo. O atacante sequer
cogita a possibilidade de ficar fora
da primeira rodada das semifinais
e deposita toda a sua confiança
nos advogados tricolores: "Estou
nas mãos deles", constatou.

SÂO PAULO — O atacante
Valdir, comprado do Vasco por
USS 2 milhões (quatro para-las
de USS 500 mil), apresentou-se
ao São Paulo, no inicio da tarde
de ontem, no Morumbi. O joga-
dor foi recebido com muita festa
pela torcida são-paulina e posou
para fotos vestido com a camisa
do seu novo clube. Valdir ficou
entusiasmado com o apoio dos
torcedores e prometeu retribuir
todo o incentivo com muitos
gols. Além disso, afirmou que o
técnico Telê Santana pode con-
fiar em seu futebol.

Satisfeito com a contratação
de Valdir, o treinador disse que
o atacante já figurava em seus
planos há algum tempo. Agora,
o São Paulo espera concluir a
aquisição de outro jogador do
Vasco, o lateral-direito Pímen-
tel. que poderá ser incluído nu-
ma troca pelo lateral-esquerdo
Ronaldo Luís e o apoiador Do-
nizete.

A venda de Valdir causou de-
sentendimento entre o presiden-
te vascaíno, Antonio Soares Cal-
çada. que a efetivou, e o vice
Eurico Mieanda.

rU
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A ultima chance

m Na luta por um titulo no ano do seu centenario, o Flamengo inicia a disputa das finals da Supercopa contra o Independiente
-¦ • ¦ :' ¦¦ Buenos Aires — Alaor Filho

gilmar ferreira A estrategia e preencher o meio-

BUENOS AIRES — 0 Flamengo saidas de bola do Independiente,
joga hoje estadio de qUe concentra suas jogadas ofensi-

campeao Supercopa para com Marcio Costa

comemorarem uma conquista Ronaldao na marca<;ao do centro-
ano do centenario do clube. 0 tec- vante Mazzoni — bom nas bolas \1jfe
:n'co Washington Rodrigues confir- altas. "Liberei o Romario de todas > "jf!A

|npu presenga de Romano e Savio obrigagoes taticas. Ele jogara
;e garantiu que o Fjamengo vai na tae, prendendo dois marcado- %'

Joel ou Cesar Menotti?
Por mais que o presidente Kle- mcnto da noticia as vesperas da ......jkjpl "\T\ '" 

10% llulm 10%25/Mal/96
ber Leite qucira protelar a questao decisao da Supercopa. Kleber diz j? _,^#' fgSBV^ ?,;'•'&%" ^ ^!nL' *"'* 10%30/Jan/9610%25/Jun/96
da escolha do novo tecnico do Fla- que Joel e Menotti sao profissionais Independiente!; Flamengo  HHH • • /§/. ? .[\ 10% 25/Fev/96 10% 25/Jul/96

"mengo, nao ha como evitar as espe- capazes de assumir o futebol do MciST San?50' ^HHw' Inh-, Tt« :':20% Entrada 10%25ff^6
culaQoes. Algumas corrcntes no Flamengo, mas. para provar que Roichon cyuo 

^' ^ 
20% 20/Dez^S 10%25/Mar/96

inclusive, a existencia de um pre- uma meio maluca, mas que'nao Dorm.™ fLquohos ':¦ 
|HH|Hj|j|lS% Entrada 15% 30/Jan/96

contrato ja assinado. Agora, surge eyoluiu justamente porque nao Gustavo^ roImdo H ST 0 ¦ ¦ ^^^^^¦l5%20/Dez/95 20%25/FeW96
com certa forca 0 nome do tecnico quero tratar disso agora". awio ^^^^^¦20%0S/JanA6 15%25/Mar/96T rv r Tecnico TAcnico . ;• •
argentinoCcsarLuisMenotti.com O uingente nao viajou com M.guoi Angei L<^f iwash'n^
quern Klber um delcgagao para Buenos Aires, Avoimnmia, Bue-ws A.r« CntnA.>. . M r , HorAno: 22hi0 de Brasilia) Arbitro 10/o Entradd 30/o 05/J3n/96noje pcia jjjjjjjKB 

|J|H|m 
25% 10/Dez/95 35%

para decidir urn titulo inedito? Isso e que pensa em Hrar coA a gente. S? ~ 
S^Ifpinii mSL^ 

^ 
r* ^

nin tpm n mennr cahimentn" rea- hinotev one n-lo Ma rfwirtiHa" isft« — !»ao KauiO \DnM; imbuia.ip6. imsuia.ip£. imbuia.ip6. imbuia. imbuia.ip£. imbuia. imbuiaou ¦' , " :ri
nao lem o mt-nor uiDiraeniu , rta nipoie^e que nao esia aescariaua pp. inHpnpndipntp (ARfil cerejeira cerejeira cerejeira cerejeira cerejeira cerejeira cedro porta balcAo colonial
oil, Klphpr rcvnli idn mm n vi/ i alertou Michel (C, F iuue|joHuieiiKs \nn«, ou mogno ou mogno oumogno ou mogno oumogno ou mogno iox10,=100, arcooureta
gju Kieoer. rcvouaao com o \aza- aicriou Micnei. i u.t.j 10x8,50=35.10x7,50=75, 10x6,50=65, 10*9 50=95 10x9,50=95, iox9,50=95, 1.20,2.10imbuia.1 0x27,00=270,

 1.40,2.10 IMBUIA.10x32,00=320,
A —I TEMOS TOOAS AS MEOIDAS

Ai-geiitmos no ataque PTahiiaga 
I OT Hj ra n 

ra HI MR Bir-" m
O tecnico do Independiente, Miguel porque nosso lime joga da mesma ¦•¦¦••¦•¦WW II H|C|8 | -{ | f|BI fvvV"'iJ ir.5:
Angel Lopez, viajou semana passa- forma onde quefeque seja", disse. OiiNMIlf IIaQ BM;'m! UBU r' V' ;i fc; 

'SA ,1

da ao Brasil e viu pessoalmente a Animados. os joeadores acredi- ^9PI"9|I11S 1 M 9BS u|0; l^Cxa a»B«^ | janelacolonial
v,lona de 3 a; I do Flamengo sobre la.n que podem arnmcar um bom IfUl I HIUU ¦ | WHI Mfi ll] t.>| 1%^ k ; A 1,2,x,a:M®0=i301
0 Cruzeiro, no Maracana. Gostou rcsuliado hoje a noite e nao se im- * I 0n t ¦ I HBw flflK MB": jPMB ^^iy^^'j^P."158,
tan to que ciiegou a cxagcrar dizen- nortam em ter uue veneer nor uma ** IbISU T^»III* elite p*< mkjo mk-2o diagonal lotus h pk-oiag.
An HHP n •iiK-.-rc'iriiwIp h.iip f> nm . ,.,. ', , 1 U. „.,nn*iJn^a n'lta CEDftO/MOONO "MBUIA CEDROIMOGNO CEDROIMOONO MOGNO IMBUIA LUXOdo que o amtrsario ue nojt e um larga diferenga de gols parapoder Naquantiaadeque ioxi5,=i5o, ioxis,=i5o, 10x30,=300, 10x24,=240, 10x15=150 10x30=300, cedro/mmno
time Tantastico. Puis bem: oniem. j0gar com mais tranquilidade na voce precisa e pelo 10x30-=30°'  HJ I
depois de algumas criticas recebi- segunda partida. semana que vein, menorprefo. R^trtnAi|uy4^tay^'il^^ [ ^ ff|l nn|t:i ":'3h a : ' ¦ r Idas em tunijao domisterio que laz no Maracana. "Todos nos sabemos [BBBSBBBBBl gt^yy^ji^1'TDMl W verona linha «tLJ |»r r 1
para anunciar a escalavao, Lopez que 0 Flamengo tem tres ou quatro O colcmSal samooK)R JAaI^ nn bfti?smanteve as duvidas mas anunciou jogadorcs mmasticos e por isso F^HHH ^^!Si o^jkH 1^x1.20 im^M" 0.00=1 oo,
que, seia qual tor a escalagao. seu ... n . . ¦ ^MNpUISS • iow,ju, .:tr>vas /
lime jogara para vena', nao so ho- »ma >. ona dc I a 0 sera oumo U 

Tv ,c.i.S-» ,Mho. ^ | » g«S£
jc, em Avellancda. como na prosi- resultad| O oulro jogo sera omra B ™ 

^ * 1 < 
ma quarta-feira, no Maracana. - o meia Domizi. i: Sterna T<no^"Vamos ataca-los partidas (G.F.) IBS^s9^BB991 5 J I I fly 10J5^6SQU>°°,OE

TELEVENDAS I ^omoSAOVJuoasomen^i %™%JI£HhP k^cV^6"ngn,HB 1581mmHBaaaaaai^¦—'A 
f-m AA|||| AT^ sABAOO, 02/12/96. Bom gosto em madeiras: 1222J HH5^> *y^B —miim CENTRO P«A<^* OA REPoetiCA 63 A8ERTA D^2* A 04 OG 8 AS 16 30H SABAOOS DE 8 AS 14 00H

,'ACAREPAGUA - R CANDCOBENOO 3450 ABERTAPE2* A'6*OE8AS 18 30M SABAOOSOESAS 14 00HW- f ~ a ^ a— ^ M M + m f • t • TijuCA.R BARA0C£M€SG<JITA 3«Q U B ENTRAOAPELAGONZAGABASTQS ABERTAOE2*A6*OE8 30AS 17 30H SABACOS0E8A.S14 00H
\ X m g frf I pnfrn • SflltinniA • IflYlflS SAOGO^vCAI-O ROOOSMGPeiNG - p OR N'LO PECANMA 56 U S4 ABERTA 06 2' A 8*OE 10 As 18 00 M SABADOS OE 10 AS 17 00 M

f # riK %VIIIIW ^WIIIfffMIW MEiER (ORCniMO AO NORTESXIPPI^) - AV SUBuRBAfiA. 5241 ABERTA 06 2* A 8'OE 8 As 19 00 H SABADOS OE 8 AS 18 DON

{jjlk 
^O^ROTE'ROS UM 

MUND0 DE ATHACO^^^EM'D^^^^D^NEY
California o Las Vetfas _ . .... j7A + Florida Costa a Costa. ah j.

 
'1 ¦ iPSff^B 14 &m noites Los Angeles, Monterey. Carmel, 0t$de USL Zll' I • 16 dlas/13 noites Key West. Cabo Kennedy, as ma,ores atraqoes »««* us* «*¦ +

WKammm San Francisco, "Roieiro da Comda do Ouro" e, em ±5 x US$ JL7O. * de 0,lancio' Busch Gardens, Sarasota, Venice. Captiva e Sanibel USS 158.
Las Vegas, noite em Hotel-Cassino.  • Islands e Gotfo do Me.vco. ^

Pisia dc dan<?a em todas as Suites. Costa Oeste e Hawaii oesde us$ 665. + ' Miami, Orlando e Key West oesd. us* 397. +
19 dias/16 noites Programa incomparavel: Todas as cidades do roteiro # OAQ * '. 14 dias/11 noites Orlando (7 noites) e Miami (3 noites) com todas 1 AO *

_ * ®_ "acima mais 4 noites em Honolulu para relax e deslumbramento. 15 * l/S$ 4'4vi as atra<;oes incluidas. Pernoite inesquecivei em Key West, o Paraiso 15 * US$ ATwa
mrmmmm mmmmm °t+—~i iF~i—i  

* Perdld0'da Flonda.
«k a 1,1 ^ no j 18 dias/15 noites 0 roteiro mais conipleto com todas as cidades e £>««*• ust 5W• + . Florida, Washington e New York oesde US$525. +

h I ^ ^ l !e" g-5 
"3 Ca'"6mia 6 A^i^0na^lnClU'135 Vee33, Pn0e"" 15 * US$ : fn^emWashSn 15 X US$ 19 7*

¦1/ ik II U I H li 5Estados Unidos Costa a Costa oesde ust 626. + * Costa Leste (De Miami a New York) oesde uss 521.+
w«sw#Ma S 20 dias/17 noites Do Pacifico ao Atlantico: Los Angeies, San Fiancisco, OQK * ' 20 djas/17 n0ites ^ f0S vni 1«J * US« 1S5 *

2 Las Vegas, Washington, Philadelphia. Atlantic City e New York. 15 * USS idOO. * estados amencanos. Noites em Washington. Atlantic City e N. York. 15 * US* M9>
¦ Pre;c p/ pessoo (aireo + terrestre) em opto. Ifiplo. Pogomenloem Reois oo cambio do dip do DdlorTuriswo, porosoidas o Forttrtie 7b de jeneirode 1996 .

PARA QULM TEM A AGENDA IfflT f #^| 0%WM BV
CUlilA DE COMPROMISSOS. jWliu |||| .

Rua Bambina, 65 - Botafogo Reservas: 286 0713 ' Em turiSHIO 3 numer01 i

SUPER PROMOÇÃO 1
DE IMBUÍA DE ia EXTRA .

GRANDE PROMOÇÃO DE TÁBUA CORRIDA
9*61' EXTRA 15*2 cm. 10*2.40 • 24,00JATOBÁ 1* EXTRA SECO EM ESTUFA 15»2 cm.10»2,70 » 27.00JATOBÁ 1* EXTRA SECO EM ESTUFA 20*2 em.10*2.« « 24,00LAMBRI DE CEDRO (EXTRA) 10*1 cm 10*1.80 » 18,00
LAMBRIOE MOGNO (EXTRA) 10*1 cm 1012.50 « 2S.OOLAMBRI DE IPÊ (EXTRA) 10*1 cm 10*2,00 * 20.00

tudo em
madeiras

CONSULTE O SEU
AGENTE DE VIAGENS

centro 221-4499 <weier 593-4048
COPA 255-1895 B*RRA 494-2137

IPANEMA 521-1188 N IGUAÇU 667-3673
tuuca 264-4893 niteroi 710-7401

Financiado por
, VOANDO

A Rede
Bandeirantes
transmite o jogo
a partir das
22h10 (horário
de Brasília).

AY) esquema do Flamengo para agogô de hoje, Romário terá total liberdade para se movimentar no ataque, pré os zagueiros

10% Entrada 10%25/Mar/96
10% 20/Dez/95 10% 25/Abr/96
10% 05/Jan/96 10% 25/Mai/96
10% 30/Jan/96 10% 25/Jun/96
10% 25/Fev/96 10% 25/Jul/96Independiente Flamengo

MondTagôn Paulo César
Clausen FabianoRotchen Cláudio

Bustos Ronaldào
Kobistyj liraAcurta Márcio Costa

Serrizucla DjatrDormizzi Marquinhos
Cagna Nòlio

Gustavo lòpez RomárioWa/zoni Sávio
Técnico Técnico

Miguel Angel Lòpez Washington Rodrigues
Local Estádio de Avollaneda, em Buenos Aires
HorArio: 22hi0 (horário de Brasília) Arbitro

Salvator Imperatore, do Uruguai A TV
Bandeirantes eas rádios Nacional (1130khzl. GJoOo

(1?20Khz). Tupi (1280khz) e Tropical-FM
transmitem

20% Entrada 10% 25/Fev/96
20% 20/Dez/95 10% 25/Mar/96
10% 05/Jan/96 10%25/Abr/96
10% 30/Jan/96 10%25/Mai/96

15% Entrada 15% 30/Jan/96
15% 20/Dez/95 20%25/Fev/96
20% 05/Jan/96 15%25/Mar/96

10% Entrada 30% 05/Jan/96
25% 10/Dez/95 35% 05/Fev/96

Racing (ARG)
Boca Juniors (ARG)
Olímpia (PAR)
Cruzeiro (BRA)
Cruzeiro (BRA)
São Paulo (BRA)
Independiente (ARG)

>,oW-
POO P-20 MK-10 FK-3 PK-2 FK-1imbuía, ipê. imbuía, ipê. imbuía, ipê. imbuía imbuía, ipê, imbuía,CEREJEIRA CEREJEIRA CEREJEIRA CEREJEIRA CEREJEIRA CEREJEIRAOU MOGNO OU MOGNO OU MOGNO OU MOGNO OU MOGNO OU MOGNO

10x8,50=85, 10x7,50=75, 10x6,50=65, 10x9,50=95, 10x9,50=95, 10x9,50=95,
—-——— MOOfLOS EXCLUSIVOS 

P-27imbuía ouCEDRO
10x10,=100,

PORTA BALCÃO COLONIAL
ARCO OU RETA

1,20*2,10 IMBUIA.10x27,00=270,
1.40*2,10 IMBUIA.10x32,00=320,

TEMOS TOOAS AS MEOIDAS

JANELA COLONIALARCO OU RETA
1,20*1.20 IMBUIA.10X13,00=130,1.40*1,20 IMBUIA.10X15,50=155,TEMOS TOOAS AS MEDIDAS

A Lco tem!
Na quantidade que
você precisa e pelo

menor preço.

JANELA SÓ VIDROSARCO OU RETA1,40*1,20 IMBUÍA 10x10,00=100,TEMOS TOOAS AS MEOIDAS

PDOMOÇÍO VAI 10* SOMENTE PARA FINANCIAMENTOCOM PARCELAS MÍNIMAS OE RtlOO.OO.

TELEVENDAS

1261-8000
Centro «Sampaio «Coxias

UM ÔNIBUS BRASILEIRO NOS

•to Top-Card incluída

mXM\fom\k

Pisla de dança em todas as Suítes

^soletur' Em turismo a número 1

PARA QUEM TEM A AGENDA
CHEIA DE COMPROMISSOS.

Rua Bambina, 65 - Botafogo Reservas: 286 0713 rw«rv

1

1

ID

Quanta 17&

wdIMMiiifiBg 7riiinVJ

Pisla dc dan^a em todas as Suites.

MlMli
• ;V ^ ijf MM- S- ir ¦ '

PARA QUEM TEM A AGENDA
CI 1EIA DE COMPROMISSOS.

Rua Bambina, 65 - Botafogo Reservas: 286 0713
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A mtfmachanee

0 Fla^ngG ^aS ^a

mos m'u^ar"^disse"' 
^° ' ^ 

' 
' 

Romdrio e Savin, maiorcs trunjos ./<• atai/itc do Fhmcngona pallida de logo nuns, treinaram ontem no estddio do Independiente. an Avellaneda

Joel on Cesar Menotti? W^f I • •—» I 0% Entrada 10co25/Var/96 I I
HS'/J mmm'. 10%2WDez/9510%25/Abr/96

Por mats que 0 picsidcntc Kic- delegaQao pari Buenos Aires, jun- -^||jF ' 
i0%30/jan/96 10%25AJ,a'«6her Leite queira protelar a questao gndo-se a eia somente hoje pela Independiente Flamenqo Hi io%25/fS 10%25/JuI/96

da escolha do novo tccnieo do Fla- manha. Mas 0 vice de relates ex- Mwdri'gii'" 'pauiocowr •-.l/fc ;V 2o%Z". 
d • 1Q%^g=^rj

mengo, nao ha como evitar as.cspe- ternas, Miehei Asscf. explicouquea ~n ~ HH ffcfW 20/Dez/95 10%25/Mar/96
cula?5es;. Algumas correntcs no espeiculacao desconcentra os joga- busws nonawio - ' rtt - 'ilg I •.• •; 10% 0S/Jan/96 10% 25/Abr/96
clube dao como certa a contratagiio dores. "0 Washington ja disse que K^®?i M™ciocosta fii©i!Svt i^t^Era 10%30/Jan/96 10%25/Mai/96
de Joel Santana e ha quem uaranta. so fica ate 10 de dezembro, mas Sl,""uela ?„""• - .... Oofmi//i Marquinhos Fntraria IWiin/lan/Ufiinclusive, a existencia de urn pre- Arthur Bernardes e urn profissional cagna tteiio i-.\ K W 5?m .»e onw oSSS!1 11 Gustavo lopez Romano M S \ (5% i '« 2O/U0Z/95 20% 25/r0V/96contrato ja assinado. Agora, surge competente. trabalhador. estudioso Mil„pon, S4vi0 |^k| |i§\ 20%05/Jan/96 15%25/Mar/96
com certa forca o nome do tecnico e nensa em Hear com a liente." Tucnico TAcmco .¦&>•¦-¦ v v* ¦¦¦¦

,, , ., Miguel Angol lipoz Washington Rodtigucs n
argentmo Cesar Luis Menotti. Washington Rodngues e Roma- HHHH
quem Kleber teria encontro hoje. rio tern opiniao diveruente sobre j2M0(horaiiodoBiasiiiai Artitro 10%Entrada 30%05/Jan/96

capital argentina. O dirigente Menotti. Como torcedor e comen- BandeirantoTaTrt^ 25% 10/Dez^5 35% 05^ev^6
rubro-negro nao descarta as op^oes tarista esportivo. Washington desa- ohomu).tupj(ia«h«otropieai-fM ^

rio tem* o'nieno^ la- cl'ncei^a^ ^ huliiiie. 
''E'luem iqqt 

^3n^piri?i^HRA> 
' p-20 

' 

mk-io 'fk^ ^ p-27 
^

,,, , ,11 19yJ — oao rauio IOHA) IMBUIA. IPfi. IMBUIA. IP£, IM8UIA. IP6, IMBUIA IMBUIA, IP£, IMBUIA, IMBUIAOU ' • WW"
giu Kleoer. sou eu pra uesaconselnar nomes co- iqqj inripnpnriipntp iargi cerejeira cerejeira cerejeira cerejeira cerejeira cerejeira cedro portabalcaocolonial

n Hirim»nlf» n^in vi-linil <v»m rnn Mi»nn»tl l» Priivfr" ,T. M l«no; OUMOGNO OU MOONO OU MOGNO OUMOGNO OU MOGNO OU MOGNO 10x10,=100, ARCOOURETAu (.urigtntt nao viajou com a mo Menotti l tru\ll. (h.i. io*8,so=8s, iox7,so=7s, iox6,so=65, 10x950=95 10x9,50=95,10x9,50=95, 1,20*2,10imbuia.1 0x27,00=270,
woof Los exciusivos  1,40x2,10 IMBUIA.10x32,00—320,

—¦¦- TEMOS TOOAS AS MEDIDAS
Argentmos >m> ataque [ 

Tahllflgfi I f 
I H PH IB [7] IB ffi W: %O teenico do Independiente, Miguel porque nosso time joga da niesma ¦•¦¦••¦•¦WW |v ¦]", '•{ l-'ff?" '| l::.".|

Angel Lope/, viajou semana passa- forma onde quer que seja". disse. flllril [¦¦ V'k:. ¦fi:| wf
da ao Brasil e viu pcssoalmente a Animados, os jogadores acredi- ^9PP9|lllS ¦ §i j )) |nl 9HS fljK f, -M janela colonial
vitoria de 3 a I do Hamengo sobre tam qiie podem arrancar um bom Mill I HI HIV ¦ I .. iflBS HE §m$M 1,20x1,20 imbCu?a0iox13?oo=i 30,
0 C ruzeiro, no Maracana. Gostou resultado hoje a noite e nao se im- j» I nn 4 1 I infli VpmMm SnBI.' WRmiim ^mbuia.1 oxis.so«iss(
tanto l)lie chegou a exagerai dizen- nortam em ter liuc veneer nor uma LJCIJ TGIlla elite pk mk^o mk-2o diagonal lotus it pk-oiag.
Hr,  -iHvM-c'irin He linif P lim r .-r j H Un n.innlidnXl n.LO CEORO,MOONO IMBUIA CEOROIMtXSNO CEDRO/MOONO MOGNO IMBUIA LUXOao que 1 aaversano ue injt e um larca dueren<;a de uols para poder Naquanliaaaeque 10x15,=150, I0xi5,=i50,10X30,=300, iox24,=24o, iox15=iso 10x30,=300, cedro/mocno -ffHT
time fantastico. Pois bem: ontem, jogar com mais tranquilidade na voce precisa e pelo ^r^«^nTrr—___ 

iox30.=30°, ; I
depois de algumas criticas recebi- segunda partida. semana que vein. menorpre^o. fr-rrj~4^l'|^!tM|ki»iw^ ( -¦, ti n... ¦ a w>fflji | 1 . ...; 4
das em luncao do misterio que faz no Maracana. "Todos nos sabemos j————————, 'f"AiHv!l^' lQ vekona linha , rf I ' * !. .uJSfi
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^^tALIFORNIA 
: FLORIDiWSM'Z^

OS ROTEIROS MAIS QUENTES DA COSTA OESTE • UM MUND0 DE ATRAQ0ES ALEM DE MIAMI E DISNEY ^ ^
r:ii/ Wfflgm California e Las Vo^as j7Q x Florida Costa a Costa* aoi U.

 ( 14 dias/ll noites los Angeles, Monterey, Carmel. i I • 16 di»s/13 noites Key West. Cabo Kennedy, as maiores atracoes Desd«os$« J..+
San Francisco. "Roteiro da Corrida do Ouro" e. em IS x US$ I/O. ' de 0rlando- 8usch Gardens. Sarasota. Venice. Captiva e Sambel „ yet 158.

Las Vegas, noite em Hotel-Cassino.  Islands e Golfo do Mexico.
i'ista de danca em todas as Suites. Costa Oeste e Hawaii oesd«us$ 665.+ ' Miami, Orlando e Key West oe«»e us» 397.+

19 dias/16 noites Programa incomparawl: Todas as cidades do roteiro __ .... OA.Q * . 14 dias/ll noites Orlando (7 noites) e Miami (3 noites) com todas 4 AQ *
_ • " acima mais 4 noites em Honolulu Dara relax e deslumbramento. *5 * USS £"T&m as atracoes incluidas. Pernoite inesquecivel em Key West, o Paraiso 15 X US$ JLrW2r •

¦¦¦¦¦ —'~~i t «  " Perdido' da Flonda.

n ViP TA V 11 118'di* 1^0^* roteiro mais completo com todas as cidadese Desde vs* 
ft • Horida, Washington e New Yoi"k Oesde ust 525. +

M 1 Ml H I 1] § parques nacionats da California e Arizona. Inclui las Vegas, Phoenix 15 r USS 188m * Rodo-aereo. 17 dias/14 noites Miami, Orlando (5 noites) e mais 1t- iict 197.
91 H sH 11 S avl ze Grand Canyon.  "Jf **"" . 2 noites em Washington, 4 em New York e 1 em Atlantic City. •*» * ua* ***' ¦
1/ Aft a1 &J J, *1 as, s Estados Unidos Costa a Costa o*ufeus$ 626.+ Costa Leste (De Miami a New York) o*sdeust 521. +

mmmmm % 20 dias/17 noites Do Pacifico ao Atlantico: Los Angeles. San Francisco, .... 99C * ' 20 dias/17 noites 10 anos desucesso. Florida total e mais U ^ I(_. 4QC *
rj-i-1 2 Las Vegas, Washington. Philadelphia, Atlantic City e New York. IS X USS fcwDi * estados ameiicanos. Noites em Washington, Atlantic City e N. York. IS X U5? w«
1 LUICI * Pre;gp/ pesico (oereo 4- terrestre) em opto, tnplo. Pogcineiito em Reois oocambio do din do Polar Turismo, para soidos 0 pnritrtit 26 de joneirode 1996 _

PARA QUEM TEM A AGENDA ^¦i|H|MnH^S3^SZ^3HS^^S&SBHEEBSiSE39 v lsx~
CHEIA DE COMPROMISSOS. llll 1

Rua Bambina, 65 - Botafogo Reservas: 286 0713 BEm tllNSmO 3 flUmerO 1 I

SUPER PROMOÇÃO
OE IMBUÍA DE 1« EXTRA

GRANDE PROMOÇÃO DE TABUA CORRIDA
IPÉ f EXTRA 15*2 em 10»2^0 » 24,00JATOBÁ 1* EXTRA SECO EM ESTUFA 1Sx2crn.10i2.70 *27,00
JATOBÁ Ia EXTRA SECO EM ESTUFA 20x2 cm. 10x2,40 « 24.00LAMBR1 OE CEDRO (EXTRA) 10x1 cm.... .10x1,80 • 18.00
LAMBRI OE MOGNO (EXTRA) 10x1 cm „.10ü2,60 ® 25,00LAMBRI OE IPÉ (EXTRA) 10x1 cm. 10x2JM » 20,00

ludo em
madeiras

/íciãtíie de

CONSULTE O SEU
AGENTE DE VIAGENS

/^XVOANDO >
... t^VARIG

centro 221-4499 MEWR 593-4048
COPA 255-1895 BARRA 494-2137

IPANEMA 521-1188 N iouaçu 667-367
tijuca 264-4893 níteroi 710-7401

Financiado por:

fe I

A Rede
Bandeirantes
transmite o jogo
a partir das
22h10 (horário
de Brasilia)

Romário e Súvio, maiores trunfos de ataque do Flamengo na partida de logo mais, treinaram ontem no estádio do independiam. em Àvellaneda

Joel ou César Menotti? 10% Entrada 10%25/Mar/96
10% 20/Dez/95 10% 25/Abr/96
10% 05/Jan/96 10% 25/Mai/96
10% 30/Jan/96 10% 25/Jun/96
10% 25/Fev/96 10%25/Jul/96

Por mais que o presidente K.le-
ber Leite queira protelar a questão
da escolha do novo técnico do Fia-
mengo, não há como evitar as espe-
culações. Algumas correntes no
clube dão como certa ;i contratação
de Joel Santana e há quem garanta,
inclusive, a existência de um pré-
contrato já assinado. Agora, surge
com certa força o nome do técnico
argentino César Luis Menotti. com
quem Kleber teria encontro hoje,
na capital argentina. O dirigente
rubro-negro não descarta as opções
mas desmente tanto o pré-contrato
como o encontro com Menotti."As 

pessoas pensam que sou
idiota — só pode ser isso. Como è
que vou contratar técnico ou ven-
der jogadores justamente no mo-
inentò em que o time se prepara
para decidir um titulo inédito? Isso
não tem o menor cabimento", rea-
giu Kleber.

O dirigente não viajou com a

delegação para Buenos Aires, jun-
tando-se a ela somente hoje pela
manhã. Mas o vice de relações ex-
ternas, Michel Assei", explicou que a
especulação desconcentra os joga-
dores. "O Washington já disse que
só fica até 10 de dezembro, mas o
Arthur Bernardes é um profissional
competente, trabalhador, estudioso
e pensa em ficar com a gente."

Washington Rodrigues e Romá-
rio têm opinião divergente sobre
Menotti. Como torcedor e cometi-
tarista esportivo. Washington desa-
conselha a contratação, porque
Menotti deixou de ser técnico para
ser empresário de jogador. Romá-
rio acha boa escolha. Ele trabalhou
com Menotti apenas no jogo das
estrelas, recentemente em Barcelo-
na. Menotti foi o técnico da equipe
das Américas: "Embora seja muito
conceituado, é humilde. E quem
sou eu pia desaconselhar nomes co-
mo Menotti e Cruvff." (G.F.)

Independiente Flamengo
Mondragôn Paulo César

Clauson fabianoRotchen Cláudio
Bustos RonaldàoKobistyj L«ra
Acuna Márcio Costa

Serri^uela Djair
Dornriízzi Marquinhos

Cagna Nèlio
Gustavo Lòpez Romário

Mazioni Sílvio
Técnico Técnico

Miguel Angol Lòpeí Washington Rodrigues
Local Estádio de Àvellaneda, em Buenos Aires
HorArio ?2h10 (horário de Brasília) Arbitro

Salvalor Imperatore, do Uruguai A TV
Bandeirantes e as rádios Nacional l»I30khz), Globo

(I220khz). Tupi (l?B0khz) e Tropical-FM
transmitem.

20% Entrada 10% 25/Fev/96
20% 20/Dez/95 10%25/Mar/96
10% 05/Jan/96 10% 25/Abr/96
10% 30/Jan/96 10%25/Wai/96

15% Entrada 15%30/Jan/96
15% 20/Dez/95 20% 25/Fev/96
20% 05/Jan/96 15% 25/Mar/96

10% Entrada 30% 05/Jan/96
25% 10/Dez/95 35% 05/Fev/96

Racing (ARG)
Boca Juniors (ARG)
Olímpia (PAR)
Cruzeiro (BRA)
Cruzeiro (BRA)
São Paulo (BRA)
Independiente (ARG)

P-27IMBUÍA OUCEDRO
10x10,=100,

MK-10 FKJ FK-2 FK-1imbuía. IPÊ, IMBUÍA imbuía, ipê, imbuía,CEREJEIRA CEREJEIRA CEREJEIRA CEREJEIRAOU MOGNO OU MOGNO OU MOGNO OU MOGNO
10x6,50=65, 10x9,50=95. 10x9,50=95, 10x9,50=95,

MOor.Loa exclusivos .

PJO P-20imbuía, ipè, imbuía, ipê.CEREJEIRA CEREJEIRAOU MOGNO OU MOGNO
10x8,50=85, 10x7,50=75,

PORTA BALCÃO COLONIAL
ARCO OU RETA

1,20*2,10 imbuia.1 0x27,00=270,
1,40x2,10 IMBUIA.10x32,00=320,TEMOS TOOAS AS MEDIDAS

JANELA COLONIALARCO OU RETA1,20*1,20 IMBUIA.10x13,00 = 130,
1,40*1,20 IMBUIA.10X15,50=155,TEMOS TOOAS AS MEOlDASA Leo tem!

Na quantidade que
você precisa e pelo

menor pre^o.

JANELA SÓ VIDROSARCO OU RETA1,40*1,20 IMBUÍA 10x10,00=100,TEMOS TOOAS AS MEDIDAS .

PROMOÇÃO VÁLIDA SOMENTE PARA FINANCIAMENTOCOM PARCELAS MÍNIMAS 0E R1100.00

TELEVENDAS ACEITAMOS CARTÕESOE CRÉDITO

>or todos os caminnos aa America

Café <¦ rmdIw • iMia-pMtà* opclMais. • Aaalatéacla Tap-Cari incluída
Mltar/m TakcafC iáacé—jráflt para a »raa«. « Mvraaa «ai<aa wmali

íSTCALIFORNIA
OS ROTEIROS MAIS QUENTES DA COSTA OESTE

Califórnia e Las Vegas ^ ÜS$ 470> +14 dias/11 noites Los Angeles, Monterey, Carmel. * *San Francisco, "Roteiro da Corrida do Ouro" e, em 15 * US$ i/O.

UM MUNDO DE ATRAÇÕES ALEM DE MIAMI E DISNEY ^
Flórida Costa a Costa. .91
16 dias/13 noites Key West, Cabo Kennedy, as maiores atrações otsde us$ <*4X. +
de Orlando, Busch Gardens, Sarasota. Vemce, Captiva e Sambei 1I; ||<4 f CO *
Islands e Golfo do México. ao a t/o»
Miami, Orlando e Key West Desde ÜS< 397.+14 dias/11 noites Orlando (7 noites) e Miami (3 noites) com todas ^ AtX *as atrações incluídas. Pernoite inesquecível em Key West, o Paraíso 15 x US$ 14**•
Perdido' da Ronda.
Flórida, Washington e New York Destf« USS 525.+
Rodo-aéreo. 17 dias/14 noites Miami; Orlando (5 noites) e mais ||et *fQ7 *
2 noites em Washington, 4 em New York e 1 em Atlantic City. 15 X U5» XJ ã ¦
Costs LostG (De Misníi 8 New York) Desde us$ 521. +
20 dias/17 noites 10 anos de sucesso. Flórida total e mais 11 <f AC *
estados americanos. Noites em Washington, Atlantic City e N. York. 15 X US$

soídos ò ptrrifrtie 26 de janeiro de 1996

Las Vegas. noite em Hotel-Cassino.
Pista de dança em todas ás Suítes, Costa Oeste e Hawaii Desde ust 665. +

19 dias/16 noites Programa incomparável: Todas as cidades do roteiro „ ,lct *£• acima, mais 4 noites em Honolulu para relax e deslumbramento. x U99
§ Costa Oeste Total .. 501 , •
; 18 dias/15 noites 0 roteiro mais completo com todas as cidades ' ZJ' •

parques nacionais da Califórnia e Arizona. Inclui Las Vegas, Phoemx x (JS$ JL88míe Grand Canyon.
Estados Unidos Costa a Costa o*«feus$ 626.+

S 20 dias/17 noites Do Pacifico ao Atlântico: Los Angeles, San Francisco, OOC *
Las Vegas, Washington, Philadelphia, Atlantic City e New York. 15 X USS* Preço p/ pessea (aéreo + terrestre) em opto, triplo. Pagcmento etr. Reois ao câmbio do dia do Dólar Turismo, para^Hotel

PARA QUEM TEM A AGENDA
CHEIA DE COMPROMISSOS.

^soletur' Em turismo a número 1Reservas: 286 0713Rua Bambina, 65 - Botafogo
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Quanta 17&

Pista de dan^a em todas as Suites.

MM5JBA

Hotel
PARA QUEM TEM A AGENDA
CHEIA DE COMPROMISSOS.

Rua Bambina, 65 - Botafogo Reservas: 286 0713
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Rio' pode contribuir para
 \. Nl uma agao eficaz contra a violencia

X Picasso criou

\? osimbolo^^0^ Uma das mais importantes
expressoes da pintura neste se-

culo, 0 espanhol Pablo Picasso
(1881-1973) criou a Pomba da

Paz como simbolo do Congres-
so Mundial da Paz, realizado

em Varsovia, em 1948. Quatro
anos antes- e'e se Tiliara ao
Partido Comunista frances ale-
I <5^r gando: 

"E a conclusao logica
/ /^ / 

<t^r de toda minha vida e de todo 0
J Cy ^ ,.i "' / i y meu trabalho". 0 congresso

[ I m deu inicio a uma campanha in-
\ \^>SNV 1 "v ternacional cujo objetivo era
\ \ f combater a guerra fria, com a
\. circulagao de um documento

que recolheu assinaturas em
todo 0 mundo pleiteando a co-

mutiHao entre os povos. Enga-
jado no movimento pacifista,

Picasso, que ja havia retratado
os horrores da guerra civil es-

panhola em Guernica, em 1937,
V" ¦"' fez da pomba tenia recorrente

de outras obras. Uma delas
mereceu 0 premio Lenin da

Paz, honrana que recebeu duas
vezes.

xç) Quer tevar alguém f M
ao teatro?

0 Banco JJeva os
Ingressos até você.

:

Seu próximo banco.
Funcionando 24 horas por

dia, 7 dias por semana.

m 1

LICUl JÁ CABRA SUA CONTA.

Aproveite as estadias
dos melhores hotéis
com o progmma
Membership Rewards
da American Express®

GARANTIDO PELO UM BANCO S.A.

"««SSfi

INJ^/jARS

H Durante 40 dias, o JB esteve junto
com um grupo de pesquisadoresm>.

\yj' percorrendo a Amazônia. Descendo
os rios Negro e Branco, eles refizeram

p o caminho trilhado pelo cientista Carlos
k Chagas em ipi3. O resultado dessa

expedição é o que você vai ver a partir
do dia ip na revista DOMINGO.

Membership
Rewards

Rira solicitar o cartão, ou inscrever-se
no programa, ligue agora mesmo:

PERIFERICOS E SUPRIMENTOS

Um ciclo de matérias, dividido em 5 capítulos, que mostra as muitas facetas
desta região. Histórias de vida. Aspectos locais. Referências ao relatório
produzido por Carlos Chagas. Fotos comparativas das duas expedições. Mapas,
gráficos e muito mais. DOMINGO vai passar por dezenas de localidades -

entre municípios, vilas ribeirinhas, aldeias indígenas,
ilhas e pelotões militares de fronteira. Vai trazer para

^^BSEE^t^dO voc' um retrato atual e completo desta região ao

¦ 
mesmo tempo cobiçada e esquecida. Vai inaugurar
um novo ciclo de informações sobre a Amazônia.

A partir de ip de novembro, na revista DOMINGO.
PATROCÍNIO — —

JORNAL DO BRASIL "="=~=~ ~

Hüicani

3b?tí 000000

MUtfüS J *N«NAt

5*ra 0000 oooc

íi?IM>S j. AR*m

Soluções para um mundo pequeno

JORNAL DO BRASIL

Rio de Janeiro — Quarta-feira, 29 de novembro de 1995 Não pode ser vendido separadamente

Ansiedade

de novata
Estrela consagrada da
TV, aos 24 anos, Cláudia
Abreu está ansiosa para
se ver nas telas do cine-
ma, em 96, quando es-
tréiam o agreste Tieta, de
Cacá Diegues e o urbano
Ed Mort, de Alain Fres-
not. (Página 8)

A reclamação
de Rushdie
O perseguido escritor ira-
niano Salman Rushdie
surge no México e reclama
que sua vida tornou-se
mais famosa que seu livro
Versos satânicos, gerador
de sua sentença de morte
decretada pelos funda-
mentalistas islâmicos. (Pá-
gina 5) =

A maneira mais Nfe^rápida de transformar compras
em passagens aereas grátis na American Airlines*.

Ligue 030015 05 05.

ANDRÉ LUIZ BARROS
NAYSELÓPRZ

Um dia depois da passeata
Reage Rio¦ só ficou faltando fazer
uma pergunta incômoda, mas
pertinente. Participantes, simpati-
zantes, simples espectadores ou as
próprias vítimas da violência coti-
diana sofrem de uma curiosidade
antecipada: será que o encontro
de ontem no Centro do Rio servi-
rá, de fato, como ponto de parti-
da para novas e eficazes ações de
diminuição do crime e da violên-
cia na cidade? Ou tudo acabará
em pizza e samba, numa ressaca
fiem maiores conseqüências práti-
cas? Pensadores, pesquisadores e
intelectuais mostram-se otimistas
diante das possibilidades de mu-
dança. "O momento e de tomada
de consciência e organização da
sociedade civil em pequenos nú-
çleos ativos. Devemos estar pre-
parados para golpes que tentem
desmoralizar o movimento, mas
não podemos deixar escapar esse
momento de aglutinação do povo
carioca", diz o jornalista, escritor
c deputado pelo PV-RJ Fernando
Gabeira.

Mesmo confrontada diaria-
mente com a violência em suas
pesquisas de campo, a antropólo-
ga Alba Zaluar é uma otimista."As 

pessoas estão saindo de seus
cadeados e grades para falar do
seu medo e de sua esperança.
Nossa chance è fazer com que
esses círculos sejam alargados e
tornem-se bases para a volta á
realidade do dia-a-dia", acredita.
Desde o ano passado, Alba se
afastou do estudo da violência
por não agüentar mais tanta ta-
grêdia. Foi estudar o sistema de
ensino básico e se surpreendeu
num meio incrivelmente violento."A violência rio Rio está em tudo
e é preciso agir na base da socic-
dade", incita.

No entender do professor de
filosofia Gerd Borheim, as inicia-
tivas não podem se esgotar numa
passeata. 

"A conscientização so-
ciai é importante, mas sua eficácia
depende de objetivos mais claros.
Por enquanto estamos lutando
pela.paz, uma causa muito nobre.
Mas as mudanças virão quando
pessoas, governos e instituições
forem responsabilizadas. É preci-
so dar nome aos bois, caso con-
trário nada acontecerá e correre-
mos o risco de cair na perigosa
descrença absoluta da popula-
ção", adverte.

¦ Continua na página 2

Teóricos avaliam como a iniciativa
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Rio' pode contribuir para
uma ação eficaz contra a violência

A pomba de Picasso, que
recebeu o prêmio Lenin

Picasso criou

o símbolo
Uma das mais importantes

expressões da pintura neste sé-
cuio, o espanhol Pablo Picasso
(18S1-1973) criou a Pomba da
Paz como simbolo do Congres-
so Mundial da Paz, realizado
em Varsóvia, em 1948. Quatro
anos antes, ele se filiara ao
Partido Comunista francês ale-
gando: 

"É a conclusão lógica
de toda minha vida e de todo o
meu trabalho". O congresso
deu início a uma campanha in-
ternacional cujo objetivo era
combater a guerra fria, com a
circulação de um documento
que recolheu assinaturas em
todo o mundo pleiteando a co-
munhão entre os povos. Enga-
jado no movimento pacifista,
Picasso, que já havia retratado
os horrores da guerra civil es-
panhola em Guemica, em 1937,
fez da pomba tema recorrente
de outras obras. Uma delas
mereceu o prêmio Lenin da
Paz, honraria que recebeu duas
vezes.
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J ? * ^OS independents SCI

Mais um ciclo da histona unem em cooperativa

ObjetiVO e resolver sando isoladamente sobre a coo-
Sem deixar de apoiar o movi- m'¦ tinuacao de um trabalho de orga- « J ,v . » perativa, ocorreu semana passa-' 

mento Reage Rio, outro impor- || niza?6es civis que ja dura alguns talliaS lia QlStn DU1Q3.0 da, no Baixo Gavea. O guitarrista
tante teorico brasileiro, o profes- - > anos, nao com»;ou agora", diz. g diminilir OS CUStOS Legiao Urbana, Dado Villa

; sor de filosofia politicada USP liana lembra: "A violencia nao  Lobos, que com a sua Rock it! ja
Renato Janine Ribeiro viu o even- vai terminar em uma semana ou silvio essinger lan?ou discos de bandas como Sex

I to de longe e com ressalvas. "Se ! 
um mes. Mas a memoria de um Alguns dos principals selos fo- Beatles e Peter Perfeito, apontoti' estivesse no Rio, participana sem . evento como esse ja e importante: nograficos independentes do pais a distribui?ao como o maior prq-

, duvida. Mase preciso que um ato 
^' -y" v. amanha saberemos que essa mu- — Rock it! Natasha Excelente blema dos pequehos. '-As 

grande
; como este nao se torne um grande / 

'L' 
- dan?a de mentalidade e o inicio de Cucamonga, Radical. Dubas e gravadoras que distribuem nossos' 

hist6ria' jecente?"predsamosTe Uma 
muc*an('a comPortamen- Top Tape — vao estar expondo. discos nao consideram a questap

1 
SiSa: aql?qi?eS?e Ss ' IraMBBBr mei^^ccK^dos^vemos 

- os discos que langaram em 94 e ideia da cooperativa e comprar
' 

repressao policial", sinaliza. , rjT. agoes e verbas contra a violencia, ^5, c°n^° pontape para uma a seus proprios discos evende-los as
.... para que se repita o que aconteceu cna^ao de uma cooperativa: a As- pequenas lojas do pais, principal;

Em pcrspecUva 
^^onca^o yno movimento Diretas Ja e no sociagaodos Produtores Indepen- mente no interior, onde, segundo

um perfil ciclico demais/'O povo iMfi , sadoradTuFRj!es^dalizTdana 'Todos somos amigos e esta- mercadopotencial para osartistas
: !3 Historia carioca, Beatriz Resende. mos no mesmo segmento de mer- independentes. Ha tambem a

I

e um movimento liderado por "E 
preciSO que 0 Reage Rio naO se lha0 de fawlados incrustados nes- acaba de sair com a primeiro CD de langamento dos discos, se pos-

; uma Pessoa 011 personalidade. Na troncfnrm* n..m anmwln «nmrt /urfrAt ta cidade- Nao me surpreendcrei dos gauchos do Maria do Relen- sivel com shows e investir no cir-
verdade, nem o Viva Rio e dono udllM Urine IlUIIl eilgOUU, lUIUO UUtrOb se logo depois da passeata houver to. cuito universitario. Para isso. to-

da mobilizagao. que e uma uniao da IlOSSa Historia recente" seqiiestros como forma de retalia- 0 primeiro encontro dos selos, dos contain com uma boa reper-
, de esforgos. 0 Reage Rio e a con- Renato Janine Ribeiro gao". diz Corbisier. que ja vinham ha meses corner- cussao na Riocult.

H0R0SC0P0 ~IZ M CRUZADAS 

~

 Man Klim Carlos da Sllva

ARIES* 21/3 a 20/4  TOUHO* 21/4 a 20/5 G£ME0S» 21/5 a 20/6 — CANCER# 21/6 a 20/7 ¦, i, i, i, i, . ¦
Disposi<;ao bastanto \C^s-zC}Sfr(<.—r—Quadro que moslra ele- * "" Quadro 

que destaca, /v*/ /7t O seu dia, canceriano. 9
compensadora gerada " ** mentos de valorizagao S.sjT <^y~—yr cm seu comportamen- se revelara prbdigo em /?uL 
pelo transilo de Marie e f^'r-l  para o tralo com pro- \kJ LJ ,0- lorte acuidade men- l/l '-/ y' — fatos novos envolvendo
do Mercurio Isso signilica vantagem em neg6cio priedade, politica e estudos. Nessas casas po- lal e rara capacidade de decisSo. Isso Ihe dara a rolina. Procure v6-los em sua exata dimensao, T5

¦ e lorte acuidade mental. Busque na vida intima dem ocorrer fatos novos. No campo aletivo. voce vantagem em relapao a colegas e associados evitando otimismo excessivo. mesmo que Ihe
uma postura menos exigente e intolerante. Amor est& sujeito a mudanpas de lorte signilicado pra- Vida intima moldada em quadro de estabilidade scjam positives. Quadro (avoravel a compromis- Te HW"- 
valorizado. tico para o luturo. e tranquilidade sos no amor.

?» Hi55- 21

LEAO • 21/7 a 20/8 VIKGEM * ?1/B a 70/fl , , LIBRA • 21/9 a 20/10 ESCORPIAO • 21/10 a 20/'  ^^2 
"TB5" H|

Momento astrologcco Influ6ncias positivas Indicacoes que lalam Hoje. escorpiano. mol- y' i\ 5s
que dotermina positivi- ^ \ ? Iratam hoje de seu re- t-<X j Jfy ~~ da retomada de pianos ' h da—se um quadro po- jij ^— / 1dade em relapao aos V^P>,, lacionamento pessoal. rf de lorma muito lavora- IV —^ d. sitivo e bastante lavo- ¦¦iti'seus pianos de trabalho ou que tenham relapao Disso virao vantagens com as quais voc6 nao vel Boas condipdes para assuntos linanceiros e ravel a que vocd empreenda negocios novos.
com a lorma de ganhar dinheiro. Na vida intima. conlava. Momento de intensa alegria vai rnotiva negocios quo lalam de lucros e vantagens. Qua- Convivencia estimulante com pessoas que nao' busque adaptar-se de forma mais tolerante as —lo bastante em relapao as pessoas que convi- dro aletivo de satislapao no Irato amoroso. Com- estao ligadas ao seu cotidiano. Evite que isso o' mudanpas de comportamento vem de sua intimidade. pensapoes inesperadas. comprometa no amor 32 j|jj|33

; SAGITARIO e> 21/11 a 20/12 CAPRICpRNlO • 21/12 a 20/1  ASUARIO • 21/1 a 20/2  PEIXES • 2112 a 20/3  HORIZONTAIS — 1 - eslabelecimento onde seAgora, nativo. voce Excelente disposipao Saturno se encontra Jsy^[ A Lua transita por Pei- Balugamquartoseapartamentosmobiliados.com
compensara suas deve moldar o seu dia em posipao tal que ge- \ll~y —xes e isso signilica releipdes ou sem elas; 6 — unidade funcional doapoes com atitudes [/ |\^. em relapao a Irabalho. ra a seu favor um qua- n V —£5- maior infiuencia sobre I '^^1 ^cido desoxirribonucleico envolvida na sintesebem definidas 0 maior realismo. O momento negocios e linancas. Com isso. deixe de lado dro muito positivo e que intluencia diretamen- opsiquismo Busque assim agir de lorma pensa- de uma cadeia polipeptidica: cada uma das parti-'sogere atitudes bem mais otimistas e confiantes, negatiyismo e a desconlianpa e parta em busca te seu trato com outras pessoas Dai nascerao da e bem moderada. Os resultados se farao culas cromossomicas, mais ou menos indepan-'pois o quadro astrologico Ihe e Irancamenle da reaiizapao de seus prbprios interesses. Amor vantagens que irao trazer mais autoconfianpa. sentir em todos os seus atos tanto na vida mate- dentes entre si, e que se supde encerragem os:lavoravel em todos os sentidos. positivado. Sentimentalismo. rial quanto na afetiva. caracteres heredit&rios; 10 - ser organizado, cqpi

a lorma do corpo relativamente constante. 6r-

g3os 

na maioria internos, tecidos banhados em
- . Ty -r. T1TTi a soiupao que cont6m cloreto de sodio, c6luias
ll T I A II R I \ H IIS revestidas de membranas delicadas, com cresoi-
V Uill/lllil llv/lJ mento limitado, e provido de irritabilidade o'u« sistema nervoso. que Ihe permite responder"  prontamente aos estlmulos; 12 - agente transitivo

-GATAO DEMEIA-IDADE M.GUF.L PAIVA AS COBRAS VERISSIMO IZe rfim^d0"^"^-

JfTa^oT! e we wmttvePATmS em\<Xf\MnffnFbSF  uicn„ci„„i \jc&fe "f^Kl 
I Un ) #oador. dos indios bororts. a qual produ2-«om

hu til ) / k.rtc ucnc voraicLir*. /TK ...MttQUE VOCE A Hivk^vs, ALl ftzSP  J  ... - cavernoso e grave, usada em ritos e cerimdniasVhll-AVb ^MSMEUSreOwm> CHWWM£ - AKld^f 
J— ^ 

" 
\[ (pfi); 19 - quantidade de substdncia cuja massa,

. jyQ/y ^ T~zy^ medida em gramas, 6 igual d sua massa molecu-

' "* ^ 
; LPV 

' ou assou por igual ficando, por isso. endurecida.
II jSt-rrA \t&) I \ I l\ \ I L—————— II . II pesada e borrachenta; imbvel e preso ao solo
\ /ffiv-V^ Q riD \ 7/RrJ . (diz-se do coelho depois que 6 batido na capa);

II  r ' l-1 \l I ill 2L N1Q,UEL NAUSEA FERNANDO GONZALES 22 - lecionar, ensinar, apresentar; 24 - tabaco
MEN1NO MALUQ.UINHO  ZIRALDO [ 7S1 / SAB6 ^ 25-"pollg^node 

°2 
la^s? a^atoliLat

MUNPOTS'UMA ) \ A CULPA PC1UPO £' ) MCU Wl MP PMC QUC, ' AH.-QUE NEM (g Mui'" -4 T^&^ic aparvalhar; 29 - vento, brisa; 31 - a que se
01 CCNWfAO- -t PA IMPREMSA! PRO B£A1 PC 7D£W, Cfl?- AMSVICCB M AMAZONIA? uiT I l|Kfl WWt descompuseram os fios; destramada, 32 - em-

7/•—-¦-s— ^Wt CO&SJXVEM HCAR ^r-—^ \ Mt- rFuTf barcapSo asi^tica, semelhante i gal6 (pi.); 33 -
^ 

^ 
l <?~~~ ^^ yT composto que resulta da substituipao do residue

fl 

'destinada 
a habitapao das mulheres; coniunto de ——  —'—"— —  ; mulheres legltimas, concubinas, parentas e ser-

OnjrApnncTn  
¦ vipais de uma casa muculmana; 2 - de todos o4MAGO DE ID -l^—— PARKER E HART PEANUTS CHARLES M SCHULZ modos; 3 - designapao geral de comidas doces

 P^nup^il I QUE AOONTEOE N/eLE FOGE DE Vai', DM DtA,OEPOl& oo^/^, WAS ou sa'9adas servidas ou feitas em tigela; guisa-
& ENTAO, O QUE DE&EdA P I froSMccftO /'PECA ODANDO L3M GAO \ NOlTE,Eft\0ARCA / ElE TORJUOO RlCO & / POR OU- do de peixe. feito, em geral, com diversas esp6-

V U'UC UCOCJH . I TRAN6k)R- / rVM* SOSTADA ) MIlMTmcM rn- / FAftlOSO, VOlTA "A c.iu/TRO LA0O cies leles, e em caldeirao, tipico dos pescado- \f M6- M.1NHA y - (ALGO MAfel rr-M A A A^Wr-eS. I /»ir»Amc ll/fZtTi -e- nSH. I ELE POD6.' res;4-descendentedeMaom6;5-regiaolateral

yR 

"" • VWFtCll"~J- nna^l COM h/t tfiO CLANDESTl- v^ClDADE NMAL E REC£-[ ddcccoio de qualquer corpo (pi); aspecto pelo qual se' \ -v; 
ImUW.G&AP0 *D VlVE?/«Ky tI ^ encaram as pessoas ou coisas; 7 - no meio de; 8 -

if JBl. "fT v1 v vJCvv®-7t  _/ -ITODAQUE- coisa nenhuma; 9 - diz-se de org5o ou parte
|£;i,on •; 'TIT ) </'<"*) y D )V^agek1^>/alat\geia vegetal cujos bordos sao irregularmente recorta-' —"s wftiJ As, rjH| y \ r <,&/. f lIcia nt dos, comose tivessem sido roidos; 11 -cada uma

flPT-— lis r / TS^^Vl - —V das metades da embarcapao para um e outro
lb tfJ ir; »\y^\COWDA„. bordo; tecido fino como escumilha; 14 - forra-——nTF—'1 ' 1 I J- ML |j| mBW _lftl M II 7TJ I ¦ _• ¦ -Mil -H gem, verde ou madura, convertida em alimejito

1 -UJb7 suculento para o gado, por processo de ferhiejvtapSo dcida em uma cSmara hermeticamente
GARFIELD iim DAVIS CEBOLJNHA MAURiCIO DE SOUSA lechada, o qual impede a sua deteriorapao e'

AGEITEMQ& OS  
• 

ENVELHECER-K &5TA NASCENPO CABELOl T ) 7 V 22S Ssca^^nTa »STd°^V FATOS... J >MOSi N0SS09 ) NO& MEU& OLHO& « ( ^*TF\ \ / \ espficie de mascara para tolher a yisao de am-
\C0RP09 J y VWv i > /tt 9 ) / -p^ mais ariscos (principalmente cavalos) (pi.); es-

IS®\o IJyL^^nyjl f f ( ^ •yJ f > I \ ^ p6cie de touca para a noite e que cobre a cabeiya
-SYY»\& >f/V * >»^rt5 \ IsKs^ix. (r- 1_. e cai sobre os ombros (pi.); 21 - bobos; 23:-
Tl ( f^l ( J ^4° i we??! 5 —desafio, contenda; 25 - dlvisSo da categoria de

wA 
"r 

frVo-^S «j[ I SOFRBW 8 °I " ) Jf numero que existia, ao lado do singulars
11M;.,.,'' A 'iWi*,vri « S3i mutacob i do plural, no indo-europeu e em certas linguas

- •jlji??' '* 
iMfe J »((<L i P® Cx^X) e* dele derivadas, como o grego, indicando um oor

_? j1 sj[ °° 
\S de seres; 26 - tratamento incivil que se dd a unja

"1 ' ^ .wC_X_^ eglpcia) rei do pals dos bem-aventurad'os, repre-———~~————— senta o Sol, Senhor da Luz. divindade suprema
FRANK EERNEST THAVES mlmA DEAN YOUNG E STAN DRAKE ^jnlae^anodoC^u-CQ^^o.jU

r?e a p«D-T1rtA I . iuo '/ e'sdwowro- aeuwo* uaouf ( *M.gwq ^jxa; )/ Kio-rtNMO I twe p« wfis pc\/V- M nHKllW Jk />inv r coSao \ ba tower oumcm verf > ommam ksocdwsi-Cn hcnhum txs — iolucAunonDhiro antkrior —
NO VERDE, PARE — /Ck 

Ai^;E6C01AJ 
W¥»T1 

«ocu^O« ooMUHWWantwior ^
NO VERMEUHO /i ^ Ace. / I - cSsFLv K'fwltos^BiFts HOBIlOMTAIt — ealyanlzar; rueiro; eca; elite;
c . 5_ V_U—J •v'T 1 ouo«tsle-V PCJBCO. 1 pnom; gateira; re; elaiuria; rico; et; ar; vias.c: U/ir/\lNuA jj—operariado; amarasmar; quedas; ola. _'

OUANPO CU I & ^Qliybs^g^i LJI^P a VERTICAIS-gregario;auia; leite creme; vite-™ v»—-1/—\K_>y  
' 

^ l/? S^d5?J lo; areia- no: zen; acoria; ramear; pauteis. riei-
FICAR BRANOO. 

^ 
& £ ras, vara; samo, pau rad dal; ora.

_ ."** tj ^ Corrospondincla para Rua da« Palmelras, 57

j | ¦ 
" 
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¦ Continuação da página 1

Sem deixar de apoiar o movi-' mento Reage Rio, outro impor-
tante teórico brasileiro, o profes-

t sor de filosofia política da USP
Renato Janine Ribeiro viu o even-

| to de longe e com ressalvas. "Se
'• estivesse no Rio, participaria sem
, dúvida. Mas é preciso que um ato
| como este não se torne um grande

engodo, como outros de nossa
história recente. Precisamos de

. demandas mais claras, porque a
; única específica até agora é peri-

gosíssima: aquela que exige mais
repressão policial", sinaliza.

' Em perspectiva histórica, o
; Brasil, para Janine Ribeiro, tem

um perfil cíclico demais. "0 
povo

alterna euforia e depressão e con-' tinua acreditando. Não sei exata-
í mente se isso é bom ou ruim, mas

o país tem uma incrível capacida-
I de de continuar acreditando. Va-
, mos nos agarrar a isso e acreditar
" uma vez mais", anima-se.
; A antropóloga liana Strozem-

berg, professora do Centro Inter-
disciplinar de Estudos Culturais
da UFRJ, é otimista, mas faz uma

i ressalva: "Não se deve achar que• é um movimento liderado por
uma pessoa ou personalidade. Na
verdade, nem o Viva Rio é dono
da mobilização, que é uma união

, de esforços. O Reage Rio é a con-

tinuação de um trabalho de orga-
nizações civis que já dura alguns
anos, não começou agora", diz.
liana lembra: "A violência não
vai terminar em uma semana ou
um mês. Mas a memória de um
evento como esse já é importante:
amanhã saberemos que essa mu-
dança de mentalidade é o inicio de
uma mudança de comportamen-
to", espera.

"Temos que aperfeiçoar os
meios de cobrar dos governos
ações e verbas contra a violência,
para que se repita o que aconteceu
no movimento Diretas Já e no
impeachment", faz coro a pesqui-
sadora da UFRJ, especializada na
História carioca, Beatriz Resende.
Para ela, a passeata pode ter sido
o ponto de partida para um movi-
mento cumulativo, de reação em
cadeia da sociedade.

Mas há vozes menos otimistas.
O teórico de esquerda Roland
Corbisier, 70 anos, defende a idéia
de que o problema é estrutural e
os movimentos conjunturais fra-
cos para combatê-lo. "Há um mi-
lhão de favelados incrustados nes-
ta cidade. Não me surpreenderei
se logo depois da passeata houver
seqüestras como forma de retalia-
çào". diz Corbisier.

SILVIO ESSINGER
Alguns dos principais selos fo-

nográficos independentes do paísRock it!, Natasha, Excelente,
Cucamonga, Radical, Dubas e
Top Tape — vão estar expondo,
na Riocult — feira que começa no
dia 8 de dezembro, no Riocentro

os discos que lançaram em 94 e
95, como pontapé para uma a
criação de uma cooperativa: a As-
sociação dos Produtores Indepen-
dentes de Discos (APID).

"Todos somos amigos e esta-
mos no mesmo segmento de mer-
cado, com o mesmo tipo de artis-
ta. Daí, temos as mesmas dificul-
dades". contou Bruno Levinson.
da Cucamonga, que estreou este
ano lançando o disco dos cariocas
do Coma. "Somos todos parcei-
ros nessa aventura", arrematou
Carlos Eduardo Miranda, do selo
paulista Excelente Discos — ex-
Banguela, fundado em parceria
com membros dos Titãs —, que
acaba de sair com a primeiro CD
dos gaúchos do Maria do Relen-
to.

0 primeiro encontro dos selos,
que já vinham há meses conver-

"È 
preciso que o Reage Rio não se

transforme num engodo, como outros

da nossa História recente"
Renato Janine Ribeiro

Carlos da Silva

GÊMEOS» 21/5 a 20/6  
Quadro que destaca, /7») //Vem seu comportamen- J/ a!
to, lorte acuidade men- l/l
tal e rara capacidade de decisão. Isso lhe dará
vantagem em relação a colegas e associados
Vida intima moldada em quadro de estabilidade
e tranqüilidade.

CÂNCER • 21/6 a 20/7
O seu dia, canceriano,
se revelará pródigo em /JW /.fatos novos envolvendo
a rotina. Procure vé-los em sua exata dimensão,
evitando otimismo excessivo, mesmo que lhe
sejam positivos. Quadro favorável a compromis-
sos no amor.

ÁJiLESO 21/3 a 20/4
Disposição bastante
compensadora gerada
pelo trânsito de Marte e TÊM
de Mercúrio. Isso significa vantagem em negócio
e lorte acuidade mental. Busque na vida intima
uma postura menos exigente e intolerante. Amor
valorizado.

TOURO • 21/4 a 20/5
Quadro que mostra ele-
mentos de valorização b£Íl /
para o traio com pro- IA_/ [_
priedade, política e estudos. Nessas casas po-
dem ocorrer fatos novos. No campo aletivo. você
está sujeito a mudanças de forte significado prá-
tico para o futuro.

VIRGEM • 21/8 a 20/9
Influências positivas /•
tratam hoje de seu re- C-<X ~~lacionamento pessoal. afc.
Disso virão vantagens com as quais vocô não
contava. Momento de intensa alegria vai motiva— Io bastante em relação às pessoas que convi-
vem de sua intimidade.

LIBRA» 21/9 a 20/10
Indicações que lalam
da retomada de planos // ' h X—Z—t—à
de lorma muito lavorá- Iv £
vel Boas condições para assuntos financeiros e
negocios que falam de lucros e vantagens. Qua-
dro afetivo de satisfação no trato amoroso. Com-
pensaçòes inesperadas.

ESCORPIÃO» 21/10 a 20/11
Hoje. escorpiano. mol- I>!j
da—se um quadro po- —//i
sitivo e bastante favo- j
rável a que vocô empreenda negocios novos.
Convivência estimulante com pessoas que não
estão ligadas ao seu cotidiano Evite que isso o
comprometa no amor

LEÃO • 21/7 a 20/8 
Momento astrológico AyXV*'^
que determina positivi- ^ U-p. ^dade em relação aos V^P>,, anI
seus planos de trabalho ou que tenham relação
com a forma de ganhar dinheiro. Na vida intima,
busque adaptar-se de forma mais tolerante às
mudanças de comportamento

SAGITÁRIO © 21/11 a 20/12
Agora, nativo, você \W[\
compensará suas
ações com atitudes [_ |\|^bem definidas e maior realismo. O momento
sugere atitudes bem mais otimistas e confiantes,
pois o quadro astrológico lhe é francamente
favorável em todos os sentidos.

CAPRICÓRNIO» 21/12 a 20/1 
Excelente disposição ^
deve moldar o seu dia ^
em relação a trabalho. '
negocios e finanças. Com isso. deixe de lado o
negativismo e a desconfiança e parta em busca
da realização de seus próprios interesses. Amor
positivado.

AQUÁRIO • 21/1 a 20/2
Saturno se encontra
em posição tal que ge- ("*)"*ra a seu favor um qua- j v —
dro muito positivo e que intluencia direfamen-
te seu trato com outras pessoas. Dai nascerão
vantagens que irão trazer mais autoconfiança.
Sentimentalismo.

PEIXES» 21/2 a 20/3 _________A Lua transita por Pei- R<í VVÇTkÍxes e isso significa
maior influência sobre
o pstquismo Busque assim agir de formã pensa-da e bem moderada. Os resultados se farão
sentir em todos os seus atos tanto na vida mate-
rial quanto na afetiva.

HORIZONTAIS — 1 - estabelecimento onde se
alugam quartos e apartamentos mobiliados, com
refeições ou sem elas; 6 — unidade funcional do
ácido desoxirríbonucleico envolvida na sintese
de uma cadeia polipeptldica: cada uma das parti-cuias cromossômicas, mais ou menos indepen-
dentes entre si, e que se supõe encerragem os
caracteres hereditários: 10 - ser organizado, cqm
a forma do corpo relativamente constante, òr-
gãos na maioria internos, tecidos banhados em
solução que contêm cloreto de sódio, células
revestidas de membranas delicadas, com cresci-
mento limitado, e provido de irritabilidade óu
sistema nervoso, que lhe permite responder
prontamente aos estímulos; 12 - agente transitivo
e mediador entre o formal e o não formal. entre'a
vida e a morte; fonte e fim da vida;" f3"-
tesos, rijos, resistentes; 15 - pena. comiseração.
16 - planta leguminosa; 17 - trombeta com res-
soador, dos Índios bororós, a qual produz som
cavernoso e grave, usada em ritos e cerimônias
(pi.); 19 - quantidade de substância cuja massa,
medida em gramas, è igual à sua massa molecu-
lar; quantidade de uma substância em que .o
número de moléculas é igual ao número de
Avogrado; 20 - diz-se de bolo ou de outra massa
que, sob a ação do calor do forno, não cozinhou
ou assou por igual, ficando, por isso, endurecida,
pesada e borrachenta; imóvel e preso ao solo
(diz-se do coelho depois que é batido na caça);
22 - lecionar, ensinar, apresentar; 24 - tabaco
em pó. para cheirar, ou que se toma pelo na-
riz; 25 - polígono de 12 lados; 28 - atoleimar,
aparvalhar; 29 - vento, brisa; 31 - a que se
descompuseram os fios; destramada, 32 - em-
barcação asiática, semelhante à galé (pl.); 33 -
composto que resulta da substituição do resíduo
halogénio dos ácidos pela oxidrila das bases;
substância composta de um radical positivo ioni-
zável (cation) e de um radical negativo também
ionizável (anion) e que possui as propriedadesdos radicais que a constituem.
VERTICAIS — 1 - parte da casa muçulmanà
destinada á habitação das mulheres; conjunto de
mulheres legítimas, concubinas, parenlas e ser-
viçais de uma casa muçulmana; 2 - de todos oè
modos; 3 - designação geral de comidas doces
ou salgadas servidas ou feitas em tigela; guisa-do de peixe, feito, em geral, com diversas espé-
cies deles, e em caldeirão, típico dos pescado-
res; 4 - descendente de Maomé; 5 - região lateral
de qualquer corpo (pl ); aspecto pelo qual se
encaram as pessoas ou coisas; 7 - no meio de; 8 -
coisa nenhuma; 9 - diz-se de órgão ou parte
vegetal cujos bordos são irregularmente recorta-
dos. como se tivessem sido roidos; 11 - cada uma
das metades da embarcação para um e outro
bordo; tecido fino como escumilha; 14 - forra-
gem, verde ou madura, convertida em alimento
suculento para o gado, por processo de ferrrjejv
tação ácida em uma câmara hermeticamente
fechada, o qual impede a sua deterioração e'
permite a sua conservação para o inverno: ÍS ^
espécie de máscara para tolher a visão de ani-
mais ariscos (principalmente cavalos) (pl.); es-
pécie de touca para a noite e que cobre a cabeça
e cai sobre os ombros (pl.); 21 - bobos; 23:-
desafio, contenda; 25 - divisão da categoria de
número que existia, ao lado do singular^
do plural, no indo-europeu e em certas linguas
dele derivadas, como o grego, indicando um osr
de seres; 26 - tratamento incivil que se dá a unja
pessoa; 27 - diz-se da vogai em cuja pronuncia-
çâo a expulsão do ar se faz pela boca; 30 - (mjt
egípcia) rei do pais dos bem-aventurados, repre-
senta o Sol, Senhor da Luz, divindade suprema
primigênia e soberano do Céu. Colaboração, jo
Professor PC DRO DCMO — Brasflla. «M

SOLUÇÒU DO NÚMKRO ANTERIOR —
m

HORIZONTAIS — galvanizar; rueiro; eca; elite;
pnom; gateira; re; elaiuria; rico; et; ar; vi%,
operariado; amarasmar; quedas; ola. _
VERTICAIS — gregario; aula; leite creme; vite-
Io; areia; no; zen; acoria; ramear; pauteis; riei-
ras, vara; samo, pau: rad: dal; ora.

GATAO DE MEIA-IDADE MIGUEL PAIVA VERÍSSIMO
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RlO I': j^L * O jantar oferccido xatriz da Franfa, Ca- em paetes bege, mara-
A caminhada TReace Rio tcm sido maior que a das B H /¦ wk | H Bf: IB por Antonia e Gui- therine Lecourtier, vilhosa. ,

foi urn ncdido pacifico— autoridades, e o movimento B B mWk imi ' B Ki mmk lherme Frering a Hu- consul francos, Cau<le ? Angela Catao dc —
loium pcaiao pdciiico cnrw-HiHo linHn i nnxnr B B I ¦! B K I B bert dc Givenchy na Fouquet, e Philippe smoking de paele pre-dc socorro as autoridades; vi- da socicdadc ajuda a puxar B B U| 1 BK B B y U scgunda-feira foi Venet; Cannem May- to e Angela Fragoso.
rou rotina para os canocas govcrno. fc. conciuiu. Ape- H | * j K J coisa mais elegante rink Veiga deslum- Pires com borboletas
conviver, dia e noite, com a sar da violencia e dos seques- » Bi V| m M m wk que se pode imaginar. brante, de vestido a- no ombro ameagando

i violencia e o mcdo. 'ros a cidade estaria muito -A* Na varanda de sua zul-hortencia e brincos voar, voar, voar.
Alem de pedir socorro, o pior, se nao fosse o povo do maravilhosa cobertura de argolas emtres + o jantar: caniarocs

Rio esta dando um sinal de Rio." IBBHBHHBI^BHHHHBflBBBBHI da Lagoa havia um *®7® ae san™ com molho rosa, vitela

—v-- W ,

Nao houve cliuva que segurasse

JORNAL DO BRASILQUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 1995

O jantar oferecido
por Antônia e Gui-
lherme Frering a Hu-
bert de Givenchy na
segunda-feira foi a
coisa mais elegante
que se pode imaginar.

Na varanda de sua
maravilhosa cobertura
da Lagoa havia um
toldo e três mesas de
10 pessoas cada — lu-
gares marcados, cia-
ro.

Antônia estava
deslumbrante; seu
vestido preto de ins-
piração grega, de um
ombro só — da haute
çóuture de Givenchy, é
claro —, provocou
ahs e olis de todos os
convidados.

Presentes a embai-

tem sido maior que a das
autoridades, e o movimento
da sociedade ajuda a puxar o
governo." E concluiu; "Ape-
sar da violência e dos seqües-
tros a cidade estaria muito
pior, se não fosse o povo do
Rio."

Só que os cariocas não po-
dem se armar c sair

m H| caçando traficantes
c seqüestradores;

:~mm isso compete ao po-
5$ B der público — que

%B aliás nem deu o ar
de sua graça na ca-

Jj^B minhada.
M Disso nós nãovamos esquecer.

José Roberti

Não houve chuva que segurasse

SALTO AGULHA

O novo Guia Danii-
.siii Barbara 96 vai ser
lançado dia 4 de de-
zembrò, às 19h30, no
Hotel Méridien. Com
mais de mil restauriin-
tes listados, relação de
apctrechos de cozinha,
produtos raros e liis-
torinlias da noite, pio-
mete ser um sucesso.

O shopping de Na-
tal do Flamengo co-
meça amanhã, na sede
do clube da Gávea,
com artigos para pre-
sentes e enfeites natali-
nos — em motivos ru-
bro-negros. c claro.

O professor Celso
Niskier vai presidir o
grupo de trabalho que
discutirá a implanta-
ção do novo acordo
ortográfico nas escolas
do estado.

Amanhã, no cabaré
Ralesàf as drag queens
Rose Bombom. Suzi
Brasil e Xaxu iticre-
mentam a pista de
dança da Praça Maná.
A noite vai se chamar
De Quinta.

No clima do Reage
Rio, a Flupeme ini-
ciou a campanha Rio,
a luva c agora, colheu-
do junto aos cariocas
sugestões para proje-
tos simples e práticos
que melhorem a vida
na cidade. Grande
Flupeme.

Para comemorar os
50 anos do Banco
Itaú, Valdir Fernan-
dez inaugura hoje uma
exposição de Ikebana.
na agência do Itama-
ràti. no Centro do

Rio.
O ministro da Edu-

cação, Paulo Renato
de Souza, entrega dia
11. em Minas Gerais,
o Prêmio Itau-Uniccf
para o programa edu-
eacional de Curvelo,
que atende as famílias
assentadas pela refor-
ma agrária. Muito
bem. parabéns.

A cantora Célia Vaz
lança amanhã, na Rit-
mo. seu novo CD. que
contará com a partici-
paçào cspccialissima
dc Chico Buarque.

O perfòrmático Jor-
ge Salomão representa
hoje textos inéditos,
no projeto CEP 2000
do Teatro Sérgio Por-
to. no Humaitá, em
companhia do baixista
Sérgio Bacelar.

A tiete
Jerry Adriani estréia no

próximo dia 6 uma têmpora-
da no Teatro Rival, em ho-
menagem aos 30 anos da Jo-
vem Guarda.

Cuidadoso, já reservou —

para todos os dias do show
— a melhor mesa da casa
especialmente para Regina
Marcondes Ferraz e seus
amigos.

De pista, é claro.

Danuza Leão e Sônia Biondo

A serviço j
j Bruno Barreto chegou \ •---
; ao Caesar Park do Rio pa- •
: ra uma temporada de cin- :
: co meses. •
: O cineasta dc Dona Flor :
| escolheu o hotel como seu •
\quartel-general durante as •
Milmagcns do seu proximo :
: filme — a adaptação do :
i livro O que è isso, compa- :
: nlwiro, de Fernando Ga- :
•beira. :

j Já a mulher, Amy Ir- j
: ving, continua na ponte •
: aérea Rio-Los Angeles. •

Filhote
A vereadora Leila Maywald (PV) será recebida hoje oficial-

mente no ninho tucano do Rio.
Em uma reunião à tarde no Palácio Guanabara, com a

presença do governador Marcello Alencar e do vice-governador
Luiz Pauto Corrêa da Rocha, Leila assinará a ficha de inscrição
no PSDB.

Paixão verde
Já está aberta a Expo Botânica no 999 Studio, de Cláudio

Bcrnardcs, que vai até 9 de dezembro.
A realização é da Sociedade dos Amigos de Margaret Mee, e

além de 22 artistas selecionados haverá também uma exposição
de plantas raras e exóticas dos mais famosos paisagistas do Rio.

Chiquérrima, a exposição.

Diversão e arte
Muito se falou sobre o fu-

tebol arte do Brasil, mas fi-
nalmente hoje, ás 19h, na
IJeij, alguém vai fundo na
origem da expressão.

Na palestra A estética do
futebol — dentro do seminá-
rio sobre o esporte como fe-
nòmeno social —. o profes-
sor João Ricardo Moderno
mostra as semelhanças filosó-
ficas entre uma boa jogada e
a obra de arte.

E de quebra ainda analisa
a importância do pé na cultu-
ra brasileira — do Abaporu
de Tarsila do Amaral ao po-
lèmico chute na santa.

Cheio de gás

A caminhada 
"Reage Rio

foi um pedido — pacífico —
de socorro às autoridades; vi-
rou rotina para os cariocas
conviver, dia e noite, com a
violência e o medo.

Além de pedir socorro, o
Rio está dando um sinal de
alerta, também pacífico, mas
firme: chega — não
d á mais p a r a
agüentar.

O ministro da
Educação, Paulo
Renato de Souza,
declarou ontem a
esta coluna: "A
mobilização da po-
pulação do Rio

Depois da instalação da
fábrica da Volks, o Rio recc-
berá outra boa notícia.

Assim que voltar do Ca-
nadá, na segunda quinzena
de dezembro, o governador
Marcello Alencar anuncia a
construção, cm parceria com
a Petrobrás, do Pólo Gás-
Químico do Rio, na Reduc,
em Caxias.

O projeto terá um investi-
mento de USS 800 milhões, e
já recebeu o aval do presiden-
te FHC e do conselho delibe-
rativo da estatal.

Anuncia-se uma nova on-
da de crescimento para o cs-
tado — viva.

Só vai ficar faltando aca-
bar com a violência.

B5SE3BI[ PBSCO 1 Bons amigos ? ? ?

Luiz Avellar

reúne turma

instrumental

TÁR1K DE SOUZA
Pianista (e arranjador) das es-

tielàs. o carioca Luis Avellar
inaugura com o CD Bons amigos
o segmento instrumental da gra-
vadora Lumiar. de Almir Cliè-
çiiak. Um dos fundadores do gru-
po High Life, conhecido por seus
trabalhos com Chico Buarque,
Gal Cosia. Djavan, Milton Nasci-
mento e Simone. Avellar também
tem um currículo longo e lumino-
so. como instrumentista. Estudou
orquestração na Mannes Music
School americana e pilotou o pia-
no ao lado de feras internacionais
e nacionais. Em Bons amigos, o
solista recebe convidados de seu
circulo afetivo e profissional, de
Ricardo Silveira (violão) e Ana
Leuzinger (vocal), com quem ele
já formou duplas, a Hélio Delmi-
ro (guitarra). Raul de Souza
(trombone). Robertinho Silva
(bateria), Paulo Moura (çlarine-
te), Arthur Maia (baixo) e Her-
meto Pascòal (escaleta). O resul-

lado é um disco movimentado
com timbres e soluções inespera-
das, sem improvisos excessivos;

introduzido pela bateria de
Cláudio Infante, Você já foi à Ba-
hia'.\ de Caymmi, abre o disco
conduzido num diálogo acoplado
entre o piano de Avellar e o clari-
nete dc Moura. O frevo rendilha-
do dc Dori (também) Caymmi Ni-
tilio de vespa ginga no piano com
suporte do violão de Silveira. Na
faixa titulo, quem pinta e borda c
a guitarra de Delmiro, enquanto
Baby (Caetano) e Expresso 2222
(Gil) evoluem no pulso do rock
recorrente. A jobiniana Chovendo
na roseira permite ao piano do
solista explorar a metalinguagem
pluvial da composição. Dc Avel-
lar, Saudade e O trem jogam com
a linguagem dos teclados em con-
trapònto nostálgico (com o trom-
boné dc Raulzinho) ou sincopado
(pontuados pela bateria de Carlos
Bala e a percussão de Roberti-
nho). Mas a apoteose vem com o
clássico instrumental de Hermeto
Bebê. Esgrimindo modesta escale-
ta. o bruxo elabora sons inusita-
dos que enriquecem a iaixa de
elementos aleatórios na dose certa
para produzir estranhamento e
deleite.

Cotações: • ruim ? regular ? ? bom ? ? ? ótimo ? ? ? ? excelente

t

Classificados
Disque

0800-23-5000 JB

CURSO FENGSHUI
GEOMANCIA CHINESAArte Milenar Chinesa e Tibetana de criar um me»oambíonte harmonioso, tendo como conseqüênciauma vida melhor: Saúde. Prosperidade e Bons Rela-cionamentos. Curso dia 10^12. Inscreva se já!Infs: 437-7180 - A. Deva Raji

( aderno

Carro e Moto

SÁBADO no seu JB

GNOCCHl
DELLA FORTUNA
B.itata ao sugo RS $>90
B.UJU com brosato RS 6,$o
Abobrinha RS 7/JO
Funghi porccini R$11,50

OCkjCfcufT

Largo aos Leées. 35 A - T. 286-2325
AcertmasCartóes

VISA-Diners-OrcSard

REVEILLON EAN ARUBA
ÔA\VA 2.9 PEZ. ....

<1 NOITCS DC HOTet com CHft DR MRNHn _tkt ncnco APTO. PUPLOtbsin/OUT , 1£lífMRIS SCRVIÇOS D€ PRRIR UjcP 1,17T
COQUCTCL D€ BOAS VINDAS /p ipt(líLATflxfts HOTcicmns \r/r ljouhj

BRICTOUR - 239-9575 / 294-4659

ALFAIATE MAGIC0

ATENDE A DQMICjUO camisaj E CALW sggJjiomA 285-1148 » 205-0168

fiWÀfffífP/A/f/VrO I

Verão 96 ' *

Faça sua reserva antecipada para
o próximo verão e aproveite os descontos

da baixa estação.
Para reservas até 5/12/95

Sjf^a. S&op Sfx*. £* CtvKvcn VUÍA

(OZ1) 2SS-307 S Fo**: (OZU2) 22-20Z1
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lSXISavaMIMMMMCNNMOOMIHSTÓRUS^IOSMBIWSOOlOMOSIOlHIORCNUMI.
© LIVRO DIÁRIO é~ INFORMAÇÕES RADICAIS
M CALENDÁRIO O FA9BS OA LUA
S ÁREA SECRETA TELEFONES ÚTEIS
é adesivos o codioos ddd/ddi
© CADERNO DE TELEFONES TT}> SIGNOS DO ZODÍACO
pi HISTÓRIAS H PLANEJAMENTO
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SrSSRSSRSSSSSSSSSSSESTTi
PRODUTOS COM A QUALIDADE GRAFICA E EDITORA J.B. SJL

V f HOTEL FAZENDA
V* VIllA - FORTE^ Eng. Possos-RJ.HL+***

NAS FÉRIAS DÊESTEPRÊMIOP/VOCÊESEUS FILHOS.
A verdadeira fazenda com as atrações de um

moderno hotel dc lazer.
(02431 52-1219 / 57-11221 RIO 325-0551

Jazzmanía
APRESENTA

Zé Ricardo

MO-5UL
JORNAL 00 BHA8IL

Ho/'e
22:00/1

Av. toiníw flizabá, 769 - Iponemo • reservosir(021) 287-5100
num
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dos Palmares

museu de arte moderna do rio de janeiro
galpão das artes

av. infante dom hanriqiM, 85 . aterro do flamongo
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PI 

A C PAXTATTTCT A MADONNA: 

'FUI 
VIOLENT ADA'

ZJk I I I \( II 11^ I [\ Em uma entrevista recente ao sexuais surgiu, segundo Madonna.
/ \ L/ yv V/ I \ v 7 I J I l # 1 / \ ll semanario ingles The New Musical depois do ataque, que acontcceu

evl quando ela morava ha apenas um ano

T^V /°V \TA T 7* vSISlSentllir 
e na cidade, e tinha poucos conhecidos.

Ill 1 X I 1 \/ I 1. Madonna conta que foi violada por urn EU era muito jovem c confiava nas .
J J ^1 desconhecido quando ainda era pessoas , disse ela, sem dar mais

adotecente,,em No^va Iorque. 

^jFoi 

d^etalhes do quelhe acontecera. "A^

°m 
1 

'Z-

Hi'i ;mos ninmicm Inha -id ' ii H H , 1 f. • I, O Natal de 
semanas no Espa?o Cultural

piada comproprio nornc. Mas tudo indica que o irlandes Brosnam. Pierce DIClCQft S A pe^se passa na noite de 24 de -

a8enlc secret0 dc Sua Majestadlno novo filme da serie 007 de James Bond, VIO CCBB Scrooge recebe a visita de tr£s '
esireou na profissao com o pe direito. Depois de uma semana em cartaz nos fantasmas de Natal. Eles tentam

\ It cinemas da Inglaterra, Goldeneye, a nova aventura ue James Bond, ja Criado em 1843 por Charles modificar seus habitos e torna-lo
contabiliza uma billieteria de 3.5 milhoes de libras. cifra considerada Dickens o personagem Scroose. mais altruista. "Mostramos 

que
M ^ 

recordc no pais para filmes langados fora da traditional temporada de fim um velho sovina e eeoista, 
" 

sempre ha tempo para as pessoas
I 4HP ilk n v\Mn n^r 

aS 
r , desembarca hoje no palco do mudarem de vida". conta o diretor.

I \ 
Ja -mdo por Sun Conner). George Lazenby (so em007«servnv secreto de Teatro 2 do Centra Cultural Banco Referencias explicitas ao Natal¦JmkL K S',a>"Z!tade\dTc I6,? 1°, ""7 pfa a ™.lta dcao do Brasil numaversao como presentesenormes e um

wmm Roger Moore e Timothy Dallon (que Havia feito os dois utimos fi mes da i . i j - , .. , Pnnni Mnpl HpmrnHnmm iii,0'r
| serie sem muito carisma nem bilheteria). os criticos come<;avam a acrediiar bem-humorada da Co nfaode Nan,I lapai Noel decorado com uzes

no fim do personagem diante da impossibilidade de substituir Conner) |j? escritor ingles. A pe?a Scrooge e piscando c boltnhas colondas
Moore a altura. dirigida por Jeflerson Miranda e ganham toques bem brasileiros

»• flj I B Mas o sucesso inicial de Brosnam deu nova vida ao acente mais famoso do encenada pelos atores da gra?as a trilHa composta
'-fl-' 

gy' S cinema. 
Companhia de Teatro Autonomo, especialmente para o espetaculo,

. * MjgKB^S^SStk E a Bmulmania jii alcanna ate adeptos insuspeitos. Mr. Bean, o famoso os mesmos que estrearam, ha duas assinada por Tim Rescala.
¦ -• humorista da televisao. recentemente cstreou um comercial onde imita

o filme deve chegar 110 mes que \ em.

l,ij.1,ijlWil,itM,r.itfl Claudio Roditi na Ritmo
Foios de divuigapao O carioca tem i£?T~ 1 mi 1—W iI,

•• Most5 
¦; 

reune anuncios que fizeram hist6iia
, , ....., . . do grupo instrumental Cama de Gato (Jota Moraes,A puDlicicladc na IV brasileira I ape inaugura. no Coniunto Cu tura de comereiais 10 vivo *v „.».«• u, . , ., ¦ _ , ......
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A PROPAGANDA NA TV
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MADONNA: 
'FUI 

VIOLENTADA'
Em uma entrevista recente ao
semanário inglês The New Musical
express, a cantora Madonna admitiu,
pela primeira vez, ter sido vítima de
violência sexual. Na entrevista,
Madonna conta que foi violada por um
desconhecido quando ainda era
adolescente, em Nova Iorque. "Foi
uma experiência terrível, que deixou
um trauma que demorei muitos anos
até conseguir superar", disse ela. O
tema veio à tona quando a cantora foi
questionada sobre a quantidade de
fotos que sugeriam violação sexual em
seu livro Sex. A fixação com os ataques

sexuais surgiu, segundo Madonna.
depois do ataque, que aconteceu
quando ela morava há apenas um ano
na cidade, e tinha poucos conhecidos.
"Eu era muito jovem e confiava nas
pessoas", disse ela, sem dar mais
detalhes do que lhe acontecera. "A
violência que sofri me comoveu e me
fez amadurecer, me obrigando a ser
sempre mais forte", acrescentou ela,
deixando transparecer sua apreensão
em falar do assunto, com medo de
considerarem que usaria o tema para
fazer marketing pessoal. ' •
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O Natal de

Dickens

no CCBB

Criado em 1843 por Charles
Dickens o personagem Scrooge,
um velho sovina e egoista,
desembarca hoje no palco do
Teatro 2 do Centro Cultural Banco
do Brasil numa versão
bem-humorada da Canção de Natal
do escritor inglês. A peça Scrooge é
dirigida por Jefferson Miranda e
encenada pelos atores da
Companhia de Teatro Autônomo,
os mesmos que estrearam, há duas

semanas, no Espaço Cultural
Sérgio Porto o espetáculo 7.x1 =. y.
A peça se passa na noite de 24 de
dezembro, no momento em que
Scrooge recebe a visita de três
fantasmas de Natal. Eles tentam
modificar seus hábitos e torná-lo
mais altruísta. "Mostramos 

que
sempre há tempo para as pessoas
mudarem de vida", conta o diretor.
Referências explicitas ao Natal
como presentes enormes e um
Papai Noel decorado com luzes
piscando e bolinhas coloridas
ganham toques bem brasileiros
graças á trilha composta
especialmente para o espetáculo,
assinada por Tim Rescala.

Ha anos ninguém tinha adquirido o direito de voltar a fazer a velha
piada com o próprio nome. Mas tudo indica que o irlandês Brosnam. Pierce
Brosnam. de 42 anos (á esquerda), ator escolhido para viver o mais famoso
agente secreto de Sua Majestade no novo filme da série 007 de James Bond,
estreou na profissão com o pé direito. Depois de uma semana em cartaz nos
cinemas da Inglaterra, Goldcneye, a nova aventura ae James Bond, jácontabiliza uma bilheteria de 3,5 milhões de libras, cifra considerada
recorde no país para filmes lançados fora da tradicional temporada de fim
de ano e férias escolares.
Já vivido por Sean Connery. George Lazenby (só em 007 a serviço secreto de
Sua majestade, de 1969. logo limado para a volta de Connery ao papel),Roger Moore e Timothy Dalton (que havia feito os dois últimos filmes da
série sem muito carisma nem bilheteria). os críticos começavam a acreditar
no fim do personagem diante da impossibilidade de substituir Connery e
Moore á altura.
Mas o sucesso inicial de Brosnam deu nova vida ao agente mais famoso do
cinema.
E a Bondtnania já alcança até adeptos insuspeitos. Mr. Bean, o famoso
humorista da televisão, recentemente estreou um comercial onde imita
James Bond. No Brasil, o filme deve checar no mês que vem.
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outros cobras — quando este esteve no Brasil, em 1992 —
toca na Ritmo, em São Conrado, às 22h00. acompanhado
do grupo instrumental Cama de Gato (Jota Moraes,
Arthur Maia, Mauro Senise, Paschoal Meirelles e Mingo
Araújo). Nascido em maio de 1946. Cláudio Roditi traz no
repertório as faixas do seu disco mais recente, Free
wheelin• The musical Lee Morgan, gravado em homenagem
a um de seus idolos. o trompetista Lee Morgan e lançado
apenas na França este ano. Além de Gillespie, Cláudio
Roditi emprestou seu talento a parcerias com Gil Evans,
Herbie Mann, Tito Püente, McCoy Tyner, Radamès
Gnatalli, Paulo Moura, Chct Baker e Vitor Assis Brasil.
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Mostra reúne anúncios 
que 

fizeram história
A publicidade na TV brasileira
comemora 45 anos. Período em que
ganhou crescente destaque na
programação, provocou polêmica e,
em alguns momentos, teve status de
obra de arte. E não são poucos os
lilmetes considerados cult como os
porquinhos das Casas da Banha ou o
jingle das Casas Pernambucanas.
Prestando homenagem a todos que
ajudaram a escrever a história da
propaganda na TV brasileira, a Tele

Tape inaugura, no Conjunto Cultural
da Caixa Econômica - Av. Chile, 230,
2" andar - o evento 45 unos da
propaganda na TI. Durante dez dias.
das 12 ás 1 Sh. mais de 100 fotos
estarão expostas, videos serão
exibidos è palestras vão tratar o tema
como programa principal, quando
debaterão questões como o uso da
computação gráfica, do desenho
animado, as trilhas sonoras de
sucesso, os primórdios da produção

de comerciais ao vivo, efeitos
especiais e eriativ idade.
Estão confirmadas as presenças de
Andres Bukowinski, que descobriu e
lançou o Garoto Bombril, de Hans
Donner. que revolucionou a
programação visual na TV. de
Walbercy Ribas, responsável pela
revolução' no uso do desenho
animado em comercias de TV, de
Geraldo Case. diretor dos primeiros
comerciais, e dos publicitários

Washington Olivetto (W Brasil),
Roberto Duailibi (DPZ). Nizán
Guanaes (DM-9) e Mauro Salles
(Salles DMB&B), entre outros. As
conversas acontecerão sempre ás 13 e
!6h. intercaladas pela exibição de um
video de 60 minutos produzido para
o evento. Mesclando comerciais
antigos — como do remédio Gripagil
e da gotinha da Esso {acima) — e
depoimentos, a fita estará a venda no
local.
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VICTOR GIUDICE
É certo que os americanos tra-

balham muito, mas também é cer-
to que dão muita sorte. Principal-
mente em música, e mais princi-
palmente ainda em matéria de
canto. As cantoras americanas,
brancas ou negras, estão fazendo
história nesse final de século. No
momento em que o universo dos
meio-sopranos parece dividido
entre a italiana Cecilia Bartoli e a
sueca Anne-Sofie von Otter, surge
a americana Jennifer Larmore.
com um rosto hollyvvoodiano. de-
cidida a abiscoitar o pedaço com
o CD IVIiere sliall l jiy.

Como sempre, aparecem as
amostras divulgadas pela midia.
A primeira delas, um CD de high-
liglits, traz Jennifer intepretando
Una você poco fa, do Barbeiro.
com uma voz que faz de tudo. E o
ouvinte, viciado em comparações,
fica balançando: quem é melhor?
Cecilia ou Jennifer? A escolha é o
que menos interessa. O importan-
te é que Jennifer Larmore depois
de Wltere sliall Ifly. primeiro reci-
tal. lançado pela Teldec. se esta-
belece como a terceira do triàngu-
Io. Antes de quaisquer considera-
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0 escritor Salman Rushdie surge no Mexico, mostra seu humor e lament a ter sua vida mais conhecida que sens livros

A vida em folhetim

GUADALAJARA — Salman Rushdie emergiu, sabado passado, na ensola- Nelida Piiion festeia integracao latina I
rada Guadalajara, durante o 10° Encontro Internacional de Narrativa, numa r„m.,.,.ni ... . ,

..sala cheia de gente incluindo o ex-presidente do Mexico, Miguel de la ALAJARA Urn chile- equivale a de um autor hondure-
Madrid. Sem que ninguem soubesse de onde vinha e para onde iria depois, no, um mexicano, um cubano nho com a de urn uruguaiano'^
iraniano Rushdie foi a surpresa prometida pelo escritor mexicano Carlos **„ % \ um peruano ja haviam recebido disse Nepomuceno explicando o
Fuentes. Almo<;ou entre Fuentes e o escritor americano William Styron, -f '*4 ®n.tes 0 Pre™° Juan Rulfo. Mas Brasil. "Mas mesmo cortada era
conversou com os brasileiros Nelida Piiion, ganhadora do premio Juan a Pr'me'ra vez 1ue uma mu- pequenos paises, a America his-
Rulfo (leia ao lado). e Ivan Angelo, que conheceu em Toronto. E respondeu lher brasileira integrou o time. panica tem uma continuidade, 6
as perguntas do JORNAL DO BRASIL. Sabado passado, Nelida Piiion Brasil e que se sente um tanto

A desculpa era o laneamento do Oltimo suspiro do mouro, que ja causou ||i|p|| I ganhou o maior premio de lite- exilado nesie mupa." Secretario
uma revolugao na India, terra natal do escritor. Rushdie comegou contando ratura da America Latina, USS de Cultura, Nepomuceno pro-
a historia do livro, a saga andaluz de Moraes Zogoiby, ultimo descendente de 100 mil, e o reconhecimento de meteu importar todos os anos
familia indigena de origem portuguesa — e terminou falando sobre ele ljl|, f°^° 0 continente. O melhor foi tres escritores latinos contra a
mesmo. Com a cabe^a avaliada em USS 3 milhoes pelo fundamentalismo integrar o Brasil nesta America. exportaeao de tres brasileiros.
islamico, Rushdie contou a historia dos ultimos seis anos de esconderijo em J Com um discurso de quase "Bem-vindos ao clube" con-um livro autobiografico baseado no diario que ele comegou em 1989. ^fL - uma hora, Nelida agradeceu. fida 0 escritor venezuelano Jose"Sempre disse que nao faria isso, mas acabei cedendo". "Sou uma mulher a quem meu Balsa: -niio temos uma'|jteratu_"Muita 

gente nao tem ideia dos meus livros mas sabetudo sobre mim.E avo galego emprestou sua me- ra uruguaia mexicana ou argen-incomodo saber que o roteiro de vida da gente e melhor do que qualquer moria. Portanto, meu avo e t|na» ^iz "temos e uma literi-Uvro que eu possa escrever - e venho lutando para deslocar novamente minha narri«'™- Tenho gosto tura 
'vigo'rosa< 

circuiando pelotoco para a literatura. O consolo e que um dia o escandalo acaba e o hvro • ' V , -v^ u „ -4.em servir a hteratura com me- continente"
continua por cem anos. Em compensa?ao, este ultimo livro lanpado em moria e corpo de mulher... Nar- N 

' 
., R . ...

setembro vendeu 175 mil copiasem Londres. E Versos satanicqsj5 milhoes". -f| . , ro. porque sou mulher... E em , i-. ^. 
c,, Sll,Sa .i"111

Com o livro que acaba de-langar, Rushdie tem inten?6es muito claras: "estou nome destas memorias arcaica, E^sVfalamos^os *mto es'i'f'
Ele se recusa a ser escritor-manifesto: "Quando 

quero mandar uma ria deoutros rincSes da terra, na n°s do boom do tempo do rpis?
mensagem, uso o telegjafo". A maior fun^ao da literatura e nao servir para qualidade de brasileira. de her- mo lantastico.
nada. qual a utilidade de Alice no Puis das MaravilliasT, pergunta. 

"E no ' 
~ 

deira da lingua portuiiuesa. que ® momento e outro. 0 argen-
entanto moveu omundo. A literatura feitacomo umjogo entre autor eleitor .. \\ recebo este premio 

tino Mempo Giardinelli. que .vi"
incomoda maisdoqueojomalismo". Neste momento. o Brasil po- veu anos exilado no Mexico, cita

Rushdie recusa o papel de vitima. "As conseqiiencias de perder essa f W' de finalmente estar formando 400 hons escritorcs latinos, "in-
guerra sao nefastas, vejo escritores sendo assassinados todo dias na Argelia. um 5ioco cultural com os vizi- cluindo os brasileiros. E um pa-Luto para veneer Jadisseram coisas horriveis sobre mim mas essa maldigao nhos.la[.in°s> Comcidiu radoxo. estamos

"Tenho medo como todo mundo. mas e uma questao de escolha: oirvS ^ m"- ^Clega<?afn?c,al 
de noHqimn^nm 

S'" iL^mr!, n . . brasileiros inteera o 10 Fncon- nos saimos com uma literaturadevora ou e devorado por ele. Por pnncipio, natureza e opgao, prefiro veneer ' j I, mnim m.„i„r,"

Ele nao revela fraquezas nem quando comenta o dia em que Yhtzak I em Guadalajara. Por isso se dis- oni uno ernjn< 0 
^ 

ruz-
Rabin foi assiissinado. "Vivi a morte de Rabin provavelmente da mesma CUl'U ta"t0 a uni^a^e 'itera- venezuelano Luis Bino
maneira que voce". Depois, diz que se lembrou do assassinato de Mahatma tura latino-americana. "Desta Garcia compara os latinos com
Ghandi na India. "Eu era muito pequeno mas meus pais me contaram. voz' ac'10 Muc vamos comeear os mdios niassacrados, depois de
Rabin e Ghandi foram dois lideres assassinados por membros da sua propria troca . garantiu o organizador expulsos das terras. "Files

comunidade que nao gostaram das terras cedidas aos mu?ulmanos. Foram % do encontro, escritor Hernan seguiam caminho levando
mortos pelo fanatismo." Lara Zavala. "Vamos um 

pouco de
Salman Rushdie nao e religioso. "Nunca fin". Diz que o odio e o pior te formar um continente." ossos dos

legado da historia de sua vida." Sei que a salva^ao do mundo esta no amor". Os tres brasileiros sao Taba-
Ele quase uma pessoa normal. "Outro | 

jara Ruas. Ivan Angelo e Erie Reunidos
participei de uma confercncia onde as pessoas compravam entrada na porta. *|* Nepomuceno — de todos, circuiando pela Feira do Li-
isso e quase voltar ao estado de liberdade. Sei que nao posso confiar nisso. HBBBHHBHBIH 1 flBUBBBBBBBBH tem mais intimidade com o Me- \ ro que tambem acontece em
Mas acho que as coisas estao mudando no Ira. Ouvi dizer que alguns leitores 4| p . S . J xic0> onde vivcu uni exiHo nos Guadalajara, e possivel que este-
mugulmanos gostam muito dos meus livros". De Guadalajara. Rushdie ™r pnncipio C op^ao, preliro anos 70. "A semelhan?a entre ja nascendo no Mexico um novoseguiu para dest.no ignorado, como vem fazendo desde que a /imwfc a lei veneer O medo. O OOIll humor, literatura do mineiro Ivan Anee- mereado cultural tao importan- acho, e uma forma de resistir"
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O trio da Supergrass ainda tenia mauler o modo de vida em Oxford
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NORMA COURI
GUADALAJARA — Salman Rushdie emergiu, sábado passado, na ensola-

rada Guadalajara, durante o 10° Encontro Internacional de Narrativa, numa
sala cheia de gente incluindo o ex-presidente do México, Miguel de la
Madrid. Sem que ninguém soubesse de onde vinha e para onde iria depois, o
iraniano Rushdie foi a surpresa prometida pelo escritor mexicano Carlos
Fuentes. Almoçou entre Fuentes e o escritor americano William Styron,
conversou com os brasileiros Nélida Piiion, ganhadora do prêmio Juan
Rulfo (leia ao lado), e Ivan Ângelo, que conheceu em Toronto. E respondeu
às perguntas do JORNAL DO BRASIL.

A desculpa era o lançamento do Último suspiro do mouro, que já causou
uma revolução na índia, terra natal do escritor. Rushdie começou contando
a história do livro, a saga andaluz de Moraes Zogoiby, último descendente de
família indígena de origem portuguesa — e terminou falando sobre ele
niesmo. Com a cabeça avaliada em USS 3 milhões pelo fundamentalismo
islâmico, Rushdie contou a história dos últimos seis anos de esconderijo em
um livro autobiográfico baseado no diário que ele começou em 1989."Sempre disse que não faria isso, mas acabei cedendo"."Muita 

gente não tem idéia dos meus livros mas sabe tudo sobre mim. É
incômodo saber que o roteiro de vida da gente é melhor do que qualquerlivro que eu possa escrever — e venho lutando para deslocar novamente o
foco para a literatura. O consolo é que um dia o escândalo acaba e o livro
continua por cem anos. Em compensação, este último livro lançado em
setembro vendeu 175 mil cópias em Londres. E Versos satânicos, 5 milhões".
Com o livro que acaba de lançar, Rushdie tem intenções muito claras: "estou
de volta ao negócio".

Ele se recusa a ser escritor-manifesto: "Quando 
quero mandar uma

mensagem, uso o telégrafo". A maior função da literatura é não servir para
nada. qual a utilidade de Alice no Pais das Maravilhas?", pergunta. 

"E no
entanto moveu o mundo. A literatura feita como um jogo entre autor e leitor
incomoda mais do que o jornalismo".

Rushdie recusa o papel de vítima. "As conseqüências de perder essa
guerra são nefastas, vejo escritores sendo assassinados todo dias na Argélia.
Luto para vencer. Já disseram coisas horríveis sobre mim mas essa maldição
R a pior maledicência (risos), uma coisa muito feia".

Parece que Rushdie foge do medo. enquanto cultiva o bom humor."Tenho medo como todo inundo, mas é uma questão de escolha: ou você
devora ou é devorado por ele. Por princípio, natureza e opção, prefiro vencer
o medo. O bom humor é uma forma de resistir".

Ele não revela fraquezas nem quando comenta o dia em que Yhtzak
Rabin foi assassinado. "Vivi a morte de Rabin provavelmente da mesma
maneira que você". Depois, diz que se lembrou do assassinato de Mahatma
Ghandi na índia. "Eu era muito pequeno mas meus pais me contaram.
Rabin e Ghandi foram dois lideres assassinados por membros da sua própria
comunidade que não gostaram das terras cedidas aos muçulmanos. Foram
mortos pelo fanatismo."

Salman Rushdie não é religioso. "Nunca fui". Diz que o ódio é o pior
legado da história de sua vida." Sei que a salvação' do mundo está no amor".
Ele quase começa a se mover como uma pessoa normal. "Outro dia
participei de uma conferência onde as pessoas compravam entrada na porta,
isso è quase voltar ao estado de liberdade. Sei que não posso confiar nisso.
Mas acho que as coisas estão mudando no Irã. Ouvi dizer que alguns leitores
muçulmanos gostam muito dos meus livros". De Guadalajara. Rushdie
seguiu para destino ignorado, como vem fazendo desde que a fatwiái a lei
islâmica do governo iraniano, decretou sua sentença de morte, há sete anos.

"Por 
princípio e opção, prefiro

vencer o medo. O bom humor,
acho, é uma forma de resistir"

GUADALAJARA — Um chile-
no, um mexicano, um cubano e
um peruano já haviam recebido
antes o Prêmio Juan Rulfo. Mas
foi a primeira vez que uma mu-
lher brasileira integrou o time.
Sábado passado, Nélida Piiion
ganhou o maior prêmio de lite-
ratura da América Latina, USS
100 mil, e o reconhecimento de
todo o continente. O melhor foi
integrar o Brasil nesta América.

Com um discurso de quase
uma hora, Nélida agradeceu."Sou uma mulher a quem meu
avô galego emprestou sua me-
mória. Portanto, meu avô é a
minha narrativa... Tenho gosto
em servir a literatura com me-
mória e corpo de mulher... Nar-
ro, porque sou mulher... É em
nome destas memórias arcaica,
moderna e americana, da memó-
ria de outros rincões da terra, na
qualidade de brasileira, de her-
deira da lingua portuguesa, que
recebo este prêmio."

Neste momento, o Brasil po-
de finalmente estar formando
um bloco cultural com os vizi-
nhos latinos. Coincidiu com a
premiação de Nélida a primeira
vez que uma delegação oficial de
brasileiros integra o 10° Encon-
tro Internacional de Narrativa
em Guadalajara. Por isso se dis-
cutiu tanto a unidade da litera-
tura latino-americana. "Desta
vez, acho que vamos começar a
troca", garantiu o organizador
do encontro, o escritor Hernan
Lara Zavala. "Vamos linalmen-
te formar um continente."

Os três brasileiros são Taba-
jara Ruas, Ivan Ângelo e Eric
Nepomuceno — de todos, o que
tem mais intimidade com o Mé-
xico, onde viveu um exílio nos
anos 70. "A semelhança entre a
literatura do mineiro Ivan Ânge-
Io e do gaúcho Tabajara Ruas

eqüivale a de um autor hondure-
nho com a de um uruguaiano"*
disse Nepomuceno explicando o
Brasil. "Mas mesmo cortada em
pequenos países, a América his-
pânica tem uma continuidade, ó
Brasil é que se sente um tanto
exilado neste mapa." Secretário
de Cultura, Nepomuceno pro-
meteu importar todos os anos
três escritores latinos contra a
exportação de três brasileiros."Bem-vindos ao clube", eon-
vida o escritor venezuelano José
Balsa: "não temos uma literatu-
ra uruguaia, mexicana ou argen-
tina", diz, "temos é uma litera-
tura vigorosa, circulando pelo
continente".

Nepomuceno e Balsa sabem
que estão diante de um desafio."E não falamos dos autores lati-
nos do boom do tempo do realis-
mo fantástico."

O momento é outro. O argen-
tino Mempo Giardinelli. que vi-
veu anos exilado no México, cita
400 bons escritores latinos, "in-
cluindo os brasileiros. É um pa-
radoxo, estamos no momento'econômico mais cru e brutal da
nossa história", analisa. "Mas
nos saímos com uma literatura
muito madura", completa o co-
lombiano Fernando Cruz.

O venezuelano Luis Brito
Garcia compara os latinos com
os índios massacrados, depois de
expulsos das suas terras. "Eles
seguiam caminho levando um
saco na mão com um pouco de
terra e os ossos dos antepassa-
dos. "

Reunidos em mesas-redon-
das. circulando pela Feira do Li-
vro que também acontece em
Guadalajara, é possível que este-
ja nascendo no México um novo
mercado cultural, tão importan-
te quanto o Mereosul.
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O escritor Salman Rushdie surge no México, mostra seu humor e lamenta ter sua vida mais conhecida que seus livros
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Banda garante que

toca melhor ao vivo
OXFORD — Para os shows no

Brasil, a Supergráss garante um
som ainda melhor do que o do
disco. "Ao vivo somos mais sujos,
pesados e energéticos", promete
Gaz Coombes, antes de revelar o
nome do quarto integrante da
banda. "É meu irmão, Rob, que
toca teclados em algumas músicas
mas prefere não aparecer", revela
o fanático torcedor de futebol. "!

claro, a primeira coisa que vem á
cabeça quando pensámos em Bra-
sijl Adoro futebol e assisto a to-
dos os jogos do Oxford United. O
estádio é perto da minha casa",
diz, empolgado, vestindo uma ca-

misa do Manchester. time pelo
qual torce, antes de trocá-la por
uma da seleção brasileira, ofereci-
da pela produção do Hollywood
Rock.

A viagem ao Brasil, apesar de
ser a trabalho, é encarada pelo
trio da Supergráss um pouco co-
mo férias. "Quero ficar na praia e,
quem sabe, dar umas canjas", avi-
sa Dannv.

E o trio parece mesmo dispôs-
to a aprontar. Mas as tietes nem
precisam se animar muito. Os três
estão casados (sem papel) há
anos. Não vão levar as mulheres,
mas também não estão atras de
aventuras. "Elas já se preocupa-
rarii mais com as lãs. Mas, agora,
há muita confiança entre nós.
Sem isso, fica impossível", diz o
fiel Gaz.

"Ao vivo, somos ainda mais sujos, pesados, energéticos"
Gaz Coombes

EDMUNDO BARREIROS
Enviado especial

oxford, HOLLYWOODINGLATI i

Oxford, é difícil imaginar que de
lá saiu uma das mais populares e
divertidas bandas inglesas dos úl-
timos anos: a Supergráss. que se
apresentará no Brasil em janeiro
no Hollywood Rock Festival (dia
21, em São Paulo, e dia 28. no
Rio). Eles não se importaram com
o ambiente de rigor da sala do
hotel na hora das entrevistas e,
provocativos, não tiveram pudor
em acender um cigarro de maco-
nha, não ocultado nem mesmo
quando eram filmados por uma
equipe de TV. "Nós fumamos,
não fazemos apologia ou defende-
nios a legalização da maconha. ",
disse Gaz Coombes. 19. cantor e
guitarrista do trio.

A Supergráss nasceu em 1993.
Gaz e o baixista Dannv Golfey.
21. tocavam juntos numa banda
que não deu em nada chamada

The Jennifers. Depois Gaz conhe-
ceu o baterista Mickey Quinn. 25.
quando os dois lavavam pratos
num restaurante e, então, o trio
começou a ensaiar. "Foram seis
meses tocando até o primeiro
show". lembra Golfey. Foram
apenas cinco apresentações até
assinarem o contrato com a Par-
lophone. Depois veio o primeiro
singlej Alright (clipe de sucesso na
MTV Brasil), em 1994. e o estou-
ro com o álbum, / should coco,
que vendeu mais de 350 mil cópias
na Grã-Bretanha. "Não imagina-
vamos que tudo aconteceria tão
rápido, mas sabíamos que o disco
era bom", conta Gaz. O sucesso
levou a Supergráss aos EUA. por
quase toda a Europa e ao Japão.
Não mudou, porém, o modo de
vida de seus integrantes. "Ainda
não temos dinheiro para comprar
um apartamento", diz Danny,
único a mudar-se em Londres.

Gaz e Mickey, porém, fazem
questão de continuar morando na
pequena e sossegada Oxford."Quando não estamos viajando,
encontramos nossos amigos nos
bares e eu ando de ônibus, vou ao
mercado e á lavanderia. Longe da
imprensa, não temos cobranças e

podemos fazer apenas a música
que gostamos", confessa Quinn,
numa entrevista que começou mi-
nutos antes do embarque para
Barcelona, primeira parada de
uma rápida turnê européia que
terminará antes do Natal. "Va-
mos de ônibus e vai ser muito
divertido", comentou Danny, o
mais engraçado dos três. que assi-
na Sir Danny Golfey. Esquire. "É
bom viajar porque ficamos longe
de nossas mulheres e de nossos
filhos", rebate Gaz Coombes, 19.
Mas mesmo ele admite estar pre-
cisando de férias. "Vai ser bom
descansar até o fim do ano. De-
pois vamos apenas ao Brasil antes
de entrar em estúdio para gravar
o novo disco, que deverá ser lanf
çado em setembro do ano que
vem", adianta.

Gaz. o dono das suiças que são
uma marca registrada do grupo
("Tenho desde os 14 anos. Como
era o único da turma que tinha
barba, deixei crescer, era co»/"),
avisa que algumas das músicas do
novo disco poderão ser tocadas
no Brasil, quando irão encarar os
maiores públicos de sua carreira.
Edmundo Barreiros viajou a con-
vite dos organizadores do Holly-
wood Rock

A Editora i\ova Fronteira convida para o lançamento do

mais novo livro de Lygia Fagundes Telles

. C noite e&curw amais eu

Du 29 Jc novembro Jc /99S, uartu-fcira, tis 20 hora*,
na Livraria Mareabru

Rua Marques Jc São Viccntc, 124 2" piso
iiavea Traáe Center.

Livro: t> melhor premente.
RS I S,00/20(y p. Amio < 111 i.rai :
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Segura minha mão, quero
sua mão, ah, como c bom,
>lius querido, fica aí c escuta

...Acho que ainda não disse uma coisa, cia

moveu a cabeça. Falava bem baixo, suave.

Julius querido, c uma coisa tão importante,

mas tão importante ... lista me ouvindo? Como

eu voltei à infância? Estou aqui caindo de

sono e resistindo como resistia no colo da

minha mãe, esící me ouvindo?"
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COTAÇÕES: • ruim ? regular
?? bom ??? ótimo ???? excelente
¦ Os horários dos filmes e os endereços dos
cinemas estão no PERTO DE VOCÊ.

ESTREIA
0 CARTEIRO E O POETA - II postino — de Mi
chael Radford Com Massimo Troisi. Philippe
Noiret e Grazia Cucinotta.
[> Drama. A amizade do poeta Pablo Neruda

um simples carteiro responsável pela entre-
ga de suas correspondências durante seu exi-
lio numa pequena ilha italiana. Censura: 12

• anos. ????
Circuito: Roxy 1, São Luiz 1: 14h, 16h, 18h,
20h. 22h. Via Parque 5: 15h. 17h, 19h, 21 h.
Tijuco 2: 15h30, 17li30. 19h30. 21 h30.

TERRA ESTRANGEIRA — de Waller Salles Jú-
nior e Daniela Thomas. Com Fernanda Tor-
res. Alexandre Borges e Laura Cardoso.

- O Drama policial. Março de 1990, em pleno
caos do plano Collor. Paco para deixar o país
se deixa enredar numa misteriosa trama poli-
ciai. Em portugal conhece Alex, o amor e o
medo da morte. Brasil/1995. Censura: 12
anos. ? ??
Circuito: Roxy 2: 14h10, 16h, 1 7h50,

9h40. 21h30. Estação 1: 15h, 1 7h50.
1 9h20, 21h30. Art Fashion Ma/1 4: 16h30,
18h20, 20h10. 22h. Art Barrashopping 5:
14h40. 16h30. 18h20. 20h10. 22h.

PARA WONG FÜO, OBRIGADA POR TUDO! JULIE
NEWMAR ¦ To Wong Foo, thanks for everything!
Julie Newmar — de Beeban Kidron. Com
Wesley Snipes, Patrick Swayze e John Le-
guizamo.Comédia. Três drag qucens de Nova lor-
que rumam, num Cadillac conversível, com
destino n Hollywood. Mas o trio acaba des-
viando-se do caminho quando o carro que-
bra na pequena cidade do moio-oeste. EUA/
1 995. Censura: 12 anos. ?
Circuito: Condor Copacabana, Largo do
Machado 1: 14h 16h, 1 8h. 20h. 22h. Metro
Boavista: 13h30. 15h30, 17h30, 19h30.
21h30. Rio OU-Pricc 1/Som digital DTS cm
CD. Lcblon 1 /Som dioital DTS em CD 14h,

16h, 18h. 20h, 22h. Norte Shopping 1. Ilha
P/aza 1, Madureira 1. Via Parque 3: 15h15.
17h15, 19h15, 21h15. Barra 1/Som digital
DTS em CD: 16h, 18h, 20h. 22h. América.
Icarai: 15h, 17h. 19h. 21 h. Madureira Shop-
ping 4: 15h30. 17h30.19h30. 21 h30.

A LETRA ESCARLATE - The scarlet letter — de
Roland Jaffé. Com Demi Moore, Gary Old-
man e Robert Duvali.
> Drama. Numa_ colônia de imigrantes in-
gloses puritanistas. em 1660, uma jovem
aparece grávida e o escândalo está formado.
Ela é. então, julgada em praça pública pelo
padre local. EUA/1995. Censura: 14 anos.
•
Circuito: Copacabana/Som dolby digital.
São Luiz 2. Rio Sul 2. Leblon 2: 14h, 16h30,
19h, 21 Ii30. Palácio V. 13h30. 16h. 18h30.
21 h. Via Parque 2, Carioca. Norte Shopping
2, Ilha P/aza 2, Madureira Shopping 3. Ma-
dureira 2, Niterói: 16h. 18h30. 21 h. Barra
2/Som dolby digital: 16h30, 1 9h. 21h30.
Olaria-, 1 5h30. 18h. 20h30. Star Campo
Grande 1: 15h40. 18h20. 21 h.

LAÇOS DIABÓLICOS - The tle that binds — de
Wesley Strick. Com Daryl Hannah, Keith Car-
radine. Moira Kelly e Vicent Spano.
t> Suspense. Dana e Russel desejam adotar
uma criança. Até que ao visitar o centro de
adoções acabam escolhendo Janie, uma me-
nina de sete anos. O que acaba sendo o inicio
de um grande pesadelo. EUA/1995. Censura:
14 anos.
Circuito: Art Copacabana: 14h, 16h, 18h,
20h. 22h. Pathé: 13h10. 15h. 16h50. 18h40.
20h30. Paratodos: 14h20. 16h. 17h40,
1 9h20, 21 h. Art Fashion Mall 3: 16h10,
18h10, 20h10. 22h10 Art Casashopping 2.
Art Tijuca, Art Madureira 1. Art Plaza 2: 1 5h.
1 7h. 19h, 21 h. Art Barrashopping 3. 1 5h30,
17h30. 19h30, 21 h30. Wmdsor. Star Campo
Grande 2: 15h30. 17h20. 19h10. 21 h.

CONTINUAÇAO
0 QUATRILHO — de Fábio Barreto Com Patri-
cia Pillar, Glória Pires. Bruno Campos, Ale-
xandre Paternorst.
t> 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: Rio Sul 3: 15h. 17h15, 19h30.
21h45 Barra 4: 16h45. 19h. 21h15 Cine
Gávea 16h. 18h. 20h, 22h. Estação Icarai:
14h40, 16h50, 1 9h. 21h10

0 BALÃO BRANCO • Th* whltt baloon — de Jafar
Pahani. Com Aída Mohammad Kani, Mohsen
Kalif e Anna Bourkowaka
t> Drama. No Irà, onde o Ano Novo é juntocom o início 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/
1995. Censura: livre. ???
Circuito: Estação Cinema 1: 15h. 16h40.
18h20.20h, 21h40.

SÁBADO — de Ugo Giorgetti. Com Giulia
Gam, Otávio Augusto e Maria Padilha.
[> Comédia. Vários incidentes perturbam o
sábado num prédio do Centro de São Paulo.
O filme tem participações de Tom Zé e de Jò
Soares. Brasil/1994. Censura: 10 anos.
Circuito: Estação Museu da República:
16h30.

0 BALCONISTA - Ctorfcs — de Kevin Smith.
Com Brian 0'Halloran. Jelf Anderson e Ma-
rilyn Ghigliotti.
\> Drama. Era para ser folga de Dante, caixa
de uma loja de conveniência em Nova Jersey.
Mas ele tem que trabalhar para substituir um
colega, ê o começo de um longo e enten-
diante dia. no qual tudo parece destinado a
dar errado. EUA/1993. Censura: 12 anos.
???
Circuito: Estação Museu da República:
18h20.

CORTINA DE FUMAÇA - Smoke — de Wayne
Wang. Com William Hurt. Harvey Keitcl e
Stockard Channing.
t> Drama. No Brooklyn, um rapaz negro sal-
va a vida de um escritor. Para retribuir, ele lhe
dá abrigo em sua casa. mas o jovem esconde
um saco com dinheiro roubado, o que provo-
ca muita confusão. EUA/1994. Censura: 12
anos. ???
Circuito: Estação Museu da República. 20h.
Cine Arte UFF: 17h. 19h10. 21 h20.

O MENINO MALUQUINHO • 0 FILME — de Hei-
vécio Ratton. Com Samuel Costa, Patrícia
Pillar, Roberto Bomtempo e Vera Holtz.

Comédia infantil. Maluquinho é o menino
travesso da cidade, que sofre quando seus
pais se separam. Ai aparece o vô Passarinho,
que o leva para umas férias no sitio. Baseado
no personagem de Ziraldo. Brasil/1995. Cen-
sura: livre. ???
Circuito: Estação Museu da República:

5h.
0 MANDARIM — de Júlio Biessane. Com Fer-

nando Eiras, Giulia Gam, Renata Sorrah, Chi-
co Buarque, Caetano Veloso e Gal Costa.t> Biografia. A vida do cantor Mario Reis,
que na primeira metade do século dividia seu
tempo entre a música, jogos de tênis e festas
sofisticadas. Ele viveu uma frustrada paixão
pela cantora Carmen Miranda. Brasil/1995.
Censura: livre. ??
Circuito: Estação 2: 15h20. 17h, 18b40,
20h20, 22h.

ASSASSINOS-Anauint — de Richard Donner.
Com Sylvester Stallone, Antonio Banderas e
Julianne Moore.
t> Suspense. A história de trás pessoas quevivem nas sombras: Rath. é um matador de
aluguel, no seu rastro está Miguel, outro as-
sassino, que quer matar o rival e assumir
sozinho o lugar de o melhor na arte de matar.
Enquanto Electra é uma astuta ladra no quediz respeito à informação. EUA/1995. Cen-
sura: 14 anos. ??
Circuito: Odeon: 13h30. 16h, 18h30. 21 h.
Rio Sul 4: 13h50, 16h20, 18h50. 21h20.
Barra 3: 16h30. 19h. 21h30. Tijuca 1. Art-
Méier, Centrai. Madureira Shopping 1: 16h,
18h30. 21 h. Madureira 3:15h30. 18h, 20h.

ENQUANTO VOCt DORMIA - WMt you mn iIm-
ping — de Jon Turteltaub. Com Sandra Bul-
lock. Bill Pullman e Peter Gallagher.
D> Comédia romântica. Jovem solitária quetrabalha no metrô de Chicago se apaixona
por um homem que vê todos os dias na
estação. EUA/1995. Censura: 12 anos. **
Circuito: Cineclube Laura Alvim: 17h30,
19h30. 21 h. Art Madureira 2: 15h10.17h10.
19h10. 21h10.

A BALADA DO PISTOLEIRO - Detperado — de
Robert Rodriguez. Com Antonio Banderas.
Salma Hayek. Joaquim de Almeida e Quentin
Tarantino.
t> Ação. Com a ajuda de um amigo e de uma
proprietária de uma livraria, violeiro persegue
o líder moxicano do tráfico de drogas. EUA/
1995. Censura: 14 anos. ??
Circuito: Cândido Mendes: 16h, 18h, 20h,
22h. Art Barrashopping 2: 16h10, 18h10,
20h10. 22h10. Cisne 2:18h. 20h. 22h.

ESQUEÇA PARIS - Forjei Paris — de Billy Crys-
tal. Com Biliy Crystal. Debra Winger. Joe
Mantegna e Cynthia Stevenson.
O Comédia romântica. Rapaz faz viagem a
Paris que altera sua vida de solteiro convicto
EUA/1995. Censura: livre. ?
Circuito: Star Copacabana: 14h, 16h, 18h.
20h. 22h. Art Barrashopping 4: 16h10,
18h10. 20h10. 22h10 Estação Paissandu.

Art Fashion Mall 2: 16h. 18h, 20h, 22h. ArtCasashopping 1\ 15h30. 17h30, 19h30,
21 h30.

ILUSÕES PERIGOSAS - Haunted — de LewisGilbert Com Aidan Quinn, Kate Beckinsale,
Anthony Andrews e John Gielgud.
t> Suspense. Professor de parapsicologiainvestiga asssombrações em antiga mansão elá conhece uma jovem com quem se envolveem perigosas situações. Inglaterra/1995.Censura: 12 anos. ?
Circuito: Top Cine Catete: 15h, 17h. 19h,21 h. Via Parque 6: 15h30. 17h30. 19h30.21h30. Art Plaza 7: 14h40, 16h50. 19h.
21h10.

JADE-Jade — de William Friedkin. Com DavidCaruso, Linda Fiorentino, Chazz Palminteri eMichael Biehn.
O Ação. David Corelli é um promotor públi-co que ao investigar um crime é levado dire-
tamente ao gabinete do Governador da Cali-fórnia. EUA/1995. Censura: 16 anos. ?
Circuito: Largo do Machado 2: 14h30,16h20. 18h10, 20h, 21h50. Roxy 3, Rio SulI: 14h20. 16h10, 18h. 19h50. 21h40. Patá-
cio 2:13h40. 15h30. 17h20,19h10, 21 h. ViaParque 4: 1 5h50, 1 7h40. 19h30. 21h20.
Center, Bruni Tijuca: 15h30. 17h20, 19h10.
21 h. Star Ipanema: 14h40. 16h30. 18h20.
20h10, 22h.

MENTES PERIGOSAS - Dangerout mindi — de
John N.Smith. Com Michelle Pfeiffer, Geor-
ge Dzundza, Courtney B.Vance e Robin
Barthlett.
O Drama. LouAnne Johnson. ex-Marine.
larga sua carreira militar para lecionar paraum grupo de adolescentes difíceis que irá
mudar sua vida para sempre. EUA/1995.
Censura: 14 anos. ?
Circuito: Star São Gonçalo: 15h30, 17h20.
19h10. 2lh.

A REDE - The net — de Irwin Winkler. Com
Sandra Bullock, Jeremy Northam. Dennis
Miller e Diane Baker.
t> 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: Novo Jóia: 14h40, 16h50. 19h,
21h10. Art Barrashopping 1: 14h50, 17h10,
19h30. 21 h50 Art Fashion Mall I: 15h40.
17h50. 20h. 22h10. Art Casashopping 3•15h10. 17h20. 19h30. 21h40.

NOVE MESES - Nine months — de Chris Colum-

bus. Com Hugh Grant, Julianne Moore, TomArnold e Joan Cusack.
t> Comédia. Samuel e Rebecca forman umcasal quase perfeito, até que ela descobre
que está grávida. EUA/1995 Censura: livro?
Circuito: Rio Off-Price 2: 13h30, 15h30,17h30. 19h30. 21 h30. Via Parque 1: 15h15.17h15. 19h15, 21h15. Niterói Shopping 2.14h40. 16h40,18h40, 20h40.

MORTE SÚBITA • Sudden death — de PeterHyams. Com Jean-Claude Van Damme, Po-wers Boothe, Ross Mallinger e WhittniWright.
t> Aventura. No jogo das final de uma copade hóquei, grupo de terroristas vai cometerum atentado no estádio. Ê quando DarrenMcCord corre contra o tempo para salvar avida de 17 mil pessoas, inclusive de seusfilhos. EUA/1995. Censura: 12 anos. ?Circuito: Madureira Shopping 2: 1 5h30.17h30, 19h30. 21 h30 Barra 5: 16h, T8h.20h. 22h. Niterói Shopping 1:14h50. 1 6h50.18h50. 20h50.

REAPRESENTAÇÃO
KIDS - Kidi — de Larry Clark Com Leo Fitzpa-
trick. Justin Pierce e Chloe Sevigny.
l> 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: Cisne /: 16h. 17h30.19h30. 21 h

MOSTRA
D.W. GRIFFITH: ORIGENS DO CINEMA NARRATI-

VO — Programa II:Rose 0'Salem-Tov/n: That
Chink at Golden Gulch: The Usurer, The Lo-
nedale Operator e outros (intertítulos em in
glús).Circuito: Cinemateca do MAM: hoje, às
18h30.

ESTAÇÃO DO CINEMA FRANCÊS - Hoje às
15h: O boulevard do crime (sem legendas)
As 19h: Eu te saudo Maria. As 21h30: Car
men de Godard (com a presença da atriz
Maruschka Detmers).
Circuito: Estação 3

EUROCINE 95 — Hoje, ás 16h; Crônica -de
Grieshuss (mudo com intertítulos em ale-
mão). As 18h30: A época das ilusões (legen
das em inglês). As 20h30: O diário do D'
Hart (mudo com intertítulos em alemão)
Circuito: Centro Cultural Banco do Brasil

_W_

ESTREIA
SCROOGE - De Charles Dickens. Adaptação
de Jorge Caetano Direção de Jefferson Mi
randa. Com Eliane Costa, Rique Gouveia e
outros. Teatro 2 do Centro Cultural Banco do
Brasil. Rua Primeiro de Março, 66. Centro
(226-0026). Capacidade: 160 lugares. 4a a
6a. ás 12h30. sáb. e dom . às 1 7h. RS 5. Até
15 de dezembro.

Drama Na véspera de Natal homem
egoísta entra ern contato com espíritos que o
farão despertar para a relídade.

ANOS DE TERNURA — Texto e direção de João
Damasceno Com Rosângela Soares, Fátima
Balbi e outros. Espaço Cultural La Placo, Rua
Visconde de Pirajá, 66. Ipanema (267-4015ramal 67) 3-' e 4 \ às 21 h Couvert a RG 10

Comôdia dramática Sobro a vida e as
esperanças dos moradores da Vila Ternura.

FESTIVAL DE TEATRO DA CIDADE DO RIO DE
JANEIRO — In Cena. Texto e direção de Maria
Clara Guim. Com o grupo Os provisórios.Teatro da Praia. Rua Francisco Sá, 88. (2877794). 4". às 21 h. RS 10.

GRÁTIS
MULHERES DE LORCA Diroção e roteiro de
Alexandre Mello e Sérgio Xavier. Com atores
Ia Faculdade da Cidade. Museu Nacional de

Belas Artes. Avenida Rio Branco, 199. Cine-
tándia (240-9769). Capacidade: 30 lugares.
4" a 6 '. às 18h Grátis. Distribuição de in-
grassos a partir de 17h30 Até 15 de dezom-
bro

Drama. A peça, inspirada nas persona
gens femininas de Lorca. fala sobre liberdade
é amor.

FIGURA MATERNA De Alan Avckboim, Oi
reção de Kiko Mascaronhas Com Ignés Vian-
na. Ana Luiza Folly e Cláudio Mendes Teatro
Cultural Inglesa, Rua Raul Pompóia. 231. 10°
andar, Copacabana (287-0990 ramal 225)
Diariamente, ás 19h. Grátis. Distribuição de
senhas na portaria 30m antes do inicio do
espetáculo. Até 1" de dezembro.

Drama. Casal decide investigar o paradeito de vizinha que não saí de casa há sema
nas.

O CÍRCULO DE GIZ CAUCASIANO De Bertold
Brecht Direção de Martha Ribeiro Com Au-
rora Moura, Cláudia Lage e outros Safa Es-
ther Leão. da Uni-Rio. Avenida Pasteur, 436/
fundos, Urca. 2-' a 5". às 21 h. Grátis. Até 30
de novembro

wmmm

COM 0 RIO NA BARRIGA - De Rogério Ulat
Direção de Ernesto Piccolo. Centro de Artes
Calouste Gulbenkian. Rua Benedito Hipólito,
125. Praça Onze 2-' a 6', às 19h Grátis.
Estacionamento gratuito Até 8 de dezembro

CONTINUAÇAO
CASA DE PROSTITUIÇÃO DE ANAIS NIN - De
Francisco Azevedo Direção de Ticiana Stu-
dart. Com Felipe Camargo, Dora Pelegrino e
outros. Teatro Cândido Mendes. Rua Joana
Angélica. 63, Ipanema (267-7295). 3J e 4
às 21 h. RS 10. Desconto de 50% para classe o
estudantes e 20% para funcionários da C E F
com carteira.

A peça é inspirada na vida e nos contos
eróticos de Anais Nin.

PENÉL0PE — De Fátima Saadi e Antonio Gue-
des Direção de Antonio Guedes. Com Hele-
na Varvaki e Julia Merquior Teatro Gláucio
Gil. Praça Cardeal Arcoverde, s/n°, Copaca
bana (237-7003). 2" a 4», às 21 h RS 15
Classe e moradores de Copacabana tem 50%
de desconto. Duração 50 minutos. Até 1 3 de
dezembro

Drama Penélope refaz o percurso de sua
vida, buscando compreender o caminho que
a vida teceu para ela

0 OURO DAS FACAS De Maria Holona Kuh
ner Direção de Zeca Bittencourt Com Bem
vindo Siqueira, Maria Adólia e outros. Teatro.
Glaucio G/7/. Praça Cardeal Arcoverde. s/n",
Copacabana (237-7003). 4a a 6a. às 16h30
RS 15

Drama Baseado na história da poetisaBárbara Heliodora. levada à loucura pela
Conjuração Mineira

FRANKENSTEIN — Do Maiy Shollev Direção
de Angola Leite Lopes Com Edney Giove
nazzi. Marcelo Escorei e outros Teatro / do
Centro Cultural Banco do Brasil. Rua Primei-
ro de Março. 66. Centro (216 0237) 4-\ 5 ' e
dom . às 19h. 6-\ às 21 h. sáb . às 19h o 21 h
RS 8 Até 1 7 de dezembro

ADOLESCENTE
DAND-AGE — De Miguel Paiva e Zé Rodrix
Direção de Cinmha de Paula Com Alexandre
Lippiam. Danielle Winits e outros Teatro V.i
nucci. Shopping da Gávea. Rua Marquês de
Sáo Vicente. 52/3" andar. Gávea (274
7246) Capacidade: 415 lugares 4*. ás
21 h30. 5 * a sáb.. às 18h30 RS 15 Duração:
1 h30 Projeto escola 247-8961

REVISTA
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ABERTURA
CENTENÁRIO DE G0EIDI — Conjunto Cultural

da Caixa. Av. Chile, 230, Centro. Desenhos e
poemas. 2° a 6 \ das 11h ás 19h Grátis. Até
26 de janeiro. Hoje. às 78h30

A mostra reúne 10 poemas de Bandeira e
30 desenhos de Goeld».

MESTRE VITAUN0 80 ANOS DE ARTE POPULAR— Museu Nacional de Belas Artes. Av. Rio
Branco. 191. Centro (240-0160). Cerâmicas.
3" a 6a. das 10h às 18h. Sáb. e dom , das 14h
às 18h RS 1 (domingo, grátis). Até 29 de
janeiro. Hoje, a partir das lOh

A mostre reúne originais de Mestre Vitali-
no

CENOGRAFIA DO FILME ROCINHA NIGHT AND
DAY — Instituto dos Arquitetos do Brasil,
Rua do Pinheiro, 10, Flamengo (285-3192)
Fotografias. 2 " a 6 \ das 10h às 19h. Grátis.
Até 6 de dezembro. Hoje. às 19h30

Exposição com nove prismas numa mon
tagem de fotos, textos e poemas

ÚLTIMOS DIAS
I SALÃO NACIONAL ZUMBI DOS PALMARES —
Museu de Arte Moderna/Galpão das artes,
Av Infante Dom Henrique, 85. Aterro do
Flamengo (210 2188) Pinturas, esculturas e
objetos. 3" a dom., das 1 2 às 18h RS 2. Ate 3
de dezembro

Destaques contemporâneos da Arte Afro-
Brasileira

100 ANOS DE CINEMA - 100 FILMES NACIONAIS— Museu de Arte Moderna • MAM. Av,
Infante Dom Henrique. 85. Aterro do Fia-
mengo (210 2188) Fotos e outros 3» a
dom , das 12 às 18h RS 2 Até 3 de dezem
bro

A mostra reúne 400 fotografias. 100 car
tazes e 100 filmes

MARCELO SOARES — Espaço aberto UFF. Ru.i
Miguel de Frias. 9, Icarai Instalação 2-' a 6J.
das10hás17h Grátis Até 29 de novembro

PINTURA

AS PANTERAS EM ALTA TENSÃO D.ieç.io do
Brigitte Blair Apresentação de Patrícia Blair
Teatro Brigitte Blair. Rua Senador Dantas.
13. Centro (220-5033) 3a a 6U. às 18h30 RS
15 (acompanhantes não pagam)

A HERANÇA AFRICANA — Museu de Arte Mo-
derna • MAM, Av Infante Dom Henrique, 85.
Aterro do Flamengo (210 2188) Pinturas e
esculturas 3" a dom . das 12 ás 18h RS 2
Até 22 d*; fevereiro
l - Obras do acerto Gilberto Chateaubnand
combinada com parte da coleção de esculiu-
ras africanas de João Maurício De Araújo
Pinho
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SHOPPINGS
ART BARRASHOPPING (Av. das Américas,
4.688/14. N — 431-9009) Soln 1 (221lugares)- A rede: 14h50, 17h10. 19h30.
21h50 Sala 2 (204 lugares): A balada do
pistoleiro 16hl0. 18h10. 20h10. 22h10
Sala 3 (357 lugares): Laços diabólicos
15h30. 17h30. 19h30. 21li30 Sola 4 (252lugares): Esqueça Paris. 16h10. 18h10.
20h10. 22h10 Sola 5 (186 lugares): Terra
estrangeira: 14h40. 1 6h30. 18h20, 20h10.
22h

ART CASASHOPPING (Av. Ayrton Sonna, 2.150— 325 0746). Sala 1 (222 lugares) Es-
queça Paris 15h30. 1 7h30. 19h30. 21 h30
Sala 2 (667 lugares): Laços diabólicos
15h. 17h. 19h, 21 h. Sala 3 (470 liíflareS)
A rede 15h10, I7h20. 19h30, 21 h40

ART FASHION MALL (Estrada da Gávea, 899
322-1258). Solo 1 (164 lugares): A rede
15h40. 1 7h50, 20h. 22h10 Saln 2 (356lugares): Esqueça Paris: 16h. 18h. 20h.
22h Sala 3 (325 lugares): Laços diabólí
cos: 16h10. 18hl0. 20h10. 22h10 Sala 4
(192 lugares): Terra estrangeira: 16h30
18h20. 20h10. 22h.

BARRA (Av. das Américas, 4.666 — 3 2 5
6487). Sala 1 (270 lugares) Para Wong
Foo. obrigada por tudo! Julie Newmar
16h. 18h. 20h. 22h Sala 2 (296 lugares)
A letra escarlate 16h30. 19h. 21h30 Snla
3 (138 lugares) Assassinos 16h30, 19h.
21h30 Sola 4 (130 lugares): O quatrilho16h45. 1 9h. 21 hl 5 Sala 5 (152 lugares)
Morte súbita 16h, 18h. 20h, 22h

CINE GÁVEA (Rua Marquês de São 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)
Para Wong foo. obrigada por tudo/ Julie
Newmar: 15h15. 17h15, 19h15, 21h15
Sola 2 (255 lugares) A letra escarlate
16h. 18h30, 21 h

MADUREIRA SHOPPING (Estrada do Por
tela. 222/Lj 301) Sala 1 (159 lugares)
Assassinos 16h. 18h30, 21 h Sala 2 (161
lugares): Morte súbita 15h30. 17h30
19h30. 21 h30 Sala 3 (191 lugares) A
letra escarlate: 16h. 18h30. 21 h Sala 4
(191 lugares): Para Wong Foo. obrigada
por tudo/ Julie Newmar: 15h30, 17h30.
19h30. 21 h30

NORTE SHOPPING (Av. Suburbana, 5^474
592-9430) Sala 1 (240 lugares). Para
Wong Foo. obrigada por tudo! Julie New
mar 15h15, 17h15. 19h15. 21h15 Sala 2
(240 lugares) A letra escarlate 16h
18h30. 21 h

RIO OFF-PRICE (Rua General Severlano, 97/Lj.
154 — 295 7990) Sala 1 (205 luflaros)
Para Wong Foo. obrigada por tudo' Julie
Newmar: 14h, 16h. 18h. 20h. 22h Sala 2
(163 lugares): Nove meses 13h30. 15h30.
1 7h30. 1 9h30, 21h30

RIO SUL (Rua Lauro Muller, 116/Lj. 401
542-1098) Sala 1 (160 lugares) Jade
14h20. 16h10. 18h. 19h50. 21h40 Sala 2
(209 lugares): A letra escarlate: 14h.
16h30. 19h. 21 h30 Sala 3 (151 lugares)

quatrilho 15h, 17h15. 19h30. 21h45
Sala 4 (156 lugares) Assassinos 13h50

Gh20. 18H50. 21h20
VIA PARQUE (Av. Ayrton Sen na, 3.000 385
0261) Saia 1 (290 lugares) Nove meses
15h1 5. 1 7h15. 19h1 5. 21h15 Sala 2 (340lugares): A letra escarlate 16h, 18h30.
21 h Sala 3 (340 lugares) Para Wong Foo.
obrigada por tudo! Julie Newmar 15h15
17h15, 19h15. 21 h1 5 Sala 4 (340 luga
res): Jade 15h50, 17h40. 19h30. 21h20
Sala 5 (340 lugares) O carteiro e o poeta15h. 17h. 19h. 21 h Sala 6 (340 lugares)
Ilusões perigosas 1 5h30. 1 7h30, 19h30.
21 h30.

COPACABANA

PERTO DE VOCE
— 235-4895 — 836 lugares): Laços dia-
bólicos: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.

CONDOR COPACABANA (Rua Figueiredo Ma-
galhães, 286 — 255 2610 — 1 043 luga-
res): Para Wong Foo. obrigada por tudo/
Julie Newmar: 14h. 16h. 18h. 20h. 22h.

COPACABANA — (Av N S Copacabana,
801 — 235-3336 — 712 lugares): A letra
escarlate: 14h. 16h30. 1 9h. 21h30.

ESTAÇÀ0 CINEMA 1 (Av. Prado Júnior, 281 —
541 2189 — 403 lugares): O balão branco:
15h, 16h40. 18h20. 20h. 21h40

NOVO JÓIA (Av. N.S. Copacabana, 680 — 95
lugares): A rede: 14h40. 16h50. 19h.
21 h10.

ROXY (Av. N.S. Copacabana, 945 — 2 3 6
6245). Sala 1 (400 lugares): O carteiro e o
poeta 14h. 16h. 1 Sh 20h. 22h Sala 2
(400 lugares) Terra estrangeira: 14ht0.
16b. 1 7h50, 19h40. 21 h30 Sala 3 (300
lugatos):w/.ir/e: 14ti20 16IH0. 18h 19h50.
21h40

STAR-COPACABANA (Rua BaraU Ribeiro, 502/
C — 256 4588 — 411 lugares) Esqueça
Paris 14h, 16h 18h. 20h. 22h

IPANEMA/LEBLON
CÂNDIDO MENDES (Rua Joana Angélica, 63 -
267-7295 — 99 lugares). A balada do pis¦toleiro 16h. 18h. 20h, 22h Até domingo.

CINECLUBE LAURA ALVIM (Av. Vieira Souto,
176 — 267 1647 — 77 lugares): Enquanto
você dormia: 1 7h30. 19h30, 21h30.

LEBLON (Av. Ataullo de Paiva, 391 — 239
5048). Sala 1 (714 lugares) Para Wong
Foo. obrigada por tudo! Julie Newmar
14h. 16h, 18h. 20h. 22h Sala 2 (300lugares): A letra escarlate 14h. 16h30,
19h. 21 h30

STAR IPANEMA (Rua Visconde de Pirajá, 371
521 4690 412 lugares) Jade 14h40.

16h30, 18h20, 20h10 22h

BOTAFOGO
ESTAÇÃO (Rua Voluntários da Pátria, 88
286 6843) Sala 1 (280 lugares): Terra
estrangeira 15h. 17h10. 19h20, 21h30
Sala 2 (40 lugares): O mandarim, t 5h20.
17h, 18h40. 20h20. 22h. Sala 3 (60 luga
res). Ver Mostra.

CATETE/FLAMENGO
ESTAÇÃO MUSEU OA REPÚBLICA (Rua do Ca-
tete, 153 - 245 5477 — 89 lugares): O
menino maluquinho 15h. Sabado 16h30
O balconista 18h2.0 Cortina de fumaça
20h

ESTAÇÃO PAISSANDU (Rua Senador Verguei-
ro, 35 - 265 4653 450 lugares) Esque
ça Paris 16h. 18h, 20h. 22h

LARGO DO MACHADO (Largo do Machado, 29
205 6842). Sola 1 (835 lugares) Para

Wong Foo. obrigada por tudo! Julie New
mar: 14h. 16h( 18h. 20h. 22h Sala 2 (419
lugares). Jade: 14h30. 16h20. 18h10. 20h,
21 h50

SÃO LU 12 (Rua do Catete, 307 - 285 2296)
Sala 1 (455 lugares) O carteiro e o poeta14h. 16h. 18h. 20h. 22h Sala 2 (499
lugares): A letra escarlate 14h. 16h30.
19h, 21 h30

TOP CINE CATETE (Rua do Catete, 228
205 7194 180 lugares): Ilusões perigo
sas: 15h. 17h. 19h. 21 h

CENTRO

ART COPACABANA (Av. N.S. Copacabana, 759

CENTRO CULTURAL BANCO 00 BRASIL
(Rua 1o de Março, 66 — 216 0237 — 99
lugares) Ver Mostra

CINEMATECA DO MAM - (Av Infante Dom
Henrique, 85 — 210-21 88 — 180 lugares)
Ver Mostra

METRO BOAVISTA — (Rua do Passeio. 62 —
240-1291 — 952 lugares) Para Wong

Foo. obrigada por tudo! Julie Newmar
1 3h30. 15h30. 1 7h30, 1 9h30, 21 h30

00E0N — (Praça Mahatma Gandhi, 2 ¦—
220-3835 — 951 lugares): Assassinos
13h30. 16h, 18h30. 21 h.

PALÁCIO — (Rua do Passeio, 40 — 240
6541). Sala 1 (1.001 lugares): A letra es-
carlate: 13h30, 16h. 18h30. 21 h Sala 2
(304 lugares): ~/.7<fe 13h40. 1 5h30. 17h20.
19h10. 21 h.

PATHÉ — (Praça Floriano, 45 — 220-3135— 671 lugares): Laços diabólicos: 13h10.
1 5h. 16h50, 18h40. 20h30.

TIJUCA
AMÉRICA — (Rua Conde do Bonfim 334264-4246 — 956 lugares): Para Wong
Foo. obrigada por tudo! Julie Newmar
1 5h. 17h. 19h. 21 h

ART TIJUCA — (Rua Conde de Bonfim. 406— 254-9578 — 1.475 lugares) Laços dia-
bólicos: 1 5h. 1 7h. 19h, 21 h

BRUNI TIJUCA — (Rua Conde de Bonfim
370 — 254 8975 — 459 lugares): Jatíe
1 5h30. 17fi20. 19h10. 21 h.

CARIOCA — (Rua Conde de Bonlim. 338 -
228-8178 — 1 119 lugares) A letra escar ¦
late: 16h. 18h30, 21 h

TIJUCA — (Rua Conde de Bonfim. 422 —
264-5246) Sala 1 (430 lugares) Assassi
nos: 16h. 18h30. 21 h Sola 2 (391 luga-res) O carteiro e o poeta 15h30. 17h30.
19h30. 21 h30.

MEIER
ART MEIER — (Ruj S.lva Rabelo. 20
249 4544 — 845 lugares). Assassinos
1 6h. 1 8h30, 21 h

PARATODOS — (Rua Aiquias Cordeiro, 350— 281 3628 — 830 lugares) Laços diabo
li cos: 14h20. 1 6h. 17h40, 1 9h20, 21 h

OLARIA
OLARIA - (Rua Uranos. 1 474 230 2666

887 lugares) <4 letra escarlate 15h30,
18h,20h30

MAPUREIRA/JACAREPA-
GUA
ART MADUREIRA — (Shopping Center de
Madureira — 390-1827) Sala 1 (1 025
lugares): Laços diabólicos 15h, 17h. 19h.
21 h. Sala 2 (288 lugares): Enquanto você
dormia 15h10. 17h10, 19h10. 21h10

CISNE 1 — (Av Geremario Dantas. 1 207
392-2860 — 800 lugares): Kids 16h.
17h30. 19h30. 21 h

MADUREIRA — (Rua Daginar da Fonseca. 54— 450 1338) Sala 1 (586 lugares): Para
Wong Foo. obrigada por tudo! Julie New*
mar 15h15. 17h15, 19h15. 21h15 Snln í
(739 lugares) A letra escarlate 16h,
18h30. 21 h

MADUREIRA 3 — (Rua João Vicente, 15
369-7732 — 480 lugares) Assassinos:
15h30. 18h, 20h.

CAMPO GRANDE
CISNE 2 — (Rua Campo Grande. 200
394-1758 — Drive in) -- A balada do pistoleiro. 18h, 20h. 22h

STAR CAMPO GRANDE - (Rua Campo Gr,in
de, 880 — 41 3 4452) Sala 1 (320 luga-
res): A letra escarlate 15h40, 18h20. 21 hSala 2 (320 lugares) Laços diabólicos
15h30, 17h20. 19h10. 21 h

NITERÓI
ART PLAZA — (Rua XV de Novembro. 8 —
718-6769) Sala 1 (260 lugares) Ilusões
perigosas 14h40. 16h50. 19h. 21h10 Sa-
Ia 2 (270 lugares) Laços diabólicos 15h.
1 7h. 19h. 21 h

ESTREIA
PETCR FRAMPT0N — Metropolitan Avenida
Ayrton Senna, 3 000. Via Parque (385
0515). Capacidade. 4 326 lugares 4 *. às
21 h30. RS 20 (platéia). RS 30 (lateral). RS
50 (lateral especial) e RS 70 (camarote/
palco)O Peter Frampton relembra seus antigos
sucessos e lança seu CD Comes alive II

CEP 2000 — Espaço Cultural Sérgio Porto.
Rua Humaità, 163, Humaitá (266-0896).4-. ás 21 h RS 5
O Com a banda Beijo AA força lançando
seu CD Sem Swingue

YEH0RAM GA0N — Scala. Avenida Afrànio
de Melo Franco. 296, Leblon (239-4448)4-, ás 21 h RS 20
C> O cantor popular de Israel se apresenta
em comemoração aos 3000 anos de Jeru
salém

CLÁUDIO ROOITIE TRIO — Rumo Estrada do
Joã. 256. São Conrado (322-1021) 4•». as
22h. Couvert a RS 15 Consumação a RS 6

O trompetista se apresenta com o Gru
po Cama de Gato

ÂNGELA RO RO — Con/unto Cultural da Carxa. Teatro Nelson Rodrigues. Avenida Chi-le. 230 Centro (217-2147). 4». às 19h RS10 Desconto de 20% para portadores do
cheque azul da Caixa e 10% para bancarios

D" A cantora apresenta o show Minhas
corsas no Projeto Som na Caixa

MARCIA CABRAL — Centro Cultural da Light
Avenida Marechal Floriano. 168. Centro
4 » a 6 \ ás 17h30 RS 6 Até 1 de dezem
bro
t> A cantora interpreta Dalva de Oliveira

NORTON NASCIMENTO — Mistura Fina. Av
Borges de Medeiros. 3207. Lagoa (537-
2844) Capacidade 180 lugares 4 » e 5-\ ás
22h30, 6» e sáb . ds 23h30 Couvert a RS
15 e consumação a RS 10 Até 2 de dezem
bro
t> O ator/cantor interpreta canções de
Gonzaguinha. Luiz Melodia, além de Ro
berto e Erasmo

DE GRAÇA
RENATO PIAU — FESP. Avenida Carlos Pet
xoto, 54. Botafogo (295-6887) 4-\ ás 12h
Grátis
O Apresentação do quitarnsta

MORAES MOREIRA - Ginasro da PUC do
Rio. Avenida Marquês de São Vicente, 225.
Gávea. 4a. às 1 2h. Entrada franca

DIRCEU LEITTE - LEITTE DE COCO Beco
das Sardinhas. Rua Miguel Couto, entre
Marechal Floriano e Rua do Acre, Centro
4 \ ás 19h30
O O flautista, saxofonista e clarinetista se
apresenta no Projeto Rua das Violas

CLÁSSICO
CONTINUAÇAO
ALCI0NE — Teatro João Caetano. Praça Ti-
radentes. s/n° (221-0305) Capacidade
1 222 lugares 2J a 6,\ ás 18h30 RS 7 Até
1° de dezembro
f> A cantora interpreta seus maiores suces
sos. além de mostrar músicas de seu novo
CD

ZÉ RICARDO — Jazzmania. Avenida Rainha
Elizabeth. 769. Ipanema Reservas pelo tele
fone 287-5100 Capacidade 230 lugares 4a.
ás 23h Couvert a RS 10 e consumação a RS
5

No repertório música negra, jazz e
blues

OURO — Museu do Te/elone. Rua Dois de
Dezembro. 63. Catete (556-3189) 4*. ás
20h30 RS 10

Show do duo Rita Peixoto (voz) e Car
los Fuchs (piano)

CAETANO GALIFI — Auditório Lorenzo Fer-
nandez. Conservatório Brasileiro de Músi
ca Avenida Graça Aranha. 57/12°. Centro
(240-6131) 4». ás 18h30 RS 5 e RS 3
(estudantes)Recital do violonista

ELOÁ SOBREIRO E ANDRÉ LUIS GÓES — Cen
tro de Artes da UFF. Rua Miguel de Frias,
9. Icarai (717-8080) 4a. ás21h Grátis

Recital de flauta e clarineta Obras de
Telemann. Bach, J Ibert. Mozart

BIENAL DE MÚSICA CONTEMPORÂNEA - SaIa Ceei/ia Meireles. Largo da Lapa. 4 7
Centro (224 4291) 4-». ás 18h30 RS 1

Música de câmara
BIENAL DE MÚSICA BRASILEIRA CONTEMPO-
RÀNEA — Teatro Carlos Gomes. Praça Tira
dentes. s/nn (242-7091). Capacidade: 60Qlugares. 4-\ às 20h30 RS 1

Lançamento do CD Contemporary Per
rticsinn Mn«;ic from Rf,T7«l

i
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TVE cria projeto que abre espaço para personagens da história afro-brasileira
 :. .:2  ...  Murilo Menon — 0/5/91  "i

'1 vancini prepura 60 mini-documentários e série sobre Zumbi

O diretor executivo da Funda-
ção Roquette Pinto Walter Avan-
cini está acertando, ao lado do
professor e pesquisador Joel Rufi-
no, os últimos detalhes de um
projeto para a TVE que fechará o
ano de comemorações pelo cente-
nário da morte de Zumbi. Mais
do que levar ao ar um especial,
pretende-se abrir um espaço na
programação normal para a cul-
tura negra, geralmente pouco
agraciada pela midia.

A idéia, que vem germinando
desde o começo do ano, è produ-
zir cerca de 60 mini-documentá-
rios de três minutos. Cada filme
apresentará um grande persona-
gem da cultura afro-brasileira.
Escritores, atores, escultores, atle-
tas, pensadores e demais figuras
importantes na história do país
serão localizados. Personagens
contemporâneos serão convida-

dos para participar de seus pro-
gramas, que podem também assu-
mir a forma de reconstituiçào,
com atores. O modelo final ainda
está sendo pensado, mas uma coi-
sa já está certa: o cantor e compo-
sitor Paulinho da Viola apresen-
tará alguns segmentos.

A segunda parte do projeto é
mais trabalhosa, e será dedicada a
Zumbi dos Palmares. Avancini
vai dirigir uma série em quatro
episódios sobre a vida do líder da
resistência nos quilombos, a ser
filmada no Estado de Alagoas. A
TVE está fechando, para o proje-
to. um convênio com a Fundação
Palmares. órgão federal de apoio
à cultura negra, que obterá verbas
junto aos ministérios da Cultura e
Educação. A emissora abrirá es-
paço em sua rede para colocar no
ar, três vezes por dia, os progra-
mas.
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MANHÃ/TARDE

'7 — Igreja da praça (5h)
9 — Igreja da graça (5h)

13 — Falando devida (6h)4 — Telecurso 2(XX) -
Profissionalizante ((>h 15)
11 — Palavra viva (rtt?S>4 — Telecurso 2000 — 2"
grau (6h3ü)7 — Diário rural líihXI)11— Sessão desenho (Mi30)
4—Jdreuno 2000 — i"
grau (Hi45)

4 — Bom dia Brasil (7h>7 —) lume shopping shów
(7h)9 — Bom tlia liila (7h)13 — 0 despertar da fé (7h)2 — lixccuçào do hino
nacional (7h05)2 — Palara\i\a(íhl0)
2—Curo profissioiuiiiiíiiiel^h15)
6 — Home shopping.
Telc-Kndas(7hl5)
2 — Arquho hi>iória (7h30)4 — Bom dia Rio ("h?0|6 — Telcmanhà (7h30)11 - Casa da Angclica.Infantil (7h30)

"2—Telecurso 2000 — 2°
grau (8h)4 — TV Colosso. Infantil
(Sh)— Patrine (8h)— Dia a dia. Variedade
(8h)11 — ftm dia & Cia,Infantil iílhl13 — Note e anote (Sh)2 — Tclecunso 3MK) — I"
grau(Shl5l2 — É de manhã.
Informativo (8h30)6 — Escola bíblica da te
(8h30)

6 — Cozinha do Lancvliotti
(9h)9 — Clubedo Hugo. Infantil
(<Jh)
6 — Dudjfctria. Inlanti!
(9hl5)
2 — Plantão da lingiui
portuguesa. Educativo (9H25)2—EXscnhando (9h30)

2 — Castelo Rá-tim-bum
(I0h)

11 — Programa Sérgio
Mallandro. Infantil (lOh)7 - - Cozinha maravilhosa da
Oíília(IOhlS)
2 — Sitio do Pica-pau
amarelo (10H3Ò)— Os Cavaleiros do
rodúco SerieilOh.XI)
2 — Rede noticias i IOh55)

— Vamos falar com Deus
(Iúh56)

2 — 20 anos de I VE(llh)
6 — Momento mulher.Variedades(llh)
7— \ id-ide da loha.
Reprise 11 Ihi
2 — Plantão da linguu
portuguesa (llh2S)2 — Show de ciências
Ü|h30)
9 Hugo gamei llh.>Ü)
6 — l eras do carnaval
illhí?)

2 — Rede Brasil — Tarde
I12h)
6 — Manchele esportiva
(i:h)

Esporte total (I2h)9—CNT opinião.
Entrevistas (I2h)11 — Carrossel. Reprise
(i:h)13 — Record noticias.IX'battMl2hl5|

— lk'letim olimpieo
(I2Ü5)
2—Rio noticias (I2tó0)4 — Globo esporte (12h30t6—Edição da tarde 112h.<Ü)11 —Chapolin (I2h30)2 — Nações l nida* (12h45)4— RJ 7A'(l2h45|

— Esporc total Rio (12h45)13 — Record em noticias
(I!h45)2 — Plantão da lineua
(12h55)

2 — Vestibuíando(13h)
6 — De tvm com a vida
(l.lh)7-Acontece (13b)9 — Bem forte. Esporte (Í3h)11 — Chaves. Infantil (I3h)13 — Reeord no* esportes
(I)hl5)4—Jornal Hojc(13hl5)
9—Camisa9(13hl5)
13 — Repórter Rccord
(Uh)
6 — Além do honionte.NosHitlJhJffl

7 • Gente do Rio (I3h30)11 — Cinema em ULsa.
I ilme: K. 9000 (13h?0)13 — Fcimõ, fog.io \ cia
(l.'h.>0)
4 —Videoshow. lloio. On(usiitlvr doa awnhvios ik'Arnaldo Jabor (13h40j9 — Su;vr onda. \'aned.ideb
(13h45)
13 — Cine a\entura. Kilme:O gavião e u fltdui (|3h45)

2 — Alies gute. Aula dealemão (Mh)7—Boa tarde sida (I4h)9—Culinária & cia. (14h)4- Renascer (14h 10)
2 — Plantão da lingua
(I4h25)
2 — Arquivo história (I4h30)6—0> médicos. Debate
I14h30)
7 — Cidade c educação
(14h30)9— Mulheres. Variedades
(I4h30)

¦"2—Sitio do pica-pauanurelo(l5h)
2 — Castelo Rá-tim-bum
(15h30)7 — .Anos incríveis (15h30)11 — L'ma galera doKtrulho. Serie (15h30)13 —Tarde criança (15h30)4—Sevsào da tarde. Kilme:Ela c o íÃoòo (I5h30)6 — (fome shopping 115h40)

2 — Sem censura. Debate.Aòvivo(l6h)
6—Papos:no(l6h)
7 — Melhor de todos. Gamesho» (I6h)
11 — Pas.vi ou repa-Nsa.Game show (16h)7— Supemiarket. Gameshow(l6h<0)
11 — Proerama livre
(16h30)

^6 — A tumia do arrepio.Infantil (I7hl7—-Programa SilviaPoppovic(lTh)
9—-Gulxdo Hugo(lTh)
2 — Globo ecologia (17h30)A - Malhaçào (17h25)6 — Suf\T heróis (17h30)11 —TV animal.V-iricdades(17h3t))

FILMES Renato Lemos

K 9000
S8T O 13h30

(K 9000) de Kitn Man-
ners. Com Çhris Mu-
lhey. Catherine Olen-
b ujrig e D ;i ti a
GI a d s t o n c. EUA.
1989. Duração: lh36:
Aventura. Detetives es-
calados para desço-
brirem sumiço de in-
v é n Ç ã o ;i caba m
encontrando um ca-
chorro-robô que irá
auxiliá-los no caso. ?

0 GAVIÃO E A FLECHA
Record-Rio O 13h45

( The flaute and the ar-
row) de Jacques Tour-
nefir. Com Burt Lan-
caster, Virgínia Mayo
e Nick Gravai. EUA.
1950. Duração: Ili2N.
Aventura. Líder de re-
beldes na Itália en-
t'renta terrível tirano.
Aventura da melhor
categoria, com Lan-
caster exercitando
seu estilo acrobático,
com direito a saltos,
piruetas e cambalho-
tas. Tudo em nome
da diversão. De que-
bra, há Virgínia Ma-
yo, uma princesinha
por quem se justifica
arriscar o pescoço. ?
? ?

KARATÊ KID 2 — A HORA
DA VERDADE CONTINUA

CNT O 20h
( l he Karutc Kid 2) de

John G. Avildsen.
Com Ralph Macchio.
1'at Morita e Elizabeth
Situe. EUA. 1986. Dtt-
ração: Ih53.
Aventura. Velho mestre
leva jovem pupilo ao
Japão para aprender
as coisas das artes
marciais. Lá ele en-
frentará seus mais
duros adversários.
Macchio fez algum
sucesso imitando pás-
saros e dando lustre
em carros 110 primei-rào da série. Aqui a
fórmula parece gasta.
A solução é carregar
a cambada para o Ja-
pão pra ver se fica
diferente. Não fica
não. *

0 SEGREDO DE UM HOMEM
SBT O 22h30

(Men don't tell) de
Harry Winer. Com Pe-
ler Strauss e Judith
Light. EUA. 1993.
Duração: Ih35.
Drama, Homem é acu-
sado de matar esposa
histérica e sua única
defesa é o depoimen-
to da filha. ?

REBELIÃO NAS GALÁXIAS
CNT O 23h15

(Slau- uirls beyond in-
finity) de Ken Dixon.
Com Elizabeth Cay-

ton. Cindy Beal e Bra-
nie Stevens. EUA.
1985. Duração: I h 13.
Ficção. Numa galáxia
distante, humanidade
é dividida entre caça-
dores e escravos.
Quando os últimos se
rebelam, inicia-se
uma definitiva guerrano universo.

AS MONTANHAS OA LUA
Globo O 1 h15

(Mountains of the
nioon) de Bob Rafei-
son. Com Patrick Ber-
gin. Isi 11 Glen e Ri-
chard E. Grant. EUA.
1989. Duração: 2h.
Aventura, No final do
século 19, explorador
inglês parte em expe-
dição para encontrar
a nascente do Rio Ni-
lo. No caminho, terá
que enfrentar a con-
corrência de outro
aventureiro, com os
mesmos planos que
ele. A direção de Ra-
felson (O destino bate
à sua porta) não pare-
ce muito adequada á
trama que mistura
aventura e contem-
plação. Patrick Ber-
gin (o marido chato
de Julia Roberts em
Dormindo com o ini-
migo) dá conta do re-
cadò. ? *

TV POR ASSINATURA
e parece estar se divertindo um
bocado com aquilo tudo. É conta-
giante.

Danny Madigan é um perfeito
rato dc cinema. O guri não hesita
em matar aulas para se meter no
primeiro poeira que vê peja frente.
De preferência aquele que estiver
exibindo um filme de Jack Slater,
um investigador de polícia cheio
de truques. Um dia, um cartão
magnético, herança do grande
mágico Hudini, lhe permite a fan-
tasia de entrar no filme que rola
na tela. Um filme com Jack Sla-
ter. Dai pra frente, é um verdadei-
ro desfile de citações cinemato-
gráficas. Madigan deturpa velhas
histórias para incluir sua visão de
cinéfilo-mirim. Quando assiste a
Hamlet, por exemplo, substitui
Laürence Olivier por Slater e se
sai com a seguinte pérola: "Se há
algo de podre no reino da Dina-
marca, Hamlet removerá". De
quebra, o espectador tem visões

A aventura

sem preço

de um herói

RENATO LEMOS

Quando de seu lançamento nos
cinemas, O idtinto grande herói —
que o HBO 2 exibe na TVA às
18h30 — foi marretado por todos
os ládos. Pouca gente se confor-
mou com os gastos de quase US
100 milhões para contar uma his-
tória adolescente que mistura rea-
lidade a velhos seriados de cine-
ma. Realmente, no final das con-
tas, é difícil adivinhar onde enfia-
rara tanta grana. Mas, deixando
cifras dc lado, 11 ao dá para não
achar simpática a aventura do
grandalhão Arnold Schwarzeneg-
ger vivendo um herói imbatível. O
homem se dedica, atira, pula. bate

Vinganças

e traições

domésticas

Vingança é prato que se come
frio. E mais ou menos isso que deve
ter passado pela cabeça da pacata
dona-de-casa vivida por uma gorda
e verruguenta Roseanne Barr em
Ela é o diabo, cartaz da Sessão da
Tarde, às 15h30, na Globo. A mu-
lher fica inconformada com a trai-
ção do marido — que a troca por
uma emplumada escritora de best
scllers — e planeja uma vinganci-
nha a cada cinco minutos de filme.
E qualquer um que já foi passado
pra trás um dia. sabe que a mulher
tem lá suas razões.

O filme é dirigido por Susan
Sieldman, que fez sucesso com seu
moderninho Proeura-se
Susan desesperadamen-
te. Esse aqui não tem
essa modernagem toda
não. É certinho, bem
feito e direto. A grande
ousadia da produção

ELA É 0 DIABO
Globo O 15h30

(She devil) de Susan
S e i d e 1 m a n . Com
Meryl Slreep, Rosean-
ne Barre Ed Begley Jr.
EUA. I9S9. Duração:
2h.

foi colocar MerylStreep num papel
antipático (da outra), o que acaba

funcionando que é uma
beleza. A atriz empina
seu fino nariz como
poucas vezes e inverte
as posições no final.
Acaba que dá uma pe-
ninha da coitada.

Divulgação

meteóricas de gente como Sharon
Stone e Dcnii Moore fazendo
aparições.

Schwarzenegger convocou o
rei da pirotecnia cinematográfica
John McTierman (Duro de matar)
para comandar o negócio. O su-

jeito explode bombas como se
acendesse cigarros. A união de
seu estilo com a truculência bem
humorada de Arnoldão resulta
num filme bom à beça de ver. Não
importa quanto dinheiro coloca-
ram ali.

adigan em O último grande herói
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iHk nv^°rU„mPnn1Ild0 ?dcia 
pat? ?%/ JVE ajudou a gente para mostrar grande parte de sua regiao glutea. Em determinado

m m 
~^L_ Itar um pouquinho as saudades de Dina Sfat. Aquele olho momento, a performance artistica era acrescida de dois bofes,

flU HI lll arregalado 
esta fazendo falta. vestindo sungas, que ensanduichavam a mo?a. 0 ponto alto da
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chegou e pedindo cadeia para eles. A TVE ajudou a gente a
matar um pouquinho as saudades de Dina Sfat. Aquele olho
arregalado está fazendo falta.

para mostrar grande parte de sua região glútea. Em determinado
momento, a performance artística era acrescida de dois bofes,
vestindo sungas, que ensanduichavam a moça. O ponto alto da
apresentação aconteceu quando os rapazes também abaixaram suas
sungas para a artista morder seus glúteos. Os glúteos deles, paraficar bem entendido. "Que coisa bonita!", extasiava-se a sexagenária
apresentadora, sem esclarecer direito a que coisa se referia. Depois o
Congresso reclama e a Hebe faz cara de santa.

Dara está sempre atrás de um computador para poder se comu-
nicar com o empresário Júlio Falcão. Ele está sempre atento ao bip
de seu multimídia para ver se a cigana quer falar com ele. Vem cá,
com o cara morando na Barra e a cigana em Maria da Graça, o queimpede os dois de conversarem por telefone?

Cláudia Abreu encerrou as filmagens de Tieta do Agreste e enfrenta as de Ed Mort

Dina Sfat, o

olhar crítico

que faz falta
Nesta série de reprises que a TVE vem apresentando para

comemorar seu aniversário, nenhuma foi tão oportuna quanto a
exibição, na última segunda-feira, de uma entrevista que Ziraldo
fez com Dina Sfat, oito anos atrás. Na véspera da caminhada
pela paz, a entrevista dava a estranha sensação de estar sendo
transmitida ao vivo. Dina estava séria, mas séria daquele jeito
que só ela sabia ficar, como quando enfrentava generais, fazia
campanhas contra o gay power ou criticava o espirito carioca de
transformar tudo em festa. "Infeliz o país que precisa de heróis",
disse a atriz, citando jBrecht. 

"E. infelizmente, nós estamos
precisando de um herói", acrescentou. Dina identificava cm
Betinho — oito anos atrás! — o herói necessário ao país. E, com
aquele olhão arregalado, manifestava sua rejeição à onda de alto
astral que procurava combater as baixarias do governo Sarney."Nao 

gosto dessa coisa carioca de precisamos levantar o astral",
dizia Dina. Para ela, o melhor era deixar o astral do jeito que
estava — baixíssimo —. e partir, conscientemente, para a ação.
Será que Dina Sfat iria à caminhada da paz? Acho que sim. Mas.
certamente, ela não estaria na ala carnavalesca que ficou na
avenida procurando a sala vip. Dina Sfat se enturmaria no grupo
dos que caminharam com consciência. Pela paz, contra a violên-
cia, mas identificando os culpados pela situação a que o Rio

utante
anos

Com uma sólida carreira no teatro e na TV,
a atriz Cláudia Abreu finalmente estréia no
cinema, em 1996, em dois longas-metragens

Quinze anos de teatro e televi-
são não foram suficientes para sa-
tisfazer a premiada atriz Cláudia
Abreu. Mas a frustração de nunca
ter feito cinema tem data marcada
para acabar. No ano que vem.
Cláudia vai poder sentar-se na sa-
la de exibição, comer uma pipoca
e, no lugar de seus ídolos, ver sua
própria imagem na tela. Após
tanta espera, a atriz não deixou
por menos e passou uma tempo-
rada de três meses na Bahia pára
as filmagens do longa-metragem
Tieta do Agreste, baseado no livro
homônimo' de Jorge Amado e di-
rigido por Cacá Diegues. Quando
voltou, não agüentou ficar afasta-
da das câmeras mais de duas se-
manas e já mergulhou numa nova
produção. Desde o fim de outu-
bro, ela está com sua rotina divi-
dida entre o apartamento onde
mora sozinha, na Gávea, e as fil-
magens em São Paulo de Eil Mort

Procurando o Silva, de Alain
Fresnot, que devem ser conclui-
das em dezembro. "Sou de uma
geração órfã que só agora está
podendo sentir esse gostinho".
define.

Enquanto os dois filmes não
estréiam (Tieta, em maio, e Ed
Mort, possivelmente, em julho),
Cláudia esta curtindo antecipada-
mente o dèbut. "Sempre torci pelo
cinema nacional. Ficava imagi-
nando como seria bom não perder
metade do filme lendo as legen-
das", brinca. Ela conta que perce-
beu que estava ainda mais perto
de ver seus planos concretizados
quando um dia foi assistir a um
filme americano e o trailer era de
As meninas, para o qual havia
sido convidada mas não pôde
aceitar pela coincidência de horá-
rios com Tieta. "Fiquei emocio-
nada de ver a Adriana Este\es e a
Drica Morais, que são minhas
amigas há anos, e liguei para elas
para contar', diz, sem esconder a
ansiedade

Para não dizer que Cláudia
Abreu nunca tinha feito cinema
antes, ela lembra, sem demonstrar
qualquer tipo de orgulho, uma
participação, há cinco anos, no
curta Absyntlio, de Luiz Eduardo
Mihieh. "Nem considero uma es-
tréia. Eu fazia uma mulher que já
tinha morrido e, de vez em quan-
do, aparecia sem falar nada. Era
como botar um doce na boca de
uma criança e tirar quando ela
começasse a gostar", descreve.
Dessa vez, ao contrário, a alegria
parece não caber dentro de Cláu-
dia. Ela explica: "É tudo muito
louco, desde a novidade do traba-
lho, até ficar morando num lugar
que você mal conhece, fazer de
um hotel a sua casa sem conhecer
praticamente ninguém. É a mes-
ma sensação de entrar numa esco-
Ia nova", compara.

Outro motivo para tanta ale-
gria está na diferença entre as
duas personagens. Em Tieta,
Cláudia interpreta Leonora,"uma mulher muito contida". Ela
chega ao Agreste com Tieta (Sô-
nia Braga) e, ao longo da história,
vai se apaixonando por Ascânio
(Leon Góes) e se transforma, mas
esconde o segredo de ter sido uma
prostituta. "É um personagem
denso", resume. Para encarnar
Cibele, em Ed Mort, o desafio foi
maior: Cláudia transformou-se
em uma apresentadora de progra-
ma infantil, com direito a botas
brancas, cenário, ajudantes e a
tipica linguagem tatibitati. "Não
sei como consegui, não tenho vo-'
cação nem preparo físico para fi-
car pulando com aqueles saltòes",
garante. Antes que comecem a di-
zer que ela está imitando alguém,
Claudia despista: "Ela foi inspira-
da em todas e em nenhuma". A
atriz conta que a níèsina é filha
do, Silva, personagem do titulo, e
vai se envolver amorosamente
com Ed Mort (Paulo Betti).

Ismar Ingber
M •'«» Cláudia Abreu lembra que sair

de Feira de Santana, na Bahia, e
seguir para São Paulo foi um cho-
que cultural. "As duas cidades
são exatamente o oposto", diz.
Quando Cacá Diegues a convi-
dou, ele alertou para a dificuldade
que seria ficar longe de casa por
tanto tempo. "Eu nem titubeei.
Hoje posso dizer que foi a melhor
coisa que aconteceu na minha vi-
da nos últimos tempos", confir-
ma. "Era como se eu estivesse de
férias de tudo, convivendo com
pessoas maravilhosas, batendo
papos com a Marília Pêra (no fil-
me. como a personagem Perpétua),
mas produzindo. Não tinha como
rolar depressão, era só uma sau-
dade legal", lembra. Mesmo as-
sim, Cláudia não abria mão de
investir muitos reais ligando para
o namorado —- o ator Fábio As-
sunçào — no Rio. Sobre esse as-
sunto, Cláudia evita falar. "Se eu
pudesse, não namoraria ninguém
conhecido, principalmente par ro-
mántico. É muito cafona", admi-
te. "Mas como se diz no futebol,
amor é uma caixinha de surpre-
sas", brinca.

Enquanto não pode ver os dois
novos trabalhos prontos, Cláudia
Abreu faz um balanço da expe-
riência. "Por ter feito durante
muito tempo televisão, achava
que seria parecido, mas descobri
que é completamente diferente. É
tudo mais fragmentado. Uma
mesma cena pode terminar três
dias depois de ter sido começada.
Como é tudo preciso, fica mais
difícil rolar uma piraçào. Fui uma
aprendiz mais econômica", diz,
referindo-se aos improvisos que
costuma protagonizar na FV.

Quanto ao teatro, a atriz
adianta que está pensando em
produzir uma peça de Brecht
também em 96, mas por enquan-
to não diz qual. 

"Até lá vou
arrancando meus cabelos, espe-
rando não decepcionar nin-
guém", diz, modesta, sem escon-
der o entusiasmo.

Maitê Proença é uma espécie
de recordista de freqüência no
programa de Jô Soares. Vai lá
umas três vezes por ano. Só per-
de para Claudia Raia no Faus-
tão, onde ela marca presença, do-
mingo sim, domingo não. Clau-
dia é desligada. Só fala do mari-
dão e de parentes com nomes
exóticos, do tipo Ianca, Potran-
ca, Carranca. (Já me falaram pa-
ra eu não fazer notas sobre no-
mes exóticos. Quem tem telhado
de vidro...) Mas, enfim, Claudia é
inconseqüente; Maitê é densa.
Neste 1995, Maitê só tinha ido
duas vezes ao Jô. O ano está
acabando, o gordo vai entrar de
férias, ela ia perder a marca olím-
pica. De jeito nenhum. Segunda-
feira, lá estava ela. convocando
os espectadores para a caminha-
da da paz no Rio. Disse que a
idéia é recolher RS 1 bilhão das
autoridades federais, municipais
e estaduais. Quem vai adminis-
trar este dinheiro, quis saber o
apresentador. "Ah, isso eu não sei", respondeu, candidamente, a
engajada Maitê. E o que vai ser feito com este dinheiro, insistiu Jô.
Desta vez, Maitê estava preparada: tirou da bolsa um recorte de
jornal e leu, com uma certa insegurança nas pausas, todas as
reivindicações do Viva Rio. E a passeata começa e termina aonde,
indagou o entrevistador, tentando dar algum sentido àquela coisa
toda. "Ah. Jô. em geografia eu sou um desastre. Mas vai sair nos
jornais", concluiu Maitê, a politicamente correta. Vem cá, o que é
que Maitê Proença foi fazer no Jô Soares? Reage Rio.

De repente, sem ninguém forçar a barra, só por mérito e charme
da personagem, a caminhada ga-
nhou uma musa: Joana Fommv
É difícil entender por que todos'
os jornais resolveram entrevistar,
a atriz na véspera da passeata'.
Joana estava esquecida, vilã de
novela do SBT — e vilã de nove-
la do SBT é uma espécie de ano-
nimato bem remunerado —,
mas, na hora agá, todo mundo
queria saber se ela estaria na ca-.
minhada. Só há uma explicação;'
apesar de ter marcado sua carrei-
ra representando alguns dos per-
sonagens mais vis da história da
telenovela, está gravado no in-
consciente coletivo nacional que
Joana Fomm, na vida real, está
sempre do lado do bem. Engaja-
da ela sempre foi. Quando era
casada com Francisco Milani
(casar com Milani só pode ter
sido um ato político), abando-
nou, ao lado do marido, uma
apresentação ao vivo de Romeu e
Julieta na TV Continental, como,
protesto pelos pagamentos atra-
sados. Com o Teatro de Arena,

representou "para o povo" em coretos e adros de igreja. Quando
interpretava a fútil Yolanda Pratini de Danem' days, fazia campanha
política em favelas cariocas, lembrando que Yolanda era Arena, mas
ela era MDB. E quando a repressão ficou mais braba e Joana
afastou-se um pouco das artes cênicas, tomou-se jornalista, transfor-
mando-se, até hoje, na crítica de cinema predileta deste humilde
colunista. Passeatas, reivindicações, inconformismo — o currículo
de Joana Fomm é recheado desses itens saudáveis. Aos 56 anos, ela
é. definitivamente, a musa da caminhada. Com todo o direito.

Em seu último programa. Hebe Camargo apresentou uma strip-
per que ficou com os peitos de fora, enquanto abaixava as calcinhas

Teve muita gente na Rio Branco procurando o camarote da
Brahma.
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Conheça a

rotina dos

estudantes de

inglês numa

universidade de

Nova Iorque

SIMONE CANDIDA
Uma mochila chcia dc livros nas costas, um mês de

ferias pela frente e uma tremenda vontade de voltar aos
velhos tempos de estudante. Sc for este seu estado de

espírito na próxima vez em que surgir uma oportunidade
de viajar, não pense duas vezes: faça um curso de línguas
no exterior. Para quem tem menos dc 20 anos é uma
chance de novas descobertas; para quem já passou dos
25 é hora dc fazer tudo o que não teve coragem ou não

pôde fazer na adolescência. Para os que já ultrapassaram
a casa dos 30, hum...bem. é puro saudosismo. Mas.

porque não? O Viagem foi lá conferir este tipo de
turismo-estudantil e voltou cheio dc dicas.

O cenário foi Nova Iorque, mais precisamente a

pacata Staten lsland — localizada a 20 minutos de barca

(South Ferry) de Manhattan. Passar um mês num dos
dormitórios de estudantes universitários do Wagner
College fazia parte do desafio. Lá, no meio de constru-

ções que lembram castelos, o turista tem oportunidade
dc conhecer pessoas c culturas de todas as partes do
mundo: japoneses, franceses, coreanos, russos, turcos,

portugueses, alemães, chilenos...
Uma mistura dc sotaques reunida num só ponto do

planeta. Todo mundo falando inglês — ou pelo menos
tentando. O resultado c que você acaba conhecendo, por
tabela, expressões e costumes de outras línguas. Nos
intervalos das aulas e nos passeios em grupo, os alunos
costumam ensinar uns aos outros como falar algumas

palavras na sua língua natal. Vocc vai dar boas garga-
lhadas ao ouvir um grupo de japoneses tentando falar se
cuida, tò com fome ou tá um frio danado. E vai rir mais
ainda quando escutar um coreano falando sóri. Não
deboche, eles também vão se divertir muito às suas
custas.

Quem escolhe visitar Nova Iorque nesse esquema

pode ter certeza de que vai conhecer um lado da cidade

que nenhum city-tour mostraria. Como lavar roupas na
lavanderia da universidade, sair para comprar cadernos
numa store ou andar diariamente nos barquinhos do
South Ferry. No campus. você pode assitir a uma parti-
da dc basehall ou a uma peça encenada pelos alunos. "E

a melhor maneira dc ficar em contato com americanos.
Em excursão, só dá para falar com vendedores de lojas",
opina o estudante brasileiro Fábio Cavalcante Moraes,
22 anos, que estudou no ELS de Staten lsland de
outubro a novembro deste ano.

Leia dicas sobre o Wagner College e outros

cursos na página 12

No Wagner College, alguns prédios lembram castelos

Se você é daqueles que não
sabe falar nada mais que um
sorrv e um thank vou nào ande
alone. Nada de se aventurar a
caminhar sozinho pela cidade
pois você corre o risco de ser
enganado por algum taxista es-
pertinho ou pegar a linha de
metrô errada e ir parar em al-
gum bairro perigoso.

Evite ficar abrindo mapas
no meio da rua e, se você ficar
perdido, é melhor pedir infor-
mação a vendedores de lojas e
policiais.

Quando nào estiver em sala
de aula, não perca tempo. Vá
para Manhattan. Chegar \ix é
fácil, você pode pegar um ôni-
bus ou táxi (cerca de USS 5,50)
até a estação das barcas. Lá,
você paga dois quarters (moe-
das de USS 0,25), desembarca
em Manhattan e pega o metrô
para qualquer parte da cidade.

Mas se preferir, você pode
ficar em Staten lsland mesmo.
Lá há bastante lojas. Algumas
mais baratas que as de Ma-
nhattan. O Staten lsland Mall é
uma boa pedida. E além disso,

o serviço de transporte do cam-
pus larga e pega você na porta
do Mall Mò mordomia.
m O curso promove passeios
por Manhattan e excursões por
Washington e Boston. Os pre-
ços são bem razoáveis. Uma
ida â Broadway para assistir ao
musical A Bela e a Fera, com
transporte de ida e volta para o
campus, sai por USS 25. Com
direito a um lugar no balcão.
Na bilheteria, só o ingresso
custa USS 38,50.
¦ Passar um final de semana
em Washington também é uma
boa pedida. Por USS 150 você
fica num quarto duplo, com di-
reito a café da manhã e guia.
Na capital dos EUA, o grupo
passeia pela Casa Branca, pelo
Capitólio e pelos 14 museus do
Smithsonian Institution locali-
zados em Washington. Quem
quiser pode perder até dois dias
conhecendo acervos como o do
National Air and Spaee Mu-
seum, do National Portrait Gal-
lerv ou do National Museum oj
American Ari.

VÔOS ISMCIÃÍS SOLEm-WKIG.

7 NOITES COM NOTEI, AVIÃO I TIA$U0€|(NílUÍ005.

¦ Vôos diurnos (ida e volta), com o mesmo serviço de bordo dos vôos regulares

(padrão Varig) ¦ 7 noites de hotel sem café da manhã ¦ 2 guias a bordo e equipe
de apoio em New York ¦ Assistência médica Top-Card Sun ¦ Trabalhamos também
com os Hotéis: Pennsylvania (3*), Lexington (4*), Òoral Inn (4*),
Grand Hyatt (5*) e Waldorf Astoria (Luxo). Consulte preços.

I ¦ CLASSE TURÍSTICA SUPERIOR OU EXECUTIVA: CONSULTE ADICIONAL

Ul.I AO.

I OU R$ 284, DE ENTRADA + 10 x US$ 1 1 9g
Preço promocional p/ saída de 2/12, na classe turística,

em apto. triplo, no Hotel Howard Johnson

Vôos (ida e votta) com o mesmo serviço de bordo dos vôos regulares (padrão Varig)
7 noites de hotel com café da manhã (buffet) ¦ 1 guia a bordo e equipe de apoio em

Cancun 8 Assistência médica Top,-Card Sun ¦ Trabalhamos exclusivamente com os
Hotéis: Kin-Ha (4*), Sunset (5*)'e Intercontinental (Luxo), Hotéis de cadeias
internacionais, junto ao centro comercial e às melhores praias de Cancun. Confira.
R CONSULTE ADICIONAL CLASSE EXECUTIVA.

Desde

OU R$ 1 DE ENTRADA + 10 x US$ 93?
Preço promocional p/ saída de 3,10 e 17/12, na classe turística

em apto. triplo, no Hotel Kin-Ha (4*).em apio. tripio, no noioi nuwam juihiwii \w~/. .—.
cc vr.nt gHfiOMTHAS PACOTES IGUAIS POR UM PREÇO INFERIOR, A SOLETUR BANCA A DIFERENÇA

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS

Parcelamento
no» tartòot: (f

221-4439'
IPANEMA 

521-1188

TIJUCA

BARRA
,Ku/I6Í"

254-4893
* 

494-2137

PLANTÃO NISTi DOMINGO DAS 9 ÀS l5h. 188

VARIG f

MEIER m

soletur «oim • , IGUAÇU
Em turismo a numero 1 y,

533-4048 
-

667-3 673
COPA

mm

255-1895

ATENDIMENTO
A AGÊNCIAS

PROXIMAS SAID AS:
DEZ.: 2,9,16,23 e 30
JAN.: 6,13,20 e 27
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g • iJraiiJ Embarque

Saia da rotina! Venha descangar e desfrutar a mais linda vista da ~~ { 
~T!

Suiga Brasileira... Suites com TV a cores, frigo, tal. e som. Piscina, c
sauna, salao de jogos, futeboi, volley, play-ground, churrasqueira, \V

lareira, garagem e salao de con^engoes. ,d^al^^Lua^ Mel!^^

I VIMiOS E ANOTAMOS QUE... |

Orlando e uma passagem a6rea Rio/Mia/Rio por pessoa (classe econdmica). Concord Electronics na expectativav'a^ens 00 3 S®''BwaV polos teiefooes: [021) 240.6700 ou aas ^ ^ ano ESOteiiSmO CRlNatal, por turistas brasileiros. Empresa Clia Quia da ABAV
P®rfunn»para Conserva«6ria d* dicaa para

estSo sendo estocados para SOUS ClK$ntQS 0e hoje a 3 de dezembro, a cidade dc Conserva- tliriStS HO Rio
"SS A Partir de a8ora- q"em *ria (|§o), distrito de Valetxja no Rio, conhe- A Associa?ao Brasileira das

localizada em privilegiado ponto, na decru2eirosnos
International Drive 7316. Ill navios da Carnival Cruise
empresa a6rea Tower Air terd vdos Lines podera levar para casa
regulares para o Brasil (Rio) a partir como lembran?a uma
de 16 de dezembro. Os vbos fragrancia que lembra a
prawBoaser operados saindo de cxperienria vivida a bordo: o
Nova York as tergas e quintas para , _ . . , .
o Rio, comconexao em SSo Paulo perfume C™,*,lanpdopela
e aos scibados com conexfies em companhia, para homens e
Miami e Sao Paulo. Ill Muito breve mulhercs. 0 perfume foi criado
a inauguragSo da Churrascaria pelo Grupo DEBaun,
PorcSo, em Miami. Local Four responsavel pela elabora^ao dc
Ambassador, na Brickell. com nova m;in.a< f-,mn,a,
ponte e tudo. £ um empreendimento
brasileiro e a churrascaria
funcionard no mesmo estilo do Rio
de Janeiro, para dellrio da
comunidade brasileira residente na

alvTfti aahr|

! DREAMWARD NORWAY

^RJgEjROSDyNOITES 
CRUZEIROS DE 7 NOITES £

Miami/St Maarten 8
St. John/StThomas 2

llha Particular da NCI 
pROMOCAO

Apartirde 7 Noltes de Hotel g

„JAAAi, 1 Pass. Aires em 8
IKS 9 996 ClasseEcondmica 8

para MIAMI
p/pax |

_ 

j
Miami

Key West ou Nassau
llha Part. NCL
naB Bahamas

P^TSAILAWAY
V jinwwnoii»L
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VIAGEM

Luiz-Morier

Nttící** áU,

Roberto dc Souza

RESERVAS: 22-Õ325 (FAX).

PASSAGEIRO PARA OS EUA:

SAIA DA FILA DO CONSULADO.

PROCURE UMA AGÊNCIA DE

VIAGENS ABAV

ABAVS5S2&*

Um convênio entre o Consulado Americano do Rio

de Janeiro e a ABAV coloca mais de 400 agências

de viagens à sua disposição para emitir passagem
e solicitar seu visto.

Quando planejar sua viagem, leve o passaporte e

uma fotografia colorida 5x7. As agências
credenciadas pela ABAV fornecem o formulário
necessário, ensinam a preenchê-lo e cuidam de

tudo através da ABAV, que confere
cuidadosamente os dados para evitarO
contratempos.

O visto de até 10 anos é válido para múltiplas
entradas. O prazo de estada será autorizado pelas
autoridades de imigração no aeroporto de chegada.
NÃO PERCA TEMPO NA FILAI
Antecipe já seus planos e a solicitação de visto

para as férias de fim de ano. Assim você evitará os

atropelos de última hora.

PROCURE UMA AGENCIA ABAV

Apoio:' JORNAL DO BRASIL

fazenda/
&sla>

PACOTE DE NATAL E REVEILLON
CRIANÇAS GRÁTIS

• Piscina • Campo de Futebol • Jogos• Currais • Ordenha • Qdo de Voley• Aiambique • Passeios ecológicos• Corredeiras
(0242) 57-2138 / (021) 254-9097

5** NATAL EM oi

FAMÍLIA mt

COMO ANTIGAMENTE, NOZES
BAÇALHAU. VINHO, QOCES, ETC •

PENSÃO COMPLETA, MUSICA AO VIVO. à
RECREADOR, SUITES C/ TV E S

FRtGOBAR. SAUNA E PISCINA. 15.000 m3
DE ÁREA VERDE, TRANSPORTE OPCIONAL
RESERVAS: 571-5814

REVISTA

PROGRAMA

fim de semana -

não pode passar

sem programa.

Toda sexta-feira, ;

no seu JB. f*
¦' : .. í*üj

JORNAL DO BRASIL

BRAF 
- 

TUR 533-3624

DREAMWARD N0RWAY
CRUZEIROS DE 7 NOITES CRUZEIROS DE 7 NOITES

Caribe Oeste
Ft. Laudo rdale
Grand Cayman

Playadel Carmen
Cozumel/Cancún

Ilha Particular da NCL
Apartirde

US$ 2,301.

porpess.emCab.QdpL porpess.emCab.QdpL

Caribe Leste
MIami/St Maarten
St. John/SLThomas yíàoJi^iè

Ilha Particular da NCL
Bahamas

Apartir de
PROMOÇÃO

US$ 2,226.

Cat. J CatL

7 Noites de Hotel
1 Pass. Aérea em

Classe Econômica
para M1AM1

p/pax

CRUZEIROS DE 3 NOITES NO LEEWARD PROMOÇÃO

1 Pass. Aérea GRÃT1S
R10/M1AMI/R10

Apartirde

US$1,529.

p/pess. Cab. Qdlp. na Cat J

Ame muito e sempre, pois o amor em nossa vida nos transforma.
(Amy Litter-Th* flletaptiyrical mínd)

Saia da rotina! Venha descançar e desfrutar a mais linda vista da
Suíça Brasileira... Suítes com TV a cores, frigo, tal. e som. Piscina,
sauna, salão de jogos, futebol, volley, play-ground, churrasqueira,

lareira, garagem e salão de convenções. Ideal para Lua de Mel!
? * *ACEITAMOS CARTÃO PB CRÉDITO** *

JÓIAS E DIAMANTES COM PREÇOS DE EXPORTAÇÃO
NA LOJA RICHARD'S

O brasileiro ficará surpreso ao encontrar uma joalheria, no centro de
Miami, onde todos (donos e funcionários) falam português. É a loja
Richard's Jóias e Diamantes, que fica no 33 East Flagler Street tel.
(305)379-3800 e fax (305)577-4522. Lá, você pode escolher
brilhantes de todos os tamanhos, jóias com desenhos bem originais,
relógios de marcas tradicionais. O difícil é o brasileiro deixar de
comprar, pois os preços são bastante accesslveis.

SHOW DO HUMORISTA CHICO ANÍSIO DIA 7 DE
DEZEMBRO EM MIAMI BEACH

Chico Anteio terá shcw dia 7 de dezembro, em Miami Beach, Flórida,
no Lírtcoln Theatre. Além do show, Chico Anísio estará apresentando
seus quadros, no The Gallery. Comenta-se na cidade que ete virá
acompanhado da esposa, a ex-ministra Zétia Cardoso de Meto. Os
primeiros ingressos vendidos para o show (sic) foram encomendados
peto ex-presidente Fernando Collor de Mello.

COMPRANDO NOS ESTADOS UNIDOS, SEM SAIR DO
BRASIL, COM FACILIDADE.

A LGM Import & Export, de Orlando, Flórida, vem resolvendo
problemas de muitos brasileiros que, de uma forma ou de outra estão
impedidos de viajar para os Estados Unidos. Basta enviar fax para o
número (407) 354-0032, solicitando cotações para qualquer produto e
receberá resposta imediata. A LGM fornece catálogos e transporta
mercadorias para qualquer região do Brasil. Não existe qualquer
acréscimo nos preços, além do transporte.

METAPHYSICAL MIND REALIZA SEMINÁRIO EM
NATAL, NO RIO GRANDE DO NORTE

No próximo mes de abril de 1996 Amy ütter estará novamente no
Brasil, para apresentar um seminário metafísico na cidade de Natal,
no Rio Grande do Norte. As promotoras do evento, Miranir Rocha de
Mello e Dora Henriques. estiveram na Metaphysical Mind, em Orlando
e )á começaram a se organizar para o seminário de abnl, estando
muito otimistas quanto aos resultados

JORNAL DO BRASIL EM MIAMI
Os brasileiros residentes em Miami já encontram diariamente á venda
o JORNAL DO BRASIL. Segundo informa o jornaleiro Juan Canal,
com banca na SE 1 st Street, o jornal tem uma grande procura em sua
banca

VIMOS E ANOTAMOS QUE...
Retificamos nota publicada nesta
coluna na qual informamos que a
nova ponte da Brickell Avenue teria
sido inaugurada. Foi transferida
sine-die a abertura da ponte
movediça, para tristeza dos
moradores da região. III Onde
funcionava a loja Abel Electronics,
em Miami, vai surgir o Brasil Ma#,
que funcionará como um Shopping
Center. No empreendimento Mário
Magalhães (Mariana Tours e Mr.
Carnival), Basllio Ayruth e Carlos
Trofino (irmão de Domingos Trofino,
da Compubrás). Dentro da toja
estará o restaurante Panela de
Barro. III Outra retificação da
coluna diz respeito ao nome do
restaurante Dino's 44 (e náo
Ginos 44, como foi publicado),
dirigido pelos irmãos Marcos Lins e
Carlos Alberto Villacham. III A
Concord Electronics, na expectativa
das compras de fim de ano e de
Natal, por turistas brasileiros.
Carlos Beigel informa que muitos
produtos novos em eletrônicos
estão sendo estocados para
atender a todos os pedidos. A maior
loja brasileira de Orlando está
localizada em privilegiado ponto, na
International Drive 7316. III A
empresa aérea Tower Air terá vôos
regulares para o Brasil (Rio) a partir
de 16 de dezembro. Os vôos
passarão a ser operados, saindo de
Nova York às terças e quintas para
o Rio, com conexão em São Paulo
e aos sábados com conexões em
Miami e São Paulo. III Muito breve
a inauguração da Churrascaria
Porção, em Miami. Local Four
Ambassador, na Brickell. com nova
ponte e tudo. É um empreendimento
brasileiro e a churrascaria
funcionará no mesmo estilo do Rio
de Janeiro, para delírio da
comunidade brasileira residente na
Flórida. III O Governo americano
voltou a funcionar, facilitando a vida
dos inúmeros turistas que, em
breve, estarão visitando a Florida.

PERSONALIDADE DA
SEMANA

Nosso homenageado da semana é
o gerente geral da Amec, de Miami,
Roberto Pereira, que vem
desenvolvendo um trabalho
gerencial de alto nível, colocando a
conhecida loja de eletrônicos em
posição de relevo dentro da área de
negócios de Miami. A Amec vem
atendendo a inúmeras agências de
turismo que demonstram inteira
confiança nos produtos e no
atendimento da equipe dirigida por
Roberto Pereira.

M NORWEGIAN
llwlj CRU1SE LINE

A partir de agora, quem
participar de cruzeiros nos
navios da Carnival Cruise
Lines poderá levar para casa
como lembrança uma
fragrância que lembra a
experiência vivida a bordo: o
perfume Cruise, lançado pela
companhia, para homens e
mulheres. 0 perfume foi criado
pelo Grupo DEBaun,
responsável pela elaboração de
marcas famosas como
Obsession e Eternity, da Calvin
KJein, e ainda fragráncias da
griffe Paloma Picasso e Ralph
Loren. O perfume Cruise será
vendido a bordo de dez navios
da companhia com preços
entre USS 29.50 e US$65.

Freeway dá
uma viagem à
África do Sul

De Io a 31 de dezembro, o
supermercado Freeway, em
parceria com a American
Express, está com um
promoção turística para seus
clientes. Durante este período,
quem pagar suas contas com o
cartão de crédito concorre a
uma viagem de 12 dias à África
do Sul, em pacote da
operadora Singa. com direito a
um acompanhante. Ele inclui
passeios pelo pais e
hospedagem em Cape Town,
Sun City e Johannesburgo,
além de uma temporada no
The Palace, o único hotel 6
estrelas que existe em todo o
mundo.

Esoterismo em

Conservatória

De hoje a 3 de dezembro, a cidade de Conserv a-
tória (foto), distrito de Valença no Rio, conhe-
rida por suas serestas, transforma-se na Cidade
do Esoterismo. Neste periodo será realizado o
Io Encontro Esotérico de Conservatória, com a
participação de vários especialistas desia área.
Entre os assuntos a serem debatidos, futurolo-
gia, astrologia, taró e ufologia. Presenças garan-
tidas do paranormal Thomas Green Morton e
do pesquisador Paulo Duboc. As ruas de Con-
servatória ainda serão palco para apresentações
de dança do ventre e desfiles de moda esotéri-
COS.

Passageiros da TAM
concorrem a celulares

A empresa Nokia Mobile Phones estará
sorteando telefones celulares Nokia 232 entre os
passageiros dos vôos da TAM, que saem de São
Paulo para as cidades do Rio de Janeiro, Brasília,
Belo Horizonte, Porto Alegre, Londrina e
Ribeirão Preto, no próximo dia 1° de dezembro.
0 Nokia 232 é o modelo de linha mais avançado
du empresa no Brasil e um dos celulares mais
leves do mercado, com apenas 206 gramas.

Um spa para relaxar o
corpo e aliviar o stress
A psicanalista Gloria Leal criou o programa
Espairecer, como uma alternativa áos spas
convencionais. A idéia é levar grupos de 15 a 20
pessoas para um fim de semana em hotéis
próximos ao Rw, incluindo atividades de lazer e
debates. O primeiro Espairecer foi realizado na
Pousada Alamanda, em Petrópolis, de 17 a 19 dc
novembro deste ano. O próximo já está marcado.
Sera realizado de 8 a 10 de dezembro, também na
Pousada Alamanda. 0 preço para participar das
atividades é RJ 250. Com direito a hospedagem c
alimentação (transporte não está incluído).
Maiores informações podem ser obtidas pelo
telefone 267-0129.

Citibank lança
cartão próprio
para turista
A American Airlines e o
Citibank lançam em parceria;,
esta semana, seu novo cartüd
de crédito no Brasil. Trata-sé
do Citibank AAdvantage
Mastercad — nas versões
Classic ou Gold. Ele dará
crédito de uma milha, no
programa de milhagem da ;
American Airlines, para cada
dólar de despesa em que for ,
usado como pagamento. Para
o lançamento, as empresas
estão fazendo duas promoções.
Quem se inscrever até 31 de
dezembro ganha 5.000 milhas
de bonificação e, no primeiro
mês. o valor gasto será
computado cm dobro.
Informações: 220-0603.

NATAL E REVEILLON AL MARÉ

A Sailaway International representante exclusiva da Norwegian Cruise Line.
NCL, apresenta as melhores programações para o seu Natal e Reveillon. Com opções
òe 03 ou 07 noites, você poderá escolher o roteiro que preferir: Caribe Sul, Caribe
Oeste, Caribe Leste, Bahamas, entre outros, e escolhe também o navio: Dreamward,
Windward. Leeward, Norway, Seaward, todos os navios são maravilhosos, com seis
refeições diárias, jogos, lazer, entretenimentos diversos e um atendimento impecável.

Promoção: nos cruzeiros de 03 noites o passageiro ganha 02 noites de hotel em
Miami e/ou Orlando e uma passagem aérea Rio/Mia/Rio por pessoa (classe econômi-
ca) o nos cruzeiros de 07 noites o passageiro ganha 07 noites de hotel em Miami e/ou
Orlando e uma passagem aérea Rio/Mia/Rio por pessoa (classe econômica).

Procure sou agente de viagens ou a Sailaway pelos telefones: (021) 240-6700 ou
Toll free (021) 800-6134.

Guia da ABAV
dá dicas para
turista no Rio

A Associação Brasileira das
Agências de Viagens do Rio
(ABAV/RJ) e o Programa
Estadual de Orientação e
Proteção ao Consumidor
(Procon) lançam dia 5 de
dezembro o Guia do Turista
do Rio de Janeiro. O evento
será realizado às 18 horas, no
hotel Rio Othon Palace, em
Copacabana. Entre outras
coisas, o guia dá dicas sobre
como proceder no Rio de
Janeiro cm relação a extravio
de bagagem, cobrança dc
preços abusivos e serviços de
táxi. Além disso, ele possui
uma lista de telefones úteis,
onde o turista pode tirar
dúvidas e apresentar
denúncias.
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; casaco nas lojas especializadas em roupas de fno
: Sm sempre a mesma coisa. Na hora dc arru- dos cstao na faixa de RS 390; manieaux entre ,'•••• !

I.' mar a mala para viajar nesta epoca do RS 350 e RS 680; luvasdepelicaa RS76ede ?'••.'• 
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11 ano para a Europa ou Estados Unidos, camur?a forradas com carneiro RS 80. As *
±J quando as tcmperaturas cstao baixas, parkas ou anoraks (casacos para csqui) estao ?» I %AA'-;: precisa-se de casacos, ceroulas, luvas e meias entre RS 180 e RS 220. A Brasviking, agenda 1 ^1»®-3 " Mde la. E perguntar por casacos vendo somente de viagens que leva brasileiros para as estates '3- ^k !
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Cooulk'-• -°-T1^1 tf.yff'L. fa.Mu. „ 06 noites - HOTEL CALINOA BEACH 07 noites - HOTEL STAUFFER MARGARITA
,??--"ff?'-1? .tJ***- fy,?T?. ,V Consults sobrs outras okms de hoteis: Consulte sobre outras opcoas de ho«is:• *e,'luleo M"J2?Ji.lt! iSS" h0,,, * *e»P«l<». OASIS CANCUN, ME LI A TURQUESA. FIESTA AMERICANA DINASTY, LA PERLA, CASAS DEL SOL

I ¦ ?!iBS?j: Saidasd# __@S Safda: 04 dezembro
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W(Stati&di SaWa: 04 dezembro aruba palm beaM. amsteroam manor, the mill
portuguss. Safda: 04 derembro

f^#220, 1 074 fa'*US«:??a'172, SaldasdeSioPaulp OOO ENTRADA: US$ 160, Apanlrda: 7fiQ3 X US$296, Apaitifd«:avia«RS I ¦!»« **| ¦»3XUS$229, Ap»mrd«:«vt«aR$ OvW) +3XUS$212, a vista ¦ DHj I

noitK - espanha fm^asuic^S^^op(&gt de hotilt: Rsstdenct Troutttiu, Atlantic., Royal Siint Honor Y-^"^ *'su ?A'nALIA
HOTEL UKRTEL

ENTRADA: US$376, Ap«»d.-i QflQ ENTRADA: US$483, AMlt|fda O OQO? 31 US$ 497, .^Trs I .OU J, -f 3 X US$644, aK'w Z.OOtf,

23 noites - E SPAN HA, FRANCA. INGLATERRA,
HOLANDA, ALEMANHA, SUigA, AUSTRIA, ITAUA Induiodo 07 diine de carro 07 noites de hospedagem com todos_ _ _ comqulometraoemlivreeseguroRCPinduso impostosincluidos.

faXUMBB? ' *<*""» 2 dflfi n^^312' Aprtdri CI1Q ENTRAOA: US$385, AW„,rde1 QRQ
^?SXl^jBK^^^vWaWfc^fUW, »3X US$415, iv5.B I .JlJ J, ? 3 X US$514, av^ w'1 .OD5f,

-,nj J°.DIAS 15 D'^^OS ANGELB, SA^I DIEGOL PALM SPRINGS. 17 DIAS - NEW YORK. PHILADELPHIA. WASHINGTON. CORNING.
^gj^s^-Miami/ Oftando. incluindo traslados. d^?T7*^«p«c'c£c£8?1NIAGARA FALLS. TORONTO. THOUSAND ISLANDS. 0TAWA.

r?®^ 9W3S e inaressospara: Epcot. Magic Kingdon. PAGE. LAS ^GAS fflESNO^OSEMITE^L PARK. M0NTEBELL0. QUEBEC. MONTREAL. CAMBRIDGE. BOSTON.
f Seaworid, Universal. MGM. SAN FRANCISCO. SAN LUIS OBISPO
f^^393- '^'*1 RQQ eNTRADA:US,543. a^^O C4Q ENTRADA: US$ 557, Aparwd8.0 CQQ?^^JS$523^^^^^^av^aR^^^02^^^ ? 3 X US$723, a vista RS b«U£99 +3 X US$744, avetaRS X.D99)

Consultesobreopcj!n dehottis ERATO 03 noites de mSmnm Ainu comwH da maohS « dty tour 04 Hospedagem com catt di manha e pisseios, 03 noites em
PANAMERICANO HYATT INTiRCONTIMENTAL ' noites em Banloche com meia pensSo, passeio ao Drcuito Chico e Santiago, 02 noites em Puerto Varas, 04 nottes com meia pensao

ENTRADA* US $ 120 
' Cerro Cateorai em Banloche, 03 noites em Buenos Aires

3 X US$160, Apartirde: 
RQ9 ENTRADA: US$ 198, Apart**,- QCQ ENTRADA: US$ 274, OOCPrep por pessoa, roteiro de 03 noites a vista RS wULj +3 X US$267, avstaRS %fD%fy -f3XUS$364, a^SaW* I ¦OfcWfPf^y cateulados ao »Ttoto d« RS0.87 por p«t«o« m\ apt* dup4o, v*Hdo« pare datas aapacAcadM noa pioonanaa a tabaUa da pra^oa. luoarea Imftados, auaffoa a ccnfvmacAo Rnanti«nanto raT»r«vi«l «n d6L»r n*m munwito «n imnteao drrtok) tunyno do dia da jqu^dayte. aandtt antrada 20S »3 paroa<aa finandadaa com cartSo Oadteard M^>fpfd, para pajan^nto awuadoaoOTt^ «a^aa^daitydaaniba!^ur^Sffa^^na^>mimoa4^^?^arag^^

g* W a M ^ W COMcartaooecredito
fl I 5222TS

I A <mg^ I
n VV c«n tHwicMnNN H,WA JmCj«i|Sit'iUK[tm^aIlMiin>7'l?^^^^KL^a!cMacJEMgM ^i•• k**c«n«

QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 1995
VIAGEM JORNAL DO BRASIL"*

Antes de encontrar a neve, procure sempre um

casaco nas lojas especializadas em roupas de frio

Casacos, luvas, cachecóis e sobretudo,
muito estilo nas visitas a países frios

l VIAJE AGORA!

\ NOSSOS ROTEIROS INCLUEM:
PASSAGEM AÉREA,

TRASLADOS, HOTÉIS SELECIONADOS atiATI VIAGENS EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO

ACAPUIC0 CANCUN ISLA MARGARITA

SEAWIND CURACAO ARUBA

ENTRADA: US$160, Apanlrdo: 7(50¦f 3X US$ 212, aíaaRS I <19,

EUROFLASH
noite - ESPANHA. FRANÇA. SUÍÇA. ITÁLIA

™Smm, 
:sg 2 33g

impostos inefuido:

1.869,

07 noites07 noites de hospedagem com todosimpostos incluidos.
ENTRADA: US$385, .__..¦
+3x US$514. íarár

REN0IR FLORIDA Fiy & DRIVE

ATRAÇÕES NA DISNEY CALIFORNIA/LAS VEGAS CANADA/NEW YORK

Com um carro da Átomo você conhece
com mais liberdade e muito

Agencias na Alemanha, Áustria, Bélgica,
Grécia, Holanda, Irlanda, Portugal,
Reino Unido. República Tchcca e Suiça.Tarifas garantidas cm dólar incluindo:
Proteção contra danos fCDW)
Proteção contra roubo (TP)Taxa do país (VAT)

qualquer cidade na Europa,
mais vantagens.

Participação no propramade milnagcm das principaiscompanhias aéreas.Promoções preferenciaiscom KLMQuilometragem livre.

Reservas antecipadas sáo necessárias c esi,1o su*jeitas à disponibilidade. As larifas cm dólares ameri-cant« devem ser pro pagas no Brasil c n.to mclucmgasolina, taxas de aeroporto, depósitos, taxas paramotoristas menoresde 25 anos/motoristas adcionaisou qualquer outra eobehura opcional Validade dc01/04/95 a 31/03/96. Poderá haver sobretaxa dc altatemporada, tarifas e condições poderáo mudar semaviso préN-io. mas licam garantidas para reservas con-firmadas. Os carros podem ser dirigidos na Ale-manha. Áustria. Bélgica, Dinamarca, Espanha, França.Holanda, Itlanda. ltalia, Liechtenstein. Luxemburgo.Ncrucua. hinuj-al. Reino Unido. República Tcheei.Suécia c Suíça, mas devem ser devolvidos obrigatoria-mente nos paisesque foram retirados Náo h.1 taxa dcretorno para aluguéis entre 2 localidades do mesmopais.

Alamò

SATISFAÇÃO
GARANTIDA

HOLANDA

190" 
-667"

SEMANAL 23 DIAS1U!'Renault Clio (manual) ou Similar

ALEMANHA

4801 rar
J SEMANAL I 23 DIAS

Opel Corsa (manual) ou Similar

BUENOS AIRES B. AIRES/B ARI LOCHE LAGOS ANDINOS

ROTEIRO 1: CURAÇAO. GRENAOA, BARBADOS. SANTA LÚCIA,ARUBA. ROTEIRO 2: CURAÇAO, BARBAOOS, GUADELOUPE,DOMINICA, ARUBA.07 noites d« cruzeiro com 6 refeiçSfls diárias,
piscinas, sauna. cassino, shows. boate, tripulação falando

português. Salda: 04 dezembro
ENTRADA: US$ 220, Saldas da Sâo Paulo

08 dias. HOTEL PRINCESS BEACH
Saída: 04 dezembro

4 3 X US$ 296, A partir cia: avista R$ 1.074,
ENTRADA: US$ 172,
? 3 X US$229, Saldas da Sâo Paulo

A partir de: a vista RS

\\}0,
PARIS

07 noites • Passeio exclusivo aos passageiras ATI, com aula talando português. Consulte outras
, Atlantic., Royal Saint Honoropções de hotéis: Residence Trousseau

HOTEL LIMRTEL
SfWM: US$376, Apwfrdt;+ 3* US$ 497, a vista RS 1.809,

ati

"ZT

(021)
221-4709 Eíâ

RUA 07 DE SETEMBRO. 71 -109 ANDAR DAS 09 AS 12 HS.

Reservas atravfs do seu Agente dc Viagem ou com a ALAMO RENTACAR
•Brasília (Oôl )322-6510BcHm (091)241-6451
•Belo Horizonte (031)221-9545Campinas (0102)35-3244

Curitiba (041)224-1010
Florianópolis (0482)24-2225Fortalcr.i (085)221-5870tvmo Alegre (051)225-7589

DDG 0800-218462

Rio dc JaneiroRecife
Salvador

$;to Paulo

(021)532-7200
(081W23-H9O
(071)341-5100(011)258 1977

Europa com escala onde você 
quiser.

Use tons neutros 
para estar sempre na moda

ll-:SA RODRIGUES
Quantas vezes por ano você viaja? Es-

ta resposta é fundamental para saber o
tipo de casaco que você precisa ter 110
guarda-roupa, pronto para entrar na ma-
Ia. Não temos inverno que justifique o
investimento em roupas pesadas, mas
ninguém gosta de passar frio. Para se
aquecer e ficar bem. a experiência me
ensinou que:

Jamais chegaremos com o casaco no
modelo certo, porque a moda muda.
Quem faz questão de ter um casacão, que
prefira um modelo neutro, preto, sem
muitos detalhes. A cor da moda é o bege-
camelo.

Echarpe não é para dar vinte voltas
iio pescoço, nem deixar uma ponta esvoa-
çante para trás à lsadora Duncan. Olhe
como se usa 11a rua, varia do nó esgoelan-
do o pescoço às pontas cruzadas no peito
e enfiadas por dentro da lapela. Este é um
ponto fraco dos brasileiros.

Luvas, touca, echarpe são detalhes

fundamentais, e os improvisos caseiros
provocam micos inapeláveis. Ninguém
mais porta touca ou cachecol de tricô, o
mohair verdadeiro ou sintético é mais
bonito. Outra preciosidade é a camiseta
térmica, que se compra nas lojas de de-
parlamentos. As melhores são da Marks
& Spencer, com lojas em grandes cidades
inglesas e em Paris. Reduzem muito a
necessidade de suéteres pesados.

Ceroulas são dispensáveis (a não ser
que a Sibéria esteja no roteiro), assim
como calças déjoggiüg (é só para isso que
elas servem, para o jogging) e botas de
cano alto e solado fino (só para quem
estiver a fim de escorregar no gelo que a
neve se transforma). Escolha solados com
relevo, tipo trator. Blusões de couro, só
os de estimação. Os outros, pesam e não
esquentam.

Não fazem feio: capa de chuva caqui
ou bege, casacos de náilon para esqui.
Suéteres trançados em estilo irlandês, em

cores neutras. Blazers de lã discretos.
P Seja para onde for a viagem, para a
África ou para os Alpes, deve ser incluído
um suéter de moleton na bolsa de mão,
para enfrentar o frio do avião. Uma espé-
cie de pijaminha de viagem, confortável.
O editor de moda Fernando de Barros
sempre leva um cardigan de lã ; Marina
Barros, representante de Miami no Rio,
prefere um casaquinho de plusli preto.E-
ventualmente, este suéter terá sua utilida-
de em terra firme, naquelas cidades ines-
peradamente ventosas de dia ou gélidas á
noite, como São Francisco e a Cidade do
Cabo. Ou até São Paulo...
? Há sempre alguém disposto a empres-
tar abrigos. Aceite, se for necessário, mas
saiba que inclui o risco de perder, esque-
cer em algum lugar ou ter o visou da tia
milionária roubado na chapelaria do res-
taurante (porque não existe casacaría em
português?)."lesa Rodrigues ô editora de moda do Jornal doBrasil

sempre a mesma coisa. Na hora de arru-
mar a mala para viajar nesta época do
ano para a Europa ou Estados Unidos,
quando as temperaturas estão baixas,

precisa-se de casacos, ceroulas, luvas e meias
de lã. E perguntar por casacos vendo somente
biquínis e shorts na vitrine significa estar que-
rendo ser chamado de louco.

Algumas lojas, porém, se preocupam com
essa diferença térmica para os viajantes cario-
cas. Na Loja de Inverno, no Leblon, existe
uma espécie de kit para primeira viagem: ce-
roula e camiseta térmica, meia dc lã e man-
tema. Grande parte dos casacos, sobretudos c
manteaux vendidos na loja são importados do
Uruguai. Outros acessórios são confecciona-
dos em cima de modelos trazidos de Nova
Iorque.

Durante o ano todo, a loja oferece diversos
tipos de casacos para viagens para qualquer
lugar: desde uma estação de esqui até uma
estada em um dos hotéis mais caros de Nova
Iorque. A dona da loja, Alzira Magalhães,
também dá conselhos para quem não sabe o
frio que vai encontrar no exterior: "Em Nova
Iorque, como venta muito, é bom levar um
tapa-oreíhas".

Pára estudantes que viajam com pouco di-
nheiro uma recomendação: levar pelo menos
uma ceroula (RS 36). uma camiseta térmica
(R5 36), uma luva de lã (RS 30) e meias de kl
(RS 12/18). Para quem quer preparar o guarda
roupa para o inverno, os preços dos sobre tu-

dos estão na faixa de RS 390; maiueaux entre
R$ 350 e R$ 680; luvas de pelica a RS 76 e de
camurça forradas com carneiro R$ 80. As
parkas ou anoraks (casacos para esqui) estão
entre RS 180 e RS 220. A Brasviking, agência
de viagens que leva brasileiros para as estações
de neve austríacas, está lançando uma grifle
para a fabricação de roupas para esqui.

Mas todo mundo tem seus segredos na
hora de viajar para o frio. A cantora Elba
Ramalho tem um guarda roupa com vários
tipos de casacos, mas o ideal para ela é um
preto comprido. "Combina com qualquer coi-
sa que se coloque por baixo", conta. Todos os
casacos foram comprados em Nova Iorque. O
compositor João Bosco tem um manteaux azul
marinho há cinco anos bem comprido que o
acompanha em todas as viagens. O manteaux
foi comprado no exterior e Bosco conta que
para usar a roupa existe uma espécie de ritual."Você tira do armário, escova, afinal dc contas
ele ficou trés estações esperando para ser usa-
do".

Mas existem aqueles que, chova ou faça sol,
sempre pedem o casaco emprestado. O dança-
rino Carlinhos de Jesus tem um sobretudo de
lã cinza que já viajou pelo mundo todo. "Ele
acabou de chegar da Itália", conta.

Loja de inverno
Ataulfo de Paiva, 1079/ lojas 212 e 213 Tel
511-3567.

Brasviking: (021) 259-3388.

03 ou 04 noites - HOTR ITÁLIA BÕMÃNÊUConsulte sobre opções de hotéis 5 ****?: SHEMT0N,PANAMERICAWO. HYATT, INTERCONTINENTAL
ENTRADA: US$120,¦f 3 X US$160, A partir ds:Preço por pejjoa. roteiro de 03 noins avista RS

03 noites de em Buenos Aires com caM da manhi e city tour. 04noites em Bariloche com meia pensSo. passeio ao Circuito Chico eCerro Catedral
Hospedagem com café da manha e passeios. 03 noites emSantiago, 02 noites em Puerto Varas, 04 noites com meia pensãoem Bariloche, 03 noites em Buenos Aires

ENTRADA: US$198,
? 3 X US$267, A partir cie: Qf*QavslaRS WWWi

ENTRADA: US$ 274, l M+ 3 X US$364, ítt* 1.325,Pmtç» c»|c|«<l<>» ao «nfclo d» R$0.87 por pouoa «m ««• duelo, viHdoa para datas Mpacftcadn noa pregranas a tabatas da pfaçoa. koaika %n«ado«. auiMs» a eathrmacfo. Fkwxawnanto rafarrcial mt dóbr mn> «rame mr, malaao cantao tunamo do Aa da t^iidaçáo. aandtt antrada 20S*3parooiaaffranca>daacomcartêoCfidcaro Maãiwpfd. para paganwito aiKadoaoomlS d^taa dadatadaan£!!S5?T^^

A Alamo aluga Ritmoscarros da General Motorscomo este Opel Corsa.

10 DIASMiami/ Orlando, incluindo traslados,
guias e ingressos para: Epcot. Maaic Kingdon.

Seaworid, Universal. MGM.
ENTRADA: US$393,
+ 3 X US$523, A partir da:avista RS 1.899,

15 DIAS - LOS ANGELES, SAN DIEG0. PALM SPRINGS.SC0TTSDALE. CAMP VERDE. GRANO CANYON.PAGE. LAS VEGAS. FRESN0. YOSEMITE N. PARK.SAN FRANCISCO. SAN LUIS 0BISP0
E^A0A.US$543, Apartlrda: O R9Q? 3 X US$.723, avista rs £,Ol9|

07 Mitos. HOTEL LAS BRISASConsulte nbra outra* opçOai tt hoMir Sita rito Aciptilco,Elcano, Acapulco Princaa (o mais famoao hoM de Acapulco,mm mal* p«mlo)
ENTRADA: US$185, 4nArtfAl.Qn|| <ãí£í&
* 3 X US$247, !^099, Jan:

23 noites - ESPANHA, FRANÇA. INGLATERRA,
HOLANDA, ALEMANHA, SUIÇA, AUSTRIA. ITAUA

m
07 noitesIncluindo 07 diárias de carrocom quilometragem livre e seguro RCP incluso

Bg"' :» 2.406, !?'"• :«1.509,

06 noites - HOTEL THE STAUFFERConsulte sobre outras opções da holeis: RADISSON. WYN DHAMARUBA PALM BEACH, AMSTERDAM MANOR, THE MILL

17 DIAS - NEW YORK. PHILADELPHIA. WASHINGTON. CORNING.NIAGARA FALLS. TORONTO. TH0USAND ISLANDS. OTAWA.M0NTEBELL0. QUEBEC. MONTREAL. CAMBRIDGE. BOSTON.
ENTRADA: US$557, A partr da: O CQQ

+ 3 X US$744, avista RJ fc^DvW)

PAGAMENTO PARCELADOCOM CARTÃO OE CREDITO

C*m

¦ESfl

«§¦

stSS&if

06 noites - HOTEL CALINDA BEACHConsulte sobre outras opções de hotéis:OÁSIS CANCUN. MELIA TURQUESA. FIESTA AMERICANA
E^:"S» 179, Apanirda: 9104-3 X US$240, avistaRS Ulfcj

07 noites - HOTEL STAUFFER MARGARITA
Consulte sobre outras opções de hotéis:DINASTY. LA PERLA, CASAS DEL SOL

Saida: 04 dezembro
ENTRADA: US$155, Snktet d« Sâo Paulo C C
+ 3 X US$155, A partir da: a vista RS uQU)

I

0353
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roteiros compietos de viagens aventureiros e cada'^lcidio e so-
—— —— —- ~ 

com todas as dicas de hospeda- bre uma expedigao que segue as
gem, lazer, cultura e transportes trilhas de perseguidores de tesou-
em cidades da Europa e da Ame- ros. As duas series sobre os caste-
rica. Os principals programas sao los mostram os misterios e as tra¬
ct Travel America e o The best of di?oes por tras das portas dos
Europe. palacios.

Italia - Os documentary -.:(/(„ mmdo disWue percorre
ip*. • sobre turismo do Eurochannel lugares exoticos do mundo todo.
PQT»a AOmilQT1 nam 11TO 7PT* (TVA)sao produadosxpela RAI, |m tobro. serao exibidas dia-
1 dl d t/OU Uldi UJ111 U1 dZiCl, a emissora miliaria de maior au- rfamemc. as9h. reportagenssobre

i , I 
' 

dien™ no H 0 Ll; a Finlandia (dia 1"). Huhgria (dia
aLaathta r\ r^4" s^\ nTnmfN , . nome a ,on®a 2), Londres e Holanda (dia 3), !
nhSPr\7P PST PS SITlfllS ?lxa, qUC a>rca a Ilaha Pol6nia (dia 4), Portal (dia 5), :
XJUOvLyVj V/Utv/kJ kjnillilkj# dosdoislados — apresentarepor- Roma (dia 6) Hungria (dia 9)

tagens sobre a nviera .tal.ana, Gr^a ((jja „ 
• 

Konj, e :
mostrando as belezas naturais, Cm ra (dia ,, } ^ (dia |6)> •
fauna mannha e os passe.os tuns- (dja , 8)_ Nova , {dia J
ticos na regiao. No roieiro desde 25) Brasi, ({Jia ^ entre outras ;
lugares sofisucados, como Porto- Rokmjfl An(ju h um programa pa. .
fino, e Porto Rotondo, ate os mais ra raochileiros que mostra a cul. :
tradiciona^s, como a Sicilia. tura de djversos ]Ugares no Mexi- :
programa^ao de dezembro inclui CQ culinaria e dicas de :

/j \ * "m fP^31 sobre a Sardenha (no museus e QS melhoKS programas |dia IT) e outro sobre a Calabna em cada Cldatk
(dia 24).

.¦ • ; Outro destaque do Eurochan- O canal RTPi tarnbem investiu j
nel 6 o The wine regions of Europe, no turismo com o programa Via- j4; uma scrie em 19 capitulos — cada gens na minha terra, que tem co- .

J um com meia hora de duragao mo tenia os principals pontos tu- .
i r sobre as regioes viniculas da Eu- risticos de Portugal e e exibido

¦ ropa. Entre os destaques da pro- duas vezes por semana . 0 pro- .
grama?ao de dezembro, reporta- grama Os aventureiros — que es-
cens sobre Trentibo, no Norte da treia em janeiro — e mais voltado
Italia (dia 4); sobre a regiao da para quem quer muita emoQao e
Toscaxia. na Italia (dia 15); e Sui- pouco descanso nas ferias.

-ly J
A PROGRAMACAO

' ' • Travel <Vnierka (Superstation) Os grandes castclos da Europa
segundas, quartas e sextas, as 9h (Discovery Channel) — quartas,

"• 

"* 

^ 

^ 

^ ^ ^ 
J 

V'," as^lSh^. 
f 

^^ ^ 

22h30, e quintas^^s 3h30. |. ,

1 Travel guide (CNN) — sabados, ^annel) 
segundas. as-h.

V as 8h30 e as 22hJ0. e aos domin- Viagfios.Da mjjia terra (RTP.) —

gos, as 15h30. 1uar,as' as 8h30' e sabados' as
& I •' Ca^adores de tesouros (Discovery Hh30.Channel) — sextas. as 16h30. Os aventureiros (RTPi) — saba-

quartas. as 21 h30. dos. 1 h30. com reprise as 5h30.

Com a United, os unicos desafios tjite voce vai enfrentar nesta conexoes, [)ela United Express, ptua .Aspen, Tel lu ride e

temporada sao as descidas. Gunnison/Crested Butte. |VL L

Porque ninguem tem mais voos e horatios que a United para Voce Voce vai descobrir que a United move montanhas por voce.

aproveitar as delfcia| do invenio no Colorado. Para maiores informagoes, contate seu agente de ffilrn 
f^/xw^TKVvn . _ _ v .,

Rirtindo de Miami, vcx^e voa com todo o conlorto para Denver, viagens ou ligue United, em Sao Paulo (Oil) 253-2323 e /^|v LXQ) @(>000 [|X?0(§® (1)0

Vail, llavden, Steamboat e Colorado Springs. E ainda faz no Rio de Janeiro (021) 532-1212. i f

Mf RmflkranaRutaa J^. A

M United Airlines Xrrrr1 

jjAjsi

¦ mm h***3 * 4 etrrtmt J|||^SSEB3

mmmmmmm

11 Tudo por

R$ 1.130
África Tours

I3Í.9^0I
apam / CenturvOP».RAt»OH* /rsí.4171 1I4.5U5
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Sitiei

Fabulosos castelos e as cidades mais charmosas e
pitorescas do mundo podem ser vistas em
programas de TV como 'Um mundo distante' e
'Os 

grandes castelos da Europa'

APROGRAMAÇÃO

Os grandes castelos da Europa
(Discovery Channel) — quartas,
às 22h30, e quintíis, às 3h30.
Rolando Ando (Discovery Chan-
nel) — em dias variados, sempre
às 23h.
Um mundo distante (Discovery
Channel) — sempre às 9h.
Grandes castelos (Discovery
Channel) — segundas, às 23h.
Viagens na minha terra (RTPi) —

quartas, às 8h30. e sábados, às
1 lh30
Os aventureiros (RTPi) — sàba-
dos. 1 h30. com reprise ás 5h30.

Travei America (Superstation) —
segundas, quartas e sextas, às 9h e
às 15h30.
llie best of Europe (Superstation)
— terças e quintas, às 9h. com
reprise às 15h30.
Linea Blu (Êurochannel) — do-
mingos, às 9h, e sextas, às 18h50.
The wine regions of Europe (Euro-
channel) — segundas e sextas, às
23h.
Travei guide (CNN) — sábados,
às 8h30 e às 22h30. e aos domin-
gos, às 15h30.
Caçadores de tesouros (Discovery
Channel) — sextas, às 16h30. e
quartas, às 21h30.

conexões, j)ela United Express, para .\spen, Telluride e

Gunnison/Crested Butte.

Você vai descobrir que a United move montanhas por você,

Para maiores informações! contate seu agente de

viagens ou ligue United, em São Paulo (011) 253-2323 e

110 Rio de Janeiro (021) 532-1212.

Com a United, os únicos desafios que você vai enfrentar nesta

tèmporada são as descidas.

Porque ninguém tem mais vôos e horários que a United para Você

aproveitar as delícias do inverno no Colorado.

Partindo de Miami, você voa com todo o conforto para Denver,

Yail. 1 layden, Steamboat e Colorado Springs. E ainda faz

m United Airlines

[jZ1

W
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Vendas no Atacado-Rio de Janeiro Vendas por Telemarteting
JAJ COMlfeRCIO E REPRESENTACOES JULIO LOUZADA PURLICACOES

Rua da Lapa, 180, sala 508, Rio de Janeiro Rua Haddock Lobo, 1327/T Sao Paulo
I Tel.: (021)232-5387 e fax(021)242-5865 Tel.:(Oil) 853-9622e fax (011) 852-4391

fa Safdas especial"para REVEILLo!n^6eCARNAVALTEHBBB^HI^^^^^^^^Hl^Sffi^MS^B^p^O«^V|^nf^SS^Saaaa«V5^5gj»!- |Mj
P^ OpcOes de hot6is: COPACABANA ACAPULCO. HOTEL ELCANQ. ACAPULCO PfllNCESS. IfiMglliN^KM*^^ . A. * L* BfflfBflffRBl ttl U B(02I i 1151 g^^SBSSggil^gg?**^. Mi

SHERATON ACAPULC0. FIESTA AMERICANA. LAS BRISAS e CAUN0A BEACH. Mpaggm^MM^, 9 X* .f ^BBBPPb^H— K WL H II Rio Ha Janeiro 3»S|*#J
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Romance nas estradas da California

alta beleza cenica. Em alguns . caminhada a comida Sausahto, cidade de pesca-
No dia seguinte, pegue o carro momentos, a estrada esta no nivel voltamos para a estrada. dores com excelentes restaurantes

des^a pela Highway 1 ate Tijuana, do mar e em outros a cerca de 700 A terceira parada e na cidade de de frutos do mar. A quase duas
na fronteira com o Mexico, coin metros acima. A primeira parada Carmel, que teve como prefeito du- horas de Sao Francisco esta Napa E
muito artesanato em barro e em —obrigatoria — e no Getty Mu- rante tres mandatos o ator Clint Valley, onde se faz o melhor vinho V S .>
palha. Para passar a noite nada seum, perto de Santa Barbara. Pou- Eastwood. Carmel e tombada pelo americano. Depois de experimentar w *Wl& Ipf
melhor do que o Hotel Del Coro- co depois da entrada para Los An- patrimonio historico local e e unia os vinhos e aconselhavel pernoitar V
nildo, localizado em um bairro cha- geles — cerca de uma hora e meia especie de Buzios americana. No na cidade. No Nead Wood Resort v -
niado Coronado Beach, com pregos — preste atenpao em uma placa dia seguinte chegamos em Sao Hotel voce encontra chales indivi-
be'm acessiveis. O hotel construido direita. Ela vai te levar para uma Francisco. Acho que a cidade e um duais incriveis. Depois dessa sema-
ha mais de 150 anos, tem como cidade chamada Solvang, uma co- dos locais com mais personalidade na de aventura eu aconselho largar 1
vista um por-do-sol que deve ser Ionia dinamarquesa com 100 anos dos EUA, diferente de todas as ou- o carro no aeroporto, transferir a TTTf If
mais bonito da costa do Pacifico. 5 mil habitantes. Todas as pessoas tras. Sao Francisco tem uma in- passagem de Los Angeles para Sao ¦Clftr|-;-£ 1 |j|j **1 I

No terceiro dia da viagem, pe- se vestem com trajes tipicos. Os fluencia europeia e ao mesmo tem- Francisco e passar no Free Shop. 
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dirapao a San Diego. A via tem cionais deliciosas. Depois de uma Para a hospedagem eu recomen- Pretan^° 
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Em Portugues, os Melhores Guias de pj b&is« raSS/i ;

Via PPM do Mundo •SdiasnoHotel Beacon em Hew York. EXCURSAODISNEY 15 DIASrX^^^>^Solidtea"I/ inw.iwu • Traslados de Oe«leRS_ 08/03 -12/04 814/06 • c/ Cafe Diario „
US5 IS 1llSriL V V IA^REA ? TERRESTRE (OOP) c/ CgftjjO |lj-V l

. 533-1856 / 220-1553
4-U /v\^dis<pjsj W-s 262-4726 telefax:262-9841 i
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Pt^g^Ftor|ano^^/12»andar-Clneiandla

Saídas especiais para REVEILLON 95/96 e CARNAVAL
Opções de hotéis: COPACABANA ACAPULC0. HOTEL ELCAN0, ACAPULC0 PRINCESS,
SHERAT0N ACAPULC0. FIESTA AMERICANA, IAS BRISAS e CAUNOA BEACH.
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Fotos de ÇAndjdp.José Mendes de Almeida

As praias ao Pacifico são de tirar o fôlego até dos cariocas

uma alta beleza cênica. Em alguns . caminhada para gastar a com
momentos, a estrada está no nível voltamos para a estrada,
do mar e em outros a cerca de 700 a terceira parada é na cidade
metros acima. A primeira parada Carmel, que teve como prefeito <

obrigatória — é no Getty Mu- rante três mandatos o ator Cl
seum, perto de Santa Bárbara. Pou- Eastwood. Carmel é tombada p
co depois da entrada para Los An- patrimônio histórico local eèu
geles — cerca de uma hora e meia espécie de Búzios americana.

preste atenção em uma placa dia seguinte chegamos em S
direita. Ela vai te levar para uma Francisco. Acho que a cidade é
cidade chamada Solvang, uma co- dos locais com mais personalid;
lônia dinamarquesa com 100 anos dos EUA, diferente de todas as i
5 mil habitantes. Todas as pessoas tras. São Francisco tem uma
se vestem com trajes tipicos. Os fluência européia e ao mesmo tc
restaurantes servem comidas tradi- po asiática.
cionais deliciosas. Depois de uma Para a hospedagem eu recom I rota tem surpresas como o bar com arquitetura de moinho
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AÉREA 4 TCRUI
>TQU«tSTCARP

SoHcftea
Ou em até
15 vezes
c/caitfo

EXCURSÃO DISNEY 15 DIAS
08/03 -12/04 e 14/06 - d Café Diário
us$

AÉREA ? TERRESTRE (OOP)

jsc>rs]
533-1856/220-1553
262-4726 TELEFAX: 262-9841 i
Praga Florlano. 51 /12a andar - Clrtel&ncHa

99,7

AEROCANCUN NOS MODERNOS AIR BUS A 300 oFRETAIVIENTO

A221 -4709
Rio de Janeiro L^J

0 7 noites
Incluindo:

Parte aérea
e terrestre

4 X SEM JUROS
E NIHflUA US$1 Hh

+ 3 X US Si?4 l .

MÚSICA CIVILIZADA
& INFORMAÇÃO RELEVANTE

íj
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8 dias no Hotel Beacon em New York.
Traslados de Desde jtS_
chegada e saída. .1
Assistência de ' A */ ?%],,
guia brasileiro. íl J U/ J
mc ou entrada *Seguro viagem. uss 287>•Voando: ^ 1 Ox USS 160,

Ameritan Airlines. (Total USS 1.887,)
Consulte nossos preços para:

Tour oo out-kat SEACAUCUS |
Harlem Gospel • Atlantic Gty |

RESERVAS PARA BR0ADWAY
Pttjçoí qctbo 4 tcfYWtre em ctpfo. dvpíoaocòmbiode

R$ 0,9615de 07/11 f inaociamcnfo c/ curtào d< aédito.
7W!> 7LV ^WnGTHZcftLJr

MADE IN BRAZIL
Tel.: (021) 203-1306

Para se viajar pela costa da Cali-
fórnia, de San Diego até São Fran-
cisco, um elemento é fundamental,
indispensável: a rota deve ser feita a
dois. É uma viagem de romance.
Mais gente do que isso estraga o
clima, a bagagem também aumen-
ta... A costa do Pacífico é linda. O
ponto de partida é Los Angeles,
que é uma cidade meio chata, sem o
encanto e a magia do passeio.

Ao chegar você deve alugar um
carro, descer a rua que vai até Be-
verly Hills e passear um pouco. Na
hora do almoço vá ao L'Orangerie.
Mas cuidado, faça a reserva uma
semana antes. Depois, em completa
paz com o mundo, hospede-se no
Hotel Mondrian, charmoso e cheio
de efeitos do pintor.

No dia seguinte, pegue o carro e
desça pela Highway l até Tijuana,
na fronteira com o México, com
muito artesanato em barro e em
palha. Para passar a noite nada
melhor do que o Hotel Del Coro-
nildo, localizado em um bairro cha-
mado Coronado Beach, com preços
bem acessíveis. O hotel construído
há mais de 150 anos, tem como
vista um pôr-do-sol que deve ser o
niais bonito da costa do Pacifico.

No terceiro dia da viagem, pe-
gue a mesma estrada e suba em
diração a San Diego. A via tem

caminhada para gastar a comida
voltamos para a estrada.

A terceira parada é na cidade de
Carmel, que teve como prefeito du-
rante três mandatos o ator Clint
Eastwood. Carmel é tombada pelo
patrimônio histórico local e é uma
espécie de Búzios americana. No
dia seguinte chegamos em São
Francisco. Acho que a cidade é um
dos locais com mais personalidade
dos EUA, diferente de todas as ou-
tras. São Francisco tem uma in-
fluência européia e ao mesmo tem-
po asiática.

Para a hospedagem eu recomen-

do o Fair Mont Hotel que tem uma
vista maravilhosa por ficar no topo
de uma montanha. Não é preciso
dizer que deve-se fazer uma visita
ao Museu de Arte Moderna, que é
pequeno mas que tem exposições de
arte de vanguarda. O Pier 39
bém apresenta uma série de ativida
des. A história desse pier é muito
engraçada. O dono da Tacobel ven-
deu tudo o que tinha para fazer o
empreendimento. A prefeita da ci-
dade na época disse que se ele não
acabasse a tempo ela cancelaria to-
dos os contratos. Ele apostou que
conseguiria. Caso ganhasse a pre-
feita teria que inaugurá-lo de biquí-
ni. O pier ficou pronto a tempo, só
que no inverno.

Não se pode esquecer de uma
visita a Sausalito, cidade de pesca-
dores com excelentes restaurantes
de frutos do mar. A quase duas
horas de São Francisco está Napa
Valley, onde se faz o melhor vinho
americano. Depois de experimentar
os vinhos é aconselhável pernoitar
na cidade. No Nead Wood Resort
Hotel você encontra chalés indivi-
duais incríveis. Depois dessa sema-
na de aventura eu aconselho largar
o carro no aeroporto, transferir a
passagem de Los Angeles para São
Francisco e passar no Free Shop.
* Cftndido Jóse Mendes de Almeida é om-
presârio

FR0MMER'S

^nuiáta. ôeu 13° em você.

Disney

Top Fantasy
Saídas: Dezembro| 1 ç ft. 00 noites
cie hixcl em Oriundo. Visitas:
Disneytovrid, MGM Studios, Epcot
Conter, l 'niversal Studios e Hosic
ü'(.}rady's. Tuur de compras nu
Flórida Mall. Traslados. Parte aérea
+ terrestre em apto. quádruplo por
passou.

À vista R$ 9/9,
nu 15 parcelas USD 93,

Flórida Especial
Saídas: Dezembro: 1 e ti.
06 noites de hotel em
Orlando. 01 semana de
carro ti)x> Geomctro com
seguro (CDW/PAI) incluído,
furte aérea + terrestre em
upto. quádruplo por
pessoa.

Á v,s,u RS 649,
uu I 5 parcela: USD 66,

Compras de Natal em Orlando
Saídas: Dezembro: 1 c S. 06
noites de hotel em Orlando.
Tour de compras no Flórida
Mall. Disney Villuge e lielz.
\'isita: Kosie 0'Grad\'s.
Trasludos. Parte aérea +
terrestre em apto. quádruplo
;>or fhjssoa.

.\ visto RS 749,
ou 15 parcelas USD 77,

âi §
Financiamento pelocartão de crédito.

Opção em 3 parcelas sem juros

m

^SP

Av. Kio Branco, 123 s. 1.109 e 1310
Tel: 224-2626 • Fax: 224-1339

Plantão aos sábados até às 1.1:00hs
Consulte seu agente de viagens

Em Português, os Melhores Guias de

Viagem do Mundo

NOVA YORK
FLÓRIDA
CARIBE
MIAMI

ORLANDO
ANGELES

FRANCISCO
WASHINGTON
MONTREAL &

QUEBEC
CANCÚN&
YUCATAN

PARIS
ROMA

1 mm.' 1 L JBL^ HMBBMHPLONDRES
PORTUGAL

JAPÃO
EUROPA - A US 50-

INDISPENSÁVEIS EM SUA BAGAGEM POR DIA

Os brasileiros que estiverem planejando viajar já podem contar

com um poderoso aliado para desfrutar total e intensamente o

destino escolhido: o guia FROMMER'S da cidade, região ou país,
em língua portuguesa, devidamente adaptado para o moderno turista

brasileiro dos anos 90. Nele, ótimas sugestões de hotéis e

restaurantes, claramente descritos e classificados por categoria de

preços (Muito Caros, Caros, Moderados e Econômicos),

viabilizando, por esse motivo, qualquer orçamento. Mapas

detalhados ilustram os melhores passeios a pé, localizam hotéis e

restaurantes, oferecem a planta de metrô e muito mais.

NAS MELHORES LIVRARIAS DA CIDADE

FR0MMER'S

DISPONÍVEIS

Vendas no Atacado - Rio de Janeiro __
JAJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

Rua da Lapa, 180, sala 508, Rio de Janeiro
í Tel.: (021) 232-5387 e fax (021) 242-5865

Vendas por Telemarketing
JÚLIO LOUZADA PUBLICAÇÕES

Rua Haddock Lobo, 1327/7°, São Paulo
Tel.: (011) 853-9622 e fax (011) 852-4391

gEsaa
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Orlando e uma das cidades das Estados Unidos Wttb procu

alem de uma ida ao Parque Kruger, com direito descon
safari. A ceia e no hotel seis estrelas The Palace. pleta c
saida e dia 28 de dezembro e o pacote inclui passa- Oftai
gens aereas, cafe da manha, sete almo^os e sete -1339)
jantares. Pre^os a partir de R$ 3.875, com hospeda- -saida i
gem em apartamento duplo. quem
Cruzeiro — A Nakaz (507-2146) oferece um Estad«
cruzeiro de Natal a bordo do navio T/V Monterrey, pais pa
saindo do Rio, passando por Buenos Aires e che- ro e I
gando em Punta del Este. Pre^os a partir de RS seguw
1.458 (sendo que o segundo passageiro tem 50% de dias ei
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| Foctatoa 832,28 586,60 580,00

I Natal 753,20 527,24 524,00

Salvador 550,80 322,38 370,00

Macatt 678,64 465,60 659.00

Curitlba 387.88 290,91 266,00

Florianópolis 464,46 325,12 322,00

Porto Alagra 532,02 319,21 370,00

704,94 493,46 490,00

Começou a contagem regressiva para as festas de fim de ano no

mundo inteiro. Árvores de Natal, ruas iluminadas, presentes, fogos

de artificio Jantares em família e cerimônias religiosas. Cada povo

comemora à sua maneira. No Japão, por exemplo, não há tradição

em comemorações natalinas. Questão religiosa, pois no país do Sol

Nascente a maioria da população é budista. Mas isso não é

problema. Acreditando ou não em Papai Noel, todo mundo tem o

direito de festejar e sonhar com um Ano Novo melhor. Por isso, o

Viagem preparou um pequeno roteiro, com dicas para ninguém

ficar de fora dessas festas. Em qualquer língua e em qualquer

lugar.

;Acerte os 
ponteiros 

e 
faça 

a sua reserva. Ja começou a

Rogério Reis

a apresentações de presépios vivos. Árvores de Natal
ornamentam as salas das casas e, à mesa, em geral estão
comidas frias — por causa do calor—e frutas secas. No
Ano Novo, jantares regados a muita champagne.

Falou-se de Lisboa, de Madri, mas estão faltando
outros países do Velho Continente. É que na maior parte
da Europa as comemorações costumam ser mais reclu-
sas. Literalmente. Com o frio que faz por lá nesta época,
só mesmo o Papai Noel — acostumado às geleiras do
Pólo Ártico — para se aventurar pelas ruas.

Os italianos se reúnem para um almoço em família no
dia 25 de dezembro. O Ano Novo, por sua vez, é
comemorado mais efusivamente na região Sul da Bota.
Em Atenas, os gregos vão à igreja na madrugada do dia
25 e, no dia 31, ficam junto com os parentes, enquanto
jogam cartas.

Na Alemanha, destaque para as feiras de produtos
natalinos ao ar livre. A mais famosa é a de Nuremberg,
com pratos típicos e enfeites. Os dias 24, 25 e 26 são
feriados. Tem árvore de natal, missa à meia-noite e,
principalmente na região Norte, um prato feito com
carpa cozida e vinho branco. O frio é grande, mas nada
impede que o dia 31 seja saudado com fogos de artifício
e champagne.

Em Londres, são realizados concertos e shows duran-
te a semana de Natal e, no dia Io, uma parada percorre
ruas da cidade. Dali para Paris, onde a Ávenida
Champs-Elysées fica toda enfeitada para a festa natali-
na. As vitrines das lojas também retratám o clima de
festa.

Por fim Nova Iorque. A árvore de Natal do Rockfel-
ler Center, as belas vitrines das lojas e os inúmeros
jantares comemorativos nos restaurantes da cidade.
Quem sabe a Missa de Natal na catedral de St. Patrick?
Depois esperar o Ano Novo, com direito a contagem
regressiva no Times Squatp.
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• No dia 31 de dezembro, milhares de pessoas se

^reúnem na Porta do Sol, entrada da cidade de Madri, na".Espanha, 
para comemorar o Ano Novo. Lá, à meia-noi-

. te, um grande relógio no topo do edifício da Comunida-
*de de Madri dá doze batidas. A cada uma, os espanhóis
"comem uma uva. Eles acreditam que esse gesto lhes trará
!saúde, amor e prosperidade.

Nessa mesma hora — observadas as diferenças de
fuso horário — milhões de pessoas estarão comemoran-
do a chegada de um novo ano em todo o mundo. Em
Havana, Cuba, as famílias se encontram no dia 31 de
dezembro e a Praça da Revolução vira palco de shows de
grupos musicais. Na mesa, porco assado, rum e cerveja.
Já em Lisboa, a prefeitura promove apresentações de
música na Praça Terreiro do Paço.

E as festas de fim de ano se revezam, cada qual a seu
modo. Alguns povos não comemoram o Natal, por
motivos religiosos. Mas não há o que reclamar. O
mundo é grande e democrático, com espaço para todos
festejarem da maneira que preferirem. Vide o Japão. Lá,
o Natal só é festejado por uma pequena minoria, in-
fluenciada pelos hábitos europeus. Em sua maioria bu-
distas, eles freqüentam templos no dia primeiro em
busca de sorte no ano novo. A data é tão importante que
os dias Io, 2 e 3 de janeiro são feriados no pais.

Em Buenos Aires, nossa vizinha de Mercosul, as
, famílias vão àsjgrejas no dia 24 de dezembro e assistem

A maioria das companhias aéreas já está com os
vôos lotados até a primeira quinzena de janeiro de
1996. Viajar nesta época, então, pode ser uma
questão de paciência ou persistência. Em primeiro
lugar, faça uma pesquisa. Ligue para as companhias
aéreas que trabalham com os destinos para os quais
você pretende viajar. Às vezes, algum cliente fez
reserva, mas desistiu de usá-la. Muita gente também
reserva lugares em várias companhias e depois can-
cela.

O esforço, claro, depende muito do lugar que
você escolheu. Nova Iorque e Caribe, por exemplo,
estão entre os destinos mais procurados pelos turis-
tas brasileiros e, para conseguir lugar, muita gente
comprou as passagens em julho. Se estiver difícil,
não se desespere. As companhias aéreas costumam
colocar alguns vôos extras nesta época do ano. Na
última hipótese, apele para a lista de espera. Sempre
há uma chance.

Para dar uma ajuda aos turistas de última hora,
o Viagem listou telefones de reservas de companhias
aéreas e preparou uma pequena lista com preços de
passagens para algumas capitais brasileiras. A tarifa
é a mais barata de cada companhia, para preços cm
vigor no início de dezembro. No caso da Varig,

PACOTES
Muitas agências de viagem já não têm mais vagas

em seus pacotes. Por isso, se você ainda pretende
viajar no Natal ou no Ano Novo, é bom se apressar.
Para alguns lugares, onde a procura é muito grande,
encontrar vagas tornou-se uma tarefa das mais
difíceis. Aos interessados, no entanto, resta um
consolo. Sempre é possível entrar na lista de espera
das agências e apostar em eventuais desistências
daqueles que já garantiram seus pacotes.
Bwnos Airaa — A Operadora Fenix (235-
2929) tem pacotes para Natal ou Ano Novo em
Buenos Aires. São três noites, mais traslados, passa-
gens aéreas e city tour. Preços a partir de USS 599
(ceia à parte a partir de USS 106). A Fenix também
tem outros pacotes, mesclando Buenos Aires e
Montevidéu e Buenos Aires e Bariloche.
Acapulco — A Ati (221-4709) dispõe de pacotes
para o Ano Novo em Acapulco (sete noites), com
café da manhã, vôo fretado e city tour. Saída dia 26
de dezembro e preços a partir de USS 1.626, com
hospedagem em apartamento duplo. A agência
também conta com um pacote de Ano Novo mes-
ciando Acapulco e Cancún. São 14 noites, incluindo
passagens e café da manhã, com hospedagem em
apartamento duplo. Saida dia 26 de dezembro e
preços a partir de USS 2.242.
Parto — A PC Travei (220-0405) oferece pacotes
para o Ano Novo em Paris a partir de USS 2.490
(10 noites). Inclui passagens aéreas, hospedagem
com caie da manhã, traslados e jantar de Ano Novo
no hotel. A saída é dia 25 de dezembro.
África do Sul — A Nakaz (507-2146) oferece
um pacote de 14 noites na África do Sul, com
passeios em Pretória, Johannesbi^rgo e Sun City,

comprando a passagem com 11 dias de antecedência
o cliente ganha 30% de desconto no preço do
bilhete. Vale lembrar que depois do dia 10 de
dezembro, os preços podem mudar um pouco, por-
que começa a alta temporada.

além de uma ida ao Parque Kruger, com direito a
safári. A ceia é no hotel seis estrelas The Palace. A
saida é dia 28 de dezembro e o pacote inclui passa-
gens aéreas, café da manhã, sete almoços e sete
jantares. Preços a partir de R$ 3.875, com hospeda-
gem em apartamento duplo.
Cruzairo — A Nakaz (507-2146) oferece um
cruzeiro de Natal a bordo do navio T/V Monterrey,
saindo do Rio, passando por Buenos Aires e che-
gando em Punta dei Este. Preços a partir de RS
1.458 (sendo que o segundo passageiro tem 50% de

Air France: 532-3642, AUtalia: 262-2544, American
Airlines: 210-3126, TAM: 262-6311, Traosbrasil: 297-
4422, United Airlines: 532-1212, Varig: 292-6600, Vasp:
292-2080
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: Nordestc — O Albergue da Juventude esta cozinha internacional, a charmosa pousada Jem Mtk. JH Bl^fc JB JBL M^B I
Hp ; -promovendo um pacote de 22 dias para o Nordeste, a vapor, piscina e sala de ginastica. l^9| I
K,§ transporte em onibus de turismo. hospedagem lihabela — 0 hotel Vilamar (Av. dos Bandei- «g«MlVI^^A^KpB|^KA ¦
K| j em albergues, cafe da manha e ceia de Ano Novo. rantes, 55, Ilhabela, Sao Paulo, 0800-111304) tem ¦

;Ele custa RS 899 por pessoa. Informagoes: 531- diarias para casal a partir de RS 75 (para o Ano JM^H JIBIUHB^M 1||AJIP ^4%AJlEMttJl I
H" 12234. Novo, o hotel aceita um minimo de sete dias de W^XIwB WBBC1 EflML w %^%(B %A^lvHrHtfP% I
B}| I Petr6polis — O hotel Pedra Bonita (Estrada hospedagem). Tem piscina, playground e bar. ¦ _ _  _ I

j Rio-Juiz de Fora, km 69,5, tel: 0242/43-4781) olere- Monte Alegre — 0 hotel Riacho Verde (Es- B^ JMA BDI £IID ¦B- ; ce pacotes para casal no Ano Novo — sao tres trada para Amparo, km 6,5, Monte Alegre do Sul, ¦
diarias incluidas — a partir de R$ 390, incluindo 130 quilometros de Sao Paulo, tel: 019/899-1107) HF"PTl^ffTlJTV3JTri1,^TFJVTp3PTf'iBr^^^^^^TY^TI^B M

B- . cafe da manha, ceia e brunch, uma mistura de cafe possui pacotes para casal a partir de RS 630, no U ¦r.nlHLt'J'rJ J *i.T f« 1 l* ¦!>¦ } "likWL J k*L £~ ¦
da manha e almo<;o. 0 hotel dispoe de hipica, duas Ano Novo (cinco dias). Pensao completa. NATAL • PE1/EILLON • FEDIAS DE VEflAft M

piscinas (sendo uma termica), sauna e sala de ginas- Maui — O hotel Verde Que Te Quero Ver-te *"*>'Y~1 _ ^~"^#~^^^|~_J~^"~~^^M ¦
B- (Estrada Maua-Maringa, Km 7,5, Maua, tel: 0243/ |Tf7jrnTj^^cTTT77| I^BT*^ 1^ £•! 'HBB |[i| J11 ^^B M
B ::. Itaipawa — A pousada Petit Village (Rua Paulo 87-1322) tem pacotes para casal no Natal a partir de B
|i Roberto de Oliveira, Sitio Queluz, Itaipava, tel: R$ 550 (quatro noites), com cale da manha e ceia « dl««. S|ow de lambada, BBSaUiilllal^H 8 dm*. 7 r«(»i$o«s. u.B
^L| 0242/22-1463) tem pacotes para casal no Ano Novo incluidos. Ja no Ano Novo tem pacotes para casal sorv'?os de praia g dim*. ? noites de hotel nesta '3asse'° 0 u^ errl ®^jP° j I

(quatro noites) a partir de R$ 410, comdireito partir de R$ 750 (cinco noites), com direito a cafe da I lfll paradisiaca praia. _ 
^ _ , _ ,_. 1 ^ 

~% I

Rja cafe da manha. Ela tem apartamentos e chales, com manhaejantarnodia31. ¦ Desde4x.R$ ¦ W¥| 
Desde 4x R$ ¦ ww^ * 

'> ^1/ >¦

Kg de ano, estao programados ceia, doces, champagne a"*Dn Raul*Fernand^^2K V^s^uras! tel: 0244/ I BR7IT711TTWB ^^TT^T^SrrWiii l:UM<ll'] ii 7*l W
^Lr. e queima de fogos. 71-1993) possui pacotes para casal no Natal a partir ¦ ^Pi'JJ *1 jvi^B IiImLLAmmmUAmH ¦!
m Itaipava II — A pousada Capim Santo (Estrada de R$ 480 (tres diarias), e Ano Novo a partir de RS ¦ ? ?.c PQSS®j° a° 

^BlnTrRPl^l * •"¦>• ¦ j
Itaipava-Teresopolis, 1910, km 2, tel: 0242/22-1395) 600 (tres diarias). Todas as refeiijoes estao incluidas I 1 4B ^^BhhMhboimBB Hosp6^^0^1 ee^0BpQrm^au' ¦>

^¦1? possui pacotes para casal no Natal (tres noites) a no pacote. O hotel programou visitas a uma fazenda ¦ Desde4xR$ I Av| Rm de semana com Play Beto^Carrera World.arqUe M '

partir de RS 420, com cafe da manha e ceia. Alem de cafe, um sofisticado queijos e vinhos, alem de I (Total R$ 500,) Center, Simba Safari, Cidade V BO ¦'
VP' de um otimo restaurante que serve o melhor da ceia com coral e bingo. ¦ HETTrVrTTTHI Mo^ca"^^! Nov^tel 

Desde4xR$ I90j ¦
¦ ^KataiHiaBadi^H Morumbi (4*) com cafe da (Total R$ 632,) ¦

^ 
— —— ~ - 

jji 
~^~~ ¦ • JkM. Inclui tour manha e 2 refeigoes. M

agencia ainda tem outro pacote com o mesmo M Desde4xR$ 130^ Oesde4XR$^r$^Jg^ ¦

*'' ' noites, dez em Orlando e tres em Miami, com saida I BMBl 111 -i l f JBB^ B3n^233^CESIII I
^ %,[ ^ 

""*' dia 
30 de dezembro. Ospregos sao US$ 1.829 (sem M |^^Jy^J|J|B Desde4x R$ I VV| H

Moacou — A APAM Turismo (262-4171) tem Desde 4x R$ 1 48^ 
' 

. 
' 

RS ^AO-IIICCI^Z^QH I
^BMffE.'v ^BWa\» ^ pacotes de cinco noites em Moscou no Ano Novo (Total R$ 592,) 

^r-wm j # city-tour, H
por RS 1.130, incluindo passagens aereas, meia- P"ot°l traslados e passeio. m A£ ¦

Mfil|' pensao, festa de Ano Novo, traslados, passeio em IJ71||JMld|^| Desde4xR$ I Av| B

hotel Izmailovo, em Moscou. A saida e dia 29 de I 
*l^tericaO^inda ^JJESEZl'' 

¦

pacote para quem quiser comemorar o Ano Novo Genipabu. ¦ AA Canela, Ben'oGk^aives, I

^BhB|PH^HHBh|^PPP^^ 
• • ;^||s no Egito. A saida do Rio e dia 25 de dezembro e Desde 4x R$ | vO| ^s^Now^^pofee ¦

incluindo passagens, hospedagem com cafe da ma- 8 dia* - city-tour e traslados deA/^Imaga^550*0 ¦
BB^> "y*v?Tg nha, trasladosecruzeiropeloRioNilo. I HjylLLlj'IB 1AA B

''-^¦•¦¦-: mammm* - ;:"_;';"'"'v^.';,-.^ Santiago —Quatro urates, mais hold com cafe B Desde 4XR$ I "»/ Desde4x R$ IOV| B

^^^^^mais~^ocwa(^mfm^^nopwbr^le^os 
da manha, passagens aereas, city tour e traslados gyjTiwiTTvyrriTn'(TotalR$ 720,) B

para a capital chilena no Natal ou no Ano Novo, B AaJiMMdU^auailSaJ pensao.8 
' 

¦ Ail /^^SXliK. B

^Ba desconto), 
incluindo shows de musica, pensao com- com prepos a partir de US$ 699. B Ma^^0m°i^k!^nsao0rt 

^ 
Desde4XR$ |84^ B

B1 Orlando — A Top Flight (224-2626 ou 0800-25- pacote para Punta del Este, com sete noites de hotel 01 Tjm *Tota'R^ 
736'' 

§. B
¦te 1339) tem um pacote para Orlando e Miami com com cafe da manha, city tour, passagens aereas 8 B
¦ft- saida no dia 20 de dezembro. Sao 15 noites para traslados (ceia a parte). A saida sera no dia 26 de B (Total R$ 868,)  mg fwo p«pts«o tm npio. duplo  ¦

quem deseja passar o Natal e o Ano Novo nos dezembro e pre?os a partir de USS 929. A Nakaz barra: 325-5232 ~Z tijuca: 567-0102 ¦
¦n Estados Unidos. No roteiro, passagens pelos princi- (507-2146) tambem conta com pacote para Ano J^ema- ill-issl vjsab^ 2W4899 B

pais parques americanos. Sao dois precos. O primei- Novo em Punta del Este, com sete noites, hospeda- H ilha: 462-1605 dm m 'Wf f CCIM«f mEier: 289-6299 ¦
K- ro e USS 1.899 e nao inclui cafe da manha. O gem em apartamento quadruplo, passagens aereas, cowR°: 235^3275 *^^533^36^2*° !cawT: 

08°§jffTim 
B

^Be dias em Orlando. O Novo e comemorado no 1 064. ^^^^^^^^BBBBI^B^^^^^^^^^^Bi^BBBBBBI^^^^BBBBBBiB M

8 dias. Show de lambada,
serviços de praia e passeios.

8 dias. Passeios,
traslados e guia.

Desde 4x R$

Preto por pessoa «m opto. duplo
TIJUCA: 567-0102
MADUREI RA: 450*2700
V. ISABEL: 278^899
MÉIER: 289-8299
NITERÓI: 0800-214333
ICARAI: 610-3858

VIAGENS E TURISMO

QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 1995 JORNAL DO BRASIi
VIAGEM

Cláudia ThompBon

&&ii;

HmÊ&WM
A praia de Camboriú, em Santa Catarina, tem um dos réveillons mais animados do estado

®m$%m 8><i&S?í:SfiBPWW

miiiMa^aaÃsías «wçawW^W
iV< -

8 dias. Show de lambada,
serviços de praia e passeios.

8 dias. Passeios,
traslados e guia.

Desde 4x R$

w' mais procuradas no fim do ano por brasileiros

Preço por pessoa em opto. duplo
TIJUCA: 567-0102
MADUREI RA: 450*2700
V. ISABEL: 2784899
MÉIER: 289-8299
NITERÓI: 0800-214333
ICARAÍ: 610-3858

VIAGENS E TURISMO

PODE COMRARAR!

COM CERTEZA, VOCÊ COMPRA

NA AMERICATUR.

CHARTERS ESPECIAIS 4X SEM JUROS

NATAL • REVEILLON • FERIAS DE VERÃO

PORTO SEGURO | PORTO DE

GALINHAS
8 dias. 7 noites de hotel nesta
paradisíaca praia.

Desde 4x R$1138,
(Total R$ 552,)

FORTALEZA B CIDADE DA ¦ BET0 CARRERO
8 dias. Inclui passeio ao
Beach Park.

125,
CRIANÇA

Desde 4x R$ ¦ MàW0 J fim de semana com Play
(Total R$ 500,) Center, Simba Safari, Cidade

8 dias.
Hospedagem em Blumenau.
Visita a Itajaí e no Parque
Beto Carrero World..

SALVADOR
8 dias. Inclui tour
Bahia Histórica.

Desde 4x R$|130,
(Total R$ 520,)

da Criança e Parque da
Mônica. Hotel Novotel
Morumbi (4*) com café da
manhã e 2 refeições,

Desde 4x R$|158,
(Total R$ 632,)

Desde 4 X R$

(Total R$ 268,) ^ dias. City-tour e traslados.
MACEIÓ

ILHÉUS

|148,
(Total R$ 592,)

F. NORONHA/
NATAL Desde4x R$

8 dias. Pensão completa na jlhade F. Noronha.

|133,
(Total R$ 532,)

Desde4x R$
ARACAJU

RECIFE
S dias. Ci ty-tour e passeio
à histórica Olinda, àj ¦¦

Desde 4x R$ I ^

PRAIA DE PIPA/

NATAL

_8 dias. City-tour,
(Total R$ 996y) traslados e passeio.

Desde4x R$|125#
(Total R$ 500,)

^^^^^^^^Hnoites 
na Praia de Pipa e

Natal, cj passeio a_
(Total R$ 452,) Genipabu.

SERRA GAÚCHA

FLORIANOPOLIS Desde 4x R$ 138,

8 dias - City-tour e_traslados_

Desde 4 X R$

¦ irasiaaos

1142,
(Total R$ 568,)|

SALINAS DE

MARAGOGI

8 dias.7 ivMféas. Gramado,
Canela, Bento Gonçalves,
Garibaldi, Caxias
do Sul, Nova Peirópolis e

(Total R$ 552,) Itaimbezinho. Passeio
de M° Fumaça.

Desde4x R$

VILLAGE PRATAGY
8 dias* No melhor resortde
Maceió, com meia-pensão.

8 dias. Resort Salinas de
Maragogi (5*) com meia
pensão.

1180,
(Total R$ 720,)

Desde 4 X R$

Desde 4 X RS1217,
(Total RS 868,)

1184,
(Total RS 736,)

BARRA:
LEBLON:
IPANEMA:
ILHA:
CENTRO:
COPA:

325-5232
511-5788
511-5853
462-1605
224-6744
235-3275

Macaló (Alagoas) — A agitação toma conta da
praia da Ponta Verde durante as comemorações do Ano
Novo. Os hotéis da orla promovem uma queima de
fogos para dar adeus ao dia 31 de dezembro. E a alegria
fica completa com as pessoas na rua, carros de som,
champagne e muita cerveja.
Salvador (Bahia) — A programação ainda não
está toda fechada, mas no Ano Novo vai haver queima
de fogos em toda a orla marítima de Salvador. No dia Io
de janeiro, será realizada a tradicional Procissão dos
Navegantes na Baía de Todos os Santos.
Aracalu (Sergipe) — O Ano Novo é comemora-
do na Marina do Shopping, com queima de fogos
patrocinada pela casa de espetáculos Àugusto's. Muita
gente vai de lancha e até de jangada participar da festa.
A animação também marca presença nas areias da praia
do Mosqueiro, com queima de fogos.
Balneário de Camboriú (Santa Catari-
na) — Durante o Natal e o Ano Novo, os turistas
fazem a festa em Camboriú. O número de pessoas no
balneário chega a 500 mil, quando a população fixa é de
70 mil. Um presépio com mais de 30 metros de compri-
mento e 15 diferentes cenários aumentam o clima natali-

no, na Praça Higino Pio. Isso sem falar nas apresen-
tações de corais e orquestras. No Ano Novo, shows de
música na Praça Almirante Tamandaré e queima de
fogos na praia. 1
Curitiba (Paraná) — Até o dia 23 de dezembro,
um coral natalino se apresentará em frente ao prédio
Palácio Avenida, na Rua das Flores, às quartas, sextas,
sábados e domingos, no horário de 20h30. Na pra,ça
Santos Andrade, onde fica a Universidade Federal do
Paraná, um presépio ao vivo será encenado de 1 a 3,7 a
10, 14 a 17 e 20 a 23 de dezembro, sempre às 21h.
Belo Horizonte (Minas Gerais) — A TV
Alterosa vai realizar o 6o Show Alterosa de Fogos, às
margens da Lagoa da Pampulha, para comemorar o
Ano Novo. A festa começa às 22h com a apresentação
da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas
Gerais, na Praça Alberto Dalva Simão. Nas ruas, per-
nas-de-pau, grupos de capoeira, engolidores de fogo e
malabaristas estarão animando as pessoas. À meia-noite
é hora do show de fogos: dez minutos de tiros e fogos de
artifícios mais uma cascata de fogos de 150 metros no
Museu de Arte e canhões de Luz.
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Epcot Center, com shows e queima de fogos. A
agência ainda tem outro pacote com o mesmo
roteiro, mas um tempo de duração maior. São 13
noites, dez em Orlando e três em Miami, com saída
dia 30 de dezembro. Os preços são US$ 1.829 (sem
café da manhã) e USS 1.999 (com café da manhã
nos dias em Orlando).
Moscou — A APAM Turismo (262-4171) tem
pacotes de cinco noites em Moscou no Ano Novo
por RS 1.130, incluindo passagens aéreas, meia-
pensão, festa de Ano Novo, traslados, passeio em
Moscou e São Petersburgo. A ceia será realizada no
hotel Izmailovo, em Moscou. A saída é dia 29 de
dezembro.
¦gKo — A PC Travei (220-0405) organizou um
pacote para quem quiser comemorar o Ano Novo
no Egito. A saida do Rio é dia 25 de dezembro e o
retorno dia 5 de janeiro. O pacote custa USS 2.430,
incluindo passagens, hospedagem com café da ma-
nhã, traslados e cruzeiro pelo Rio Nilo.
Santiago — Quatro noites, mais hotel com café
da manhã, passagens aéreas, city tour e traslados
(ceia à parte). Este é o pacote da Fenix (235-2929)
para a capital chilena no Natal ou no Ano Novo,
com preços a partir de USS 699.
Punta dei Bate — A Fenix (235-2929) oferece
pacote para Punta dei Este, com sete noites de hotel
com café da manhã, city tour, passagens aéreas e
traslados (ceia à parte). A saida será no dia 26 de
dezembro e preços a partir de USS 929. A Nakaz
(507-2146) também conta com pacote para Ano
Novo em Punta dei Este, com sete noites, hospeda-
gem em apartamento quádruplo, passagens aéreas,
café da manhã e passeios. Preços a partir de RS
1.064. ,

desconto), incluindo shows de música, pensão com-
pleta e todas as atividades do navio.
Orlando — A Top Flight (224-2626 ou 0800-25-
1339) tem um pacote para Orlando e Miami com
saída no dia 20 de dezembro. São 15 noites para
quem deseja passar o Natal e o Ano Novo nos
Estados Unidos. No roteiro, passagens pelos princi-
pais parques americanos. São dois preços. O primei-
ro é USS 1.899 e não inclui café da manhã. O
segundo, USS 2.149, garante café da manhã nos 11
dias em Orlando. O Ano Novo é comemorado no

; Nordeste — O Albergue da Juventude está
; promovendo um pacote de 22 dias para o Nordeste,

com transporte em ônibus de turismo, hospedagem
j em albergues, café da manhã e ceia de Ano Novo.

Ele custa RS 899 por pessoa. Informações: 531-
i 2234.
! Petrópolis — O hotel Pedra Bonita (Estrada
j Rio-Juiz de Fora, km 69,5, tel: 0242/43-4781) ofere-' 

ce pacotes para casal no Ano Novo — são três
diárias incluídas — a partir de RS 390, incluindo
café da manhã, ceia e brunch, uma mistura de café
da manhã e almoço. O hotel dispõe de hipica, duas
piscinas (sendo uma térmica), sauna e sala de ginás-
tica.
Itaipava — A pousada Petit Village (Rua Paulo
Roberto de Oliveira, Sítio Queluz, Itaipava, tel:
0242/22-1463) tem pacotes para casal no Ano Novo
(quatro noites) a partir de RS 410, com.direito a
café da manhã. Ela tem apartamentos e chalés, com
telefone, televisão e frigobar. Para as festas de fim
de ano, estão programados ceia, doces, champagne
e queima de fogos.
Itaipava II — A pousada Capim Santo (Estrada
Itaipava-Teresópolis, 1910, km 2, tel: 0242/22-1395)
possui pacotes para casal no Natal (três noites) a
partir de RS 420, com café da manhã e ceia. Além
de um ótimo restaurante que serve o melhor da

cozinha internacional, a charmosa pousada tem
Sauna a vapor, piscina e sala de ginástica.
Ilhabela — 0 hotel Vilamar (Av. dos Bandei-
rantes, 55, Ilhabela, São Paulo, 0800-111304) tem
diárias para casal a partir de RS 75 (para o Ano
Novo, o hotel só aceita um mínimo de sete dias de
hospedagem). Tem piscina, playground e bar.
Monte Alegre — O hotel Riacho Verde (Es-
trada para Amparo, km 6,5, Monte Alegre do Sul, a
130 quilômetros de São Paulo, tel: 019/899-1107)
possui pacotes para casal a partir de RS 630, no
Ano Novo (cinco dias). Pensão completa.
Mauá — O hotel Verde Que Te Quero Ver-te
(Estrada Mauá-Maringá, Km 7,5, Mauá, tel: 0243/
87-1322) tem pacotes para casal no Natal a partir de
RS 550 (quatro noites), com café da manhã e ceia
incluídos. Já no Ano Novo tem pacotes para casal a
partir de RS 750 (cinco noites), com direito a café da
manhã e jantar no dia 31.
Vassouras — O Mara Palace Hotel (R. Chan-
celer Dr. Raul Fernandes, 121, Vassouras, tel: 0244/
71-1993) possui pacotes para casal no Natal a partir
de RS 480 (três diárias), e Ano Novo a partir de RS
600 (três diárias). Todas as refeições estão incluídas
no pacote. O hotel programou visitas a uma fazenda
de café, um sofisticado queijos e vinhos, além de
ceia com coral e bingo.
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j f Miami Mae!!! Quero 
viajar de navio, 

j   ^
¦ MARIO ANDRADA E SILVA crjstina rjo branco fcaLa

FRED 

Flintstone, Barney, os
Jetson, Scooby-Doo, Ze

no Brasil. Os famosos person
comprar em Miami". S6 que desta vez e verdade. Come^ou nagens da Hanna-Barbera estSo a
temporada das liquidates pre-natalinas nos EUA. Uma epoca bordo dos navios Oceanbreeze
onde o comercio americano pretende vender USS 120 bilhoes so Seabreeze, da Dolphin Cruise'Line;

~ para o pessoal do dinheiro plastico, cartoes de credito. Todas as e R°yd Majesty, da Majesty Cruise
grandes e pequenas lojas do pais amanheceram na ultima sexta-fei- Line, para divertir as crian$as du- ^ v

descontos dc ate 40%. A safra das liquidators rante ps_cruzeiros. A programa^ao . 'l^taH

deve durar ate a segunda quinzena de dezembro, quando as lojas infantil inclui jogos, gincanas, fes- '>>*-*£'- "r^ll
os precos oficiais para vendas de Natal. Uma dica ,as e brincadeiras interativas. Para I :

,. importante para o turista brasileiro que chega na Florida: procure 1ue a ^versao seja complete, foram ?. I
. as grandes lojas americanas. Em epoca de liquidafao, elas ofere- elaborados cardapios especiais ins- a't

cem preQos muito mais atrativos do que os dos comerciantes de pirados nos desenhos animados da
eletronicos de downtown, centra de Miami. Hanna-Barbera. Os pratos mais

Oscar 
'cabCCS.' do Z* Colmeia e a '

quem quer comer sem
Quem estiver bolso mordido na hora Enquanto se divertem as crian-do em uma orgia consumista a.a ca dfi.trra* q , aivenem, as crian ^||V\ , •

fin N'lt'il nnrlp , e passar na cnurras- ?as aprendem sobre navegafao e ' tm ',
Natal pode aprovettar cana Los Ranc|-,os do Bayside vida marinha alem de detalhes so- MM Wo invernode Miami para ver os Market Pace Kmfft u 

nunimd, mod ae aeiames so- felggg
filmes com lancamento creme- *1 , 2, ?" bre os portos visitados. Os cruzei- • *g IS.

, . lan^amcnio picnic dade, ou em qualquer filial da ros sao semanais — com nrecos a 8i > * . <. ¦ Iditado para a conquista do Os- mi(> J 'tua 
c„i ros sao senwnais com pre^os a «& VMjgk M ,„ I

car Dennis de desov^r ns sens ,1 q esPdIha l*'0 sui partir de US$ 655 por pessoa —, > !» <m & % t ZL^KmHt WAt r. u pois Ul desovar os seus de Miami com restaurantes em nassando oelo Canal do Panamasucessos comerciais no penodo Coral Gahlcs, Kenda|] e n0 SS Ba^ams e Key wS No 
'

de fenas, a industria do cinema Shonninn renter The Falk ^arioe 
oanamas e Key west, wo xgsmMjfe

aproveita o fim do ano para 
bhopP,ng Cen§| Falls- Royal Majesty ha cruzeiros de tres ::

langar os filmes-cabega que fa- <*ias a Partir ^e ^SS 349.
sucesso entre os jura- 

"Vcl 
clO tC&tfO Num cstilo mais sofisticado, o

dos do Oscar e o publico adul- navio Royal Viking Sun — consi- ' j .',
to. A Ilia de estreias desta se- A temporada de teatros em derado o raelhor do mundo pelo
mana inclui Casino, de Martin Miami tambem esta no auge. Guia Berlitz — vai partir do porto ~ 

^jSBRbR^BP^Scorcese com seus atores pre- Que tal um programa cultural do Rio no proximo dia 5 de dezem-
diletos, Robert De Niro e Joe apos um dia de atletismo com- bro com destino a Nova Iorque. ^ "8^' 1
Pesci, alem de Sharon Stone. preiro nos shoppings da cida- Serao 19 dias, passando por Salva- s |f.
pel a primeira vez atuando em de? 0 Miami City Ballet, talvez dor, Belem, Barbados, St. John's. 0 

"IhBMIMBBBBBHHHBE'" ^1
um time de primeiro nivel. 0 a melhor companhia de bale navio chega a Nova Iorque no dia U
pessoal que gosta de tiroteio e dos EUA, esta em temporada 20 de dezembro e os passageiros |»»fiwa«wH5wu 

tww "s
destruicao pode se divertir com com 0 quebra-nozes ate 17 de tem tres dias livres. ""^

Money I rain, uma tipica aven- dezembro. 0 Coconut Grove Todas as cabines do Royal Vi- to 24 horas. Algumas cabines tem' tEWfWnKTWSr%3flAJtttura policial com Wesley Sni- Playhouse, abriu sua tempora- king Sun sao confortaveis e tem geladeira, bar, varanda privativa RIO: 242-7874 - 252-0044 - 252-1277
pes e Woody Harrelson. da com Ladies in Retirement uma decoracao tipicamente escan- com mordomo a disposi^ao. Com P- CALDAS: (W5) 7P2-2000

a promessa de um suspense de dinav3i com m6vejs em madejra embarque no Rio, o cruzeiro de 19 ^SS3P?Ls\r j . ,• alta qualidade. O cardapio de „ T- ¦¦ ¦ , . dias custa a partir de USS 6.995 nor cavium 1
Vlda mtellgente teatro em Miami traz ainda ^ra" Tem ar cond.cionado, closet, induindo bilhete aereo^

Esta e definitivamcnte a se- homei? 
fde 

La Mancha, um esoivanmha, TV com dez canais, parte terrestre de Nova Iorque sai
mana do cinema em Miami O mus,cra! famoso Para 0 tealr0 radl° com trcs estacoes' teiefone< P°r us^ 725. Resems pelo telefo- WiS
festival de cinema italiano da mais famoso da Florida: 0 Mg secador decabelo e servi^o de quar- ne (011) 257-9877. 3 X 66,80 5 dias: 4 pernoites• 8 refei(5es
cidade promete servir na defe- radc Theatre, que acabii de ser po^osoecaujas (035) 722-4222^^^^^xcTtokriado 3 X 53,80 pp
sa da tese segundo a qual existe ^sla?radP, Para 0 PubllC0 de
vida inteligente em Miami. A Coral Gables" ¦ JI !M!lf4 PA'J ^ M FFfFTRFTfflil^if'T'fl DFinCTI I All

rr^TSSS Revelon f^Tg iimllMl 
"—5

tt9arit» mm »^si
Ladroes de bicicleta com as ul- nnsma v agtm de sempre para ^ US$992, Apr-s fronfHSfeod^o. p„nsAo | 50*dedescovto zZJMilij -
timas producoes do cinema ita- Miami atras das compras e da j. REVE1LLON completa. tv cores cm colonial 1 no r passaceiro  *"w mKJ Kmpri^rinnabmg.M
liano. Imperdivcl para quem * Cuba (oe^Kes) (021) MO* WMV/26^84M°Beth 1 «^S*ILra |^|f|lll AVAT 

m2'5®®^'|
mora na cidade ou tem um dade e reservar lugar em um & apartird^#^ s USS897 h KMamm^osMm/ I ./Il| Vlf /II. ivW.M£,J
tempo extra para gastar com dos nav'os de tunsmo que es- > 

WKESSEGBSStEM VillllliltiliJ |
programas serios. ,ao sendP preparados para §. da mani»6.«i<;> ^ 

Pr6*. a miquoi pw«<ra 8 bIwtMIjSK?1' Escolha 3£0r3 C viaic tTSDOUilo istbsamUnmai 
'£•

viagem de reveillon. Passar « Pr11?Ai?n/^i'ih^ pahque hotel morro azul 6 rnm nolhcHhce §f
„ *, , , ultimo dia do ano na costa da I EXClUSOfS M~ «3.875,^ 

*-

RoH 1710 '1 Florida entre Miami e Fort £ (11natas)apartijd<jUS$ 1 fi>4t natalereveillon:ultimasvagas :i virinvticIVUU1Z1U ci ,J( 
Miaml <- ' or' Ma«TM ? toM*l*«*H ma>IL(7 noMsi Inf., 541-8820 ou 258-5116 I YU IOYUS M^LW IHKVI V/QC

Kraci'lAir-! Lauderdale custa cerca de USS voe vIA^l  1 nmxcuKQ Wsr llWlXlil/Sb k
uiaautiia 170 por pessoa, com direito r-t—v-tv fj ffxwooof mhionh\mtal " 

„ „;"i' i8dm-i9itfd^es,Hot& | k
Pica dificil passar uma tem- jantar, shows, t i uma visi a ao | B.AIRES+BARILOCHE BUZIOS | f™™** NAKAZ

porada em Miami sem sentir casino de bordo. A Discovery | de US$ 938, P0USADAP^^a^ALZ PAC°TE 
1 «^XTAM kua Uuenos Aires, 70 • 5'andar „ 1.425,^

SriteriiTSSK I ^SSSSSSSSRm. IZT!I Tel.: 507-2146 ».-~Jtnurracanas orasueiras. in in aora at navios a coiocar seus § nSfRXKITRfniRintTS
guem aguenta passar mais do pacotes de reveillon no merca- Ul^f-\*1rJi|rl£lrj

ou quatro dias na base do. Informacoes pelos
do iiambiirguer com pickles. 1800 937 44 77 ou 001 305 525
No roteiro das churrascarias 78 00, ramal 736. Agencias de I AINANNF HOTFI 

Viajar pra Sao Paulo no Trem de Prata
de Miami, o turista brasileiro turismo especializadas em cru- nuiLL e o maximo. Uma viagem tranqiiiia,
deve comegar fugindo das ca- zeiros maritimos ja devem es- ninS^mVdVSrraVTi^uni1" confortavel, ideal para um clima romantico.
sas que anunciam o "verdadei- tar comercializando os mesmoj n~tZ~%L0^mZr<Tm~rZ"r * IMP|||||||HHH|H. Com direito a jantar e cafe da manha,
ro rodizio brasileiro". Trata-se pacotes. Quem consegue jantar J^XTXpr"<?°" ^ bB"'* MilWlIIM1 liWiWiiTBM voce desfruta de luxuosas cabines comdo conto do churrasco. Mesmo em um navio sem problemas conforto. i.z.r oomid. banheiro nrivativn p ^r-rnnHirinnnrloa melhor churrascana brasilei- de enjoo,ja tem uma otima op- (nt -rrT^r lofS 7*23 -ynoe c , 

° ar-cond»cionado.
ra da cidade, Rodeo Grill em cao para a ultima noite do ^ > 02-29W / 62-2985 E 6 tao segura que voce nao vai
Coral Gables, fica devendo ao ano. *—querer mais andar de aviao.

HHHHM /j£ii~X

HOTEL MIRANDA ^"JSSS 

B|Hra|||||iWHU| 
(TREM MPRATA)

Relaxc das tensoes do dia a dia em S. Lourcn^o num dima de tranqullidadc com Duas piscinas (natural e tratada), z' ¦
__ niuito verdc o ar puro. A 100 mts cio Parcjus das Aguas S3Un3 csvslos UnpirA p a jj"j / 

~ "Diana — R$ 50,00 (casal) com direito a 3 refei^oes, aptos c/frigobar, "TV a cores. melhor rnmi^a raspira ° ' SAO
telefone e garagem.  ..-! ^lra-S/frlgobar B$ 48,00. Comida tipica caseira. ArnHi wo«pacotea paifln* . "" iOum 4a mm vara*. dcciruc. di /mii mi wii c m >n«i «».-de senuuta e feriados. Tlk.! UUll «Uii1. U.IUI REScRVAS: R| (021) 293 4071 E SP (011) 825 7022

Trabalhamos c/CKSo VISA - Tel. (035) 332-3111 Jl JIH1M !ZZZ j

a W.S. Evttfitos 3S1~3273° ¦ Paraty de 8 4 10/12 R* 120,00 p/peuos. M M 9 Jia^cif*ldin?»0hirK>tO I R6veilk>n Sio Padro da Aldeia. pousada c/w. IvlaMltudoparRS130ocaul.vilido'atidezembro. ¦ *">na. na Baira da praia. 1/2 panrio. ceia.
POUSADA ALCOBARA ^ 1*1 'fj \ H IJUflmUmUlflj/H

^0246) 23-2418 pwonot*o 
mf«fimMEMMEP8|

/r^> j ,, \/f/p o nosBnsdesemana. ML. nan, um, jwm, m,w, ¦¦¦!»  _  I I j i I H «.11 i F'l 1 IIJ 9

^(JlmU>(M |^yH|| wh,iuttboL liuimljLuiaUiiii ^K|nnTdfff7|H PSbSum3bCS|newyo«k r$744,ESQ3GIE|3&ES^9'
R. Bernardo CoutWto, 9448 - Araras - Petrfipolis rM* ^^*71 ^SSff° appi^ iSj«,GaES 1
5gffi!i£^5ass ^^rTsu^rtS1'- =1M,s liiffililiiliHiil s« SSk SS J™ \11 *M III 1111 m FTi nWRfflBn TELS.:t0244) 65-2070 Z65-2322 (Mandes) \U£*tOJ <220M B8MHHHHHHI # OAO ROMA  RJ 789. |m"« ¦ »»1U1 imil  miHII 111W\9 DADIQ D« AEREO + TERRESTRE W

 r—1 ZcfeMlM. HAMrtiior o\ Z„ n°m (ARC.) EM DPI. I
POUSADA SOL DEGERIBA ~ buenos AIRES..... , R$ 259,' RS 386. I/(^V^ 38o3, BiV^i r^ldCClflAQllAC pkecos su»rros a AtitRAco »w mSBKi lmco -inn n I ^ -J"

- ''t' RTvlF 
tjTiro/Vereira ^lassilicados consuitcseua^tedewg&6 (021) 22(^?SQ9 wkaKe^: Cai* da Reveillon Ultimas Vagas *————¦——1 > jiRoBorvcui (0243) 71-1278 Tel/Fax: (0246) 23-6356 .

fqx- <0243) 71-2288   1

i tim ¦ ^Di^mm IliMISSB':
: V, ,K , ; ; :^LRM8aoSa^™ 1/loUUc passagensacreasemrST newyork L—^ 1-:___,_1' ° I1 ! |^VEILLC>NtTsOO ', B.AIRESouM0NTEVIDe0....«$ 266, ¦ ®WK (QDP) R$Q19 .' BUZIOS(0211275-2018/275-1882' ^completa.etc...' ¦ uma »> 46s, — *^*mo * Trira^°±Qyi* > :"TIT l ! . j0/z.. I U MIAMI(Conexao) R* 519, CI AB||\a CCA

fl ¦¦ ¦wiliiBW MIAMI n* 689, ¦ WmlUA WtKI?f.(15dtas)
ia:fj:wiMFAK1 —Aw, ¦HSy|aSffl|9yaj| newyork *$753, FLY * drive MemEgBBllflMSBBBmaffiH EM ORLANDO HnlHni|m99ni!| LOSANGELES m 835, (OOP) - Carro c/ sesuro + «»OXV,(10dias)
CoJT.°'? Aluguel de casa toda equipada. ¦!|U|aH9|UkQ3|yd BRUXELAS..._ ......*$ 844, Hotel + A6r«o aaq

sin>o«Aaapr6Hc« Cinco estreias. Conforto e seguranpa. 0800-23-5000 PARts ou row »towns _ r$ 799, ALTA TEMPORADA (15di3s)
Aulas particulates - Prof, franceses Diana: USS 75.00 (at6 8 pessoas) ^Kp||fe|MpHBHM Maori ou usboa m 762, nm _CE OCA

Olivia & Michel - 239-4417 . LEBLON ,n,s: 641-8820 ou 974-4313 Ij ¦ ¦WKH|BHg|»M AatamosCartoesdeCrWuaConsuttMos. lllllTilt*W-Z76|W¥«Wi(10tfes|51221 I Nao saa do Brasil sem seguro saude. 1^ 17 mas • l)$ 45. e 18 a .VI rtia< i ^ c;n
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FINANC8ÁVEL,
É SÓ ESCOLHER!

PROMOÇÃO

FROTA BRASILTURISMO
240-9878

c/ Reveillon em Cniitib.i, 7 dias, 1/2 pensãor %£>Jk, ônibus de luxo c/ ai Fl%T*TTiTT?j

D& iOUJAÇU LIGUE (021)371-2762
Confirme sua leseiva )A ti 371- 8757

HOTEL FAZENDA
BOA ESPERANÇA

UNI EXCHANGE

TURISMO
NATAL £ REVEILLON

MS 500
APROVEITE!!! BAIXA TEMPORADA

Tranqüilidade & Natureza

1.570

PACOTES EUROPA USA

UNI EXCHANGE TUR
FRANCÊS A JATO

tElS 521 - 9543 267-3627

JORNAL DO BRASIT
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VIAGEM

¦MARIO ANDRADA E SILVA

O barato da cidade

CRISTINA RK> BRANCO

F 

RED Flintstone, Baraey, os
Jetson, Scooby-Doo, Zé
Colméia e Catatau — quem
diria — vieram passar férias
no Brasil. Os famosos perso-

nagens da Hanna-Barbera estão a
bordo dos navios Oceanbreeze e
Seabreeze, da Dolphin CruiseLine;
e Royal Majesty, da Majesty Cruise
Line, para divertir as crianças du-
rante os cruzeiros. A programação
infantil inclui jogos» gjnraias, fes-
tas e brincadeiras interativas. Para
que a diversão seja cotapleta, foram
elaborados cardápios especiais ins-
pirados nos desenhos animados da
Hanna-Barbera. Os pratos mais
concorridos são o hambúrger de
brontossaurus do Barney, o frango
do Zé Colméia e a pizza do Cata-
tau.

Enquanto se divertem, as crian-
ças aprendem sobre navegação e
vida marinha, além de detalhes so-
bre os portos visitados. Os cruzei-
ros são semanais — com preços a
partir de USS 655 por pessoa —,
passando pelo Canal do Panamá,
Caribe, Bahamas e Key West. No
Royal Majesty, há cruzeiros de três
dias a partir de USS 349.

Num estilo mais sofisticado, o
navio Royal Viking Sun — consi-
derado o melhor do mundo pelo
Guia Berlitz — vai partir do porto
do Rio no próximo dia 5 de dezem-
bro com destino a Nova Iorque.
Serão 19 dias, passando por Salva-
dor, Belém, Barbados, St. John's. 0
navio chega a Nova Iorque no dia
20 de dezembro e os passageiros
têm três dias livres.

Todas as cabines do Royal Vi-
king Sun são confortáveis e têm
uma decoração tipicamente escan-
dinava, com móveis em madeira
clara. Têm ar condicionado, closet,
escrivaninha, TV com dez canais,
rádio com três estações, telefone,
secador de cabelo e serviço de quar-

As crianças vão sé divertir à bordo dos navios brincando com personagens como os Jetsons

to 24 horas. Algumas cabines têm
geladeira, bar, varanda privativa
com mordomo à disposição. Com
embarque no Rio, o cruzeiro de 19
dias custa a partir de ÜS$ 6.995 por
pessoa, incluindo bilhete aéreo. A
parte terrestre de Nova Iorque sai
por USS 725. Reservas pelo telefo-
ne (011)257-9877.

12-7874 - 252-0044 - 252-1277
CALDAS: (035) 7?2-2000 ^

f^fQ^ SAUNAS
iKfa^ s-jogos

*B0ÁGUÀ
quadra Aportes

r PISCINAS QUENTES
TOURO MECÂNICO

5 dias: 4 pernoites • 8 refeições
3 x 53,80 PPJ

CAVALOS
PEDALINHOS ^§fl£QUADRAS ESPOflTTVAS^fclZ
Ptscttus C/T060ÁGUA ^
S dias: 4 pernoite-4 nMçòct
3 x 66,80pp
POÇOS DE CALDAS: (035) 72

Vida inteligente
Esta é definitivamente a se-

mana do cinema em Miarni. O
festival de cinema italiano da
cidade promete servir na defe-
sa da tese segundo a qual existe
vida inteligente em Miami. A
mosira começa na quarta feira
e vai até o dia 3 de dezembro,
misturando velhos clássicos
como Roma, Cidade aberta e
Ladrões de bicicleta com as úl-
limas produções do cinema ita-
liano. Imperdível para quem
mora na cidade ou tem um
tempo extra para gastar com
programas sérios.

agi'mpSBm

ILHA DE JAGUANUM

Apt°s frente mac, passeio de barco, pensàoi completa, tv cores café colonial,estacionamento. Visa ou 3 i s/juros
(021) 290-5709 I 260-8483 Beth

Réveillon
Plano de férias? Enjoado da

mesma viagem de sempre para
Miami atrás das compras e da
Disney? Uma opção de novi-
dade é reservar lugar em um
dos navios de turismo que es-
tão sendo preparados para a
viagem de réveillon. Passar o
último dia do ano na costa da
Flórida enire Miami e Fort
Lauderdale custa cerca de USS
170 por pessoa, com direito a
jantar, shows, e uma visita ao
casino de bordo. A Discovery
Cruise Line é a primeira opera-
dora de navios a colocar seus
pacotes de réveillon no merca-
do. Informações pelos tels:
1800 937 44 77 ou 001 305 525
78 00, ramal 736. Agências de
turismo especializadas em cru-
zeiros marítimos já devem es-
tar comercializando os mesmo.,
pacotes. Quem consegue jantar
em um navio sem problemas
de enjôo, já tem uma ótima op-
ção para a última noite do
ano.

THE PALACE í
SAtOA: 11/02/%-;ft12 (his visitando: Cspctouv/ ¦
PrtíoóliSun Gt)1 ?¦)

Krugrr Piitllohanncsbwg, y
«3.500,». 'I?

NATAL.
Isla Margarita (oe noites)
a partir de US$992.

UM
M0NTEREY
50* DE DESCONTO
NO T PASSAGEIRO
EOF GRÁTIS
10 noites de Cruzeiro.
Sotàm Bo/Bucnos Aires/
Puna dei LesttjKo
«1.940^

REVEILLON
Cllba (oe*noites)
apartii^^^USS897,
lncluli.Urt.#íf«o, «ràsladOB, hotel, cafáda manhÇ
Cruzei rp/puba
(11 ncitas) a partir déUSÍ 1754,

IM aôreo + ter.(4 nc»as>+ majft.(7 no (tos)
voa^VfAir^

B. A1RES+BARILOCHE
(7 noites>a partir de USS 938,

tkt adreo cJ Aerolloes A/gentlnas. 4noites, traslados, ca)6 da manhá ecltv lour

SAÍDA:28/12/95 li
15 das com Kcvcillon f<

noThcPlIxv Li
«3.875,.* 1

DI.S\i:V/96
18 dás-19 refeições, Htxas 1 f'de luxo, Seguro e Ingressos ;

Parte terrestre ' . '

Próx a Miguel PereiraPARQUE HOTEL MORRO AZULPiscina. Saunas, Quadra. JogosCasal R$ 65,00 (diária completa)NATAL E REVEILLON: ÚLTIMAS VAGASInfs. 541 -8820 ou 258-5116
EXCURSÕES
NACIONAIS
POKIVSÍGUIia
fotmw DE mONHAWTAL
SÍRXASCAUCHAS.
P0KTV Df GAUtiHAS.

Rodízio à

brasileira
Fica difícil passar uma tem-

porada em Miami sem sentir
saudades das carnes e das
churracarias brasileiras. Nin-
guém agüenta passar mais do
que três ou quatro dias na base
do hambúrguer com pickles.
No roteiro das churrascarias
de Miami. o turista brasileiro
deve começar fugindo das ca-
sas que anunciam o "verdadei-
ro rodízio brasileiro". Trata-se
do conto do churrasco. Mesmo
a melhor churrascaria brasilei-
ra da cidade, Rodeo Grill em
Coral Gables, fica devendo ao

NAKAZ
Rua Buenos Aires, 70 • 5°andar

Tel.: 507-2146

BÚZIOS
POUSADA SAINT MORITZ PACOTE

PROMOCIONAL
15 DE NOVEMBRO

CONFIRAM! (0240) 2a-««01

flgT.WEVrO TAVt
Catmhe foòrr prrços Í5 ¦ •TUWtf^Quáíkyplo

Ciobwnxn-noUSll.OO « RJ0.8f

Viajar pra São Paulo no Trem de Prata
é o máximo. Uma viagem tranqüila,

confortável, ideal para um clima romântico
Com direito a jantar e café da manhã,

você desfruta de luxuosas cabines com
banheiro privativo e ar-condicionado.

E é tão segura que você não vai
querer mais andar de avião.

..nTEt sobre r*,, .

LAUSANNE HOTEL
Chega da trabalhar tanto, quir»ér»oi>^m é da forrot Tira unadia» da folga a vanha curttr anatureza rvo alto da urra.Aproveite prsçoa cie baixatemporada.
Conforto, lazer, comidafarta a variada.

PARQUE NACIONAL DE ITATIAIA
Desfrute Natureza • O rústico da fazenda
Duas piscinas (natural e tratada),

sauna, cavalos, lareira e a
melhor comida caseira.

OwMs Alpina cam UMOOm da área varria.
MutOltt) 54*3442 • 5M45I

Relaxe das tensões do dia a dia em S. Lourenço num clima de tranqüilidade commuito ver do e ar puro. A 100 mts do Parque das Águas.Diária — R$ 50,00 (casal) com direito a 3 refeições, aptos c/frigobar, TV a cores,telefone e garagem.S/f ri go bar R$ 48,00. Comida típica caseira. Aceitamos pacotes para finade semana e feriados.Trabalhamos c/Cartao VISA — Tel. (035) 332—3111
RESERVAS: R| (021) 293 4071 E SP (011) 825 7022

W.S. Evento» 351-3273Paraty de 8 è 10/12 R» 120.00 p/pauoa.Réveillon Sáo Pedro da Aldeia, pousada c/ar,sauna. na Beira da praia. 1/2 paruio, ceia.
queima fogos, passeio Escuna + ônibus casalRS 500.00. 29/12 *1/01. WMaon.

BÚZIOSPacote 3 diénas ? almoço? café da manhft.tudo por RS 130 o casal, válido até dezembro.
POUSADA ALCOBARA

(0246)23-2418 promoção
Televisão, sauvs,*»/¦ o ptsdna,' I [*h |' iieadejogos.

I lin Pacotes promocionais
(fòj, § UfíSi ° nosfirsdesenvuvL

Wi^MllnJ3> Suítes com
.71 aqnedaiento

R. Bernardo Coutinho, 9448 - Araras - Petrôpotis•^9(0242)251341 (Reservssàsten?»^»)

«ÍÉJHH vofey, iuttboL
MMhtS IÁREA Dl PROTEÇÃO

Ccdi.^OpaafcartW!! AM8MALM
PROGRAME JA SUAS FÉR1ASÜ1TELS.:|0244) 65-2070/65-2322 (Mendes)

MIAMI
NEW YORK
LOS ANGELES .
MADRI
LONDRES...
ROMA
PARIS
FRANKHJRT.
BUENOS AIRES.

AÉREO + TERRESTRE
HOTEL "• EM DPL. 4 MU

AÉREO + TERRESTRE
HOTEL (ARG.I EM

POUSADA SOL DE GERIBÁ

Reserve ^íaíeiS^evereiro Classificados
preços sujeitos A aitiraçoísCAMAIO O 96

C0NSU1TE SEU AG&JTt DE VIAGB^SReserve )á Janeiro/FevereiroReveillon Ultimas VagasTel/Fax: (0246) 23-6356

Disney
• 

~<i ' 
BtJZIÕ S 

"

POUSADA MEDITERRÂNEA
(Junto à Praia dos Ossos)

CASAL R$ 48,OO Dezembro
REVEILLON R$ 88.00Café completo, etc...Trator 10244) 33-2353/23-2268

iMm }**/ Aftreo 4 terrestre 4 hotei c/ café 4 seguro ?*0M/açõesc/mgressos+translado* 
goneta4^uia

NEW YORK (QDP) riQIO7 Notes ? Aéreo ? Tcistato ? cnvTur f
PASSAGENS AÉREAS EM REAL

B. AIRES ou MONTEVIDÉO.... *$ 266,
LIMA as 46S,
MIAMI (Conexão) rs 519,
MIAMI RS 689,
NEW YORK rs 753,
10SANGELES RS 835,
BRUXELAS RS 844,
PAUS «I ROM» ou 10NHKS _. RS 799,
MADRI ou US80A RS 762,Aceitamos Cartões deCréd«o. Consultor*»,

Não sa>a do Brasil sem seguf

FLORIDA
FLY A DRIVE

(QOP) - Carro c/ seguro *Hotel + Aéreo
ALTA TEMPORADA

"y (15 dias)

(10 dias)

(15 dias)

>(10dws)

EM ORLANDO
Aluguel de casa toda equipada.

Cinco estrelas. Conforto e segurança.
Diária: US$ 75.00 (até 8 pessoas)Infs.: 541-8820 ou 974-4313
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Compras
Quando o marechal-de-campo prus-

siano Blücher, firme aliado de Welling-
ton em Waterioo, chegou a Londres
pela primeira vez, teria exclamado:"Herr Gott, que cidade para saquear!"
O que ele via á sua frente já era, mesmo
para o início do século 19, uma incrível
quantidade de lojas e armazéns com
todos os tipos de produtos. De lá para
cá, outras cidades se igualaram a Lon-
dres como centros de compra, mas ne-
nhuma a ultrapassou.
Orkwtfçio

Ó mundo londrino das compras é
uma soberba combinação de luxo e uti-
lidade, distribuídos num universo que
vai de pequenas butiques personaliza-
das a gigantescas lojas de departamen-
tos, de mercados cheios de bugingangas
a elegantes lojas de tirar o fôlego.
Quanto ás pechinchas, estão em toda
parte.

Taxas s dsspacho
Muitas lojas londrinas o ajudarão a

contornar o Imposto sobre Valor Adi-
cionado (VAT), incidente sobre a maio-
ria das mercadorias inglesas. Apresen-
tando o passaporte, com freqüência se
pode comprar mercadorias isentas de
VAT, mas com a condição de que seja
enviada diretamente para o país de ori-
gem do turista ou que lhe seja entregue
no aeroporto, na hora do embarque.
Como as companhias aéreas costumam
cobrar muito caro por excesso de baga-
gem dependendo do que for comprar,
pode dcar mais barato despachar sua
bagagem. Para este caso, tente a Lon-
don Baggagc Company (11 Buckingham
Palace Road, Desk 18. SW1. Tel: (071)
834-9411, ramal 41. Seu escritório prin-
cipal fica no Gatwick Village South
Terminal, Gatwkk Airport, West Sus-
sex.

Mesmo não despachando suas com-
pras, você ainda poderá ter o VAT
reembolsado, desde que preencha um
formulário disponível em muitas lojas e
o apresente, junto com as compras, nos
balcões do Cash VAT Refund dos prin-
ripais aeroportos, ao deixar a Grã-Bre-
tanha; ou ainda, enviando o formulário
pelo correio ao endereço especificado.

IMPORTANTE: Muitas lojas aju-
dam oa estrangeiros a evitarem o VAT
anunciando TAX FREE Shopping.Tu-
ropean VAT Refund Nctwork

Pechinchas
Pechinche principalmente com rela-

ção ás mercadorias que são fabricadas
na Inglaterra e que custam muito mais
quando exportadas. Trata-se de roupas

to, o costume francês de fechar para 1
almoço.
Principais ruas de com

As lojas de Londres tendera a sfe
concentrar em certas áreas, um fenôme-
no que surgiu na época era que cada
corporação tinha sua própria rua. É
isto que acontece era Londres, em ter;-
mos de compras: vai-se a uma área
específica para se fazer uma comprâ
especifica.

Beauchamp Plaee (Metrô: Knights-
bridge). Fica uma quadra distante dâ
Brompton Road, perto da Harrods. ()
que quer que esteja procurando, de um
patê a um console de lareira, pode ser
encontrado aqui. vale a pena dar uma
olhada mesmo se não esteja a fim de
compras. i

Dividida em new e old. a Bond Street
(metrô: Bond Street), que liga Piccadilly
com a Oxford Street, é sinônimo de
luxo. Aqui são encontradas as melho1
res. e mais caras, lojas de antigüidades,
roupas, gravatas, sapatos e artigos es*
portivos. 1

Burlington Arcade (metrô: Picadilly
Circus). A famosa galeria-passagem
com telhado de vidro, em estilo Re-
gência, que sai de Picadilly — tem
intrigantes lojas e butiques. Ilumina-"
das por lampiões de ferro batido é
decoradas cora samambaias e flores,
as pequenas e elegantes lojas são espe->
cializadas cm moda, jóias, linho irlan-
dês, equipamento fotográfico e artigos
de papelaria.

Perto da Regent, a Carnaby Street
(metrô: Oxford Circus) não domina
mais o mundo da moda jovem, como
ocorreu na década de 60, apesar de
algumas lojas ainda exibirem moda
dessa faixa etária; mas ainda é visitada
por punks. As Thackeray e Victoriá
Streets conservam ainda uma atmosfe-
ra de vila. Da Kensington High Street
pode-se chegar á Kensington Church
Street, que. como a Portobello Road, é1
uma das principais avenidas de coin-i
pras da cidade, vendendo-se de tudo.'
de antigüidades a móveis e pinturas
impressionistas.

King's Road (metrô: Sloanc Squa-
re). a principal rua de Chelsea que
começa na Sloane Square ficará para*
sempre lembrada como símbolo lon-1
drino dos " agi tados" anos 60. Atual-
mente ainda é freqüentada por jovens,
so que bem mais comportados. A Ken-
sington Road, a Brompton Road e a
Knightsbridge (metrô: Knightsbridge)
formam uma região de compras extre-
mamente agitada. Aqui está a loja de
departamentos Harrods.

Covent Garden é um dos lugares mais visitados de Londres

masculinas e femininas, tecidos para
ternos, pulôveres de lã ou cashmere,
tweeds. sobretudos, cachecóis, louça,
talheres, gravuras, livros raros e aqueles
magníficos mapas antigos encontrados
na maioria das livrarias.

Liquidações
Muitos britânicos não compram na-

da até janeiro. Depois da agitada época
das festas quando o comércio declina,
as lojas oferecem grandes liquidações.
Os descontos podem ir de 25% a 50%
nas principais lojas de departamentos.

como a Harrods e a Selfridges (ver
abaixo), e em lojas menores. Mas não
vamos exagerar no otimismo: alguns
vendedores costumam anunciar liqui-
dações mas só expõem mercadorias de
qualidade inferior.

Como chegar — A British Air-
ways (242-6020) voa às terças c
sextas para Londres. Os vôos são
diretos. O preço da tarifa ponto a
ponto até o dia 14 de dezembro é
USS 1.211. A partir dessa data a
tarifa para a ser USS 1.506. A
Varig (292-6600) voa às terças,
quintas e sábados para Londres.
A tarifa ponto a ponto até o dia
14 de dezembro é USS 1.211.

Hospedagem — CIaridge's (Brook
Street, sem número, WIÁ 2 JQ
Tel: (071) 629-8860). Preços: sim-
pies USS 277/322, duplos USS
352/420. Suites a partir de USS
705.
Park Lane Hotel (Picadillv, sem
numero, WI Y 8BX. Tel:' (071)
499-6321. Preços: simples USS
220, duplos USS 262,307 e suites
a partir de USS 345.

Horário comercial
O de Londres é bastante uniforme.

A regra geral para horário de fecha-
mento é 17h30, prorrogado nas quartas
e quintas para as I9h. A maioria das
lojas do centro fecham aos sábados por
volta das Hh. Não observam, entretan-

reóó

Livraria tem guias
e acessórios para
todas as viagens

A livraria MFV, especiali-
zada em turismo, vende uma

| série de acessórios bem curió-
. sos para os viajantes. Entre ou-
tras coisas, tem um conversor
de moedas a bateria (RS 31)
para calcular a troca de reais
por moedas de outros paises.
Uma caneta vem com uma luz
que acende no escuro (RS 55) e
outra ajuda ajirar manchas de
roupa (RS 19). Viajante equi-
pado é outra coisa.

Quem quiser pode levar o
Mui ti Worker (RS 43), um ob-
jeto com grampeador, tesoura
e outras utilidades. Dois pe-
quenos frascos com germicida
em pó (RS 26) ajudam a cuidar
da saúde. Em paises de água
com qualidade duvidosa, eles
servem para torná-la potável.

Inaugurada em agosto deste
ano. a MFV do Barrashopping
tem mais alguns atrativos.
Através de um computador, o
cliente pode acessar o progra-
ma Autoroute, por RS 15. Tra-

ta-se de um programa que aju-
da a calcular distâncias percor-
ridas a carro, quilometragem,
tempos de viagem e a registrar
pontos de referência em via-
gens na Europa e Estados Uni-
dos.

Outra opção no compu-
tador é o World K/aw também
por RS 15. O visitante escolhe
três cidades em uma lista, mar-
ca cinco áreas em que tem inte-
resse e escreve o período em
que pretende ficar na cidade. O
programa então lista todos os
eventos programados para a
cidade, durante a sua estada.

Além disso, a livraria vende
diversos tipos de guias. Flóri-
da. Paris, Roma. Tóquio, há
livros para todos os gostos. O
Lonely Planet, por exemplo,
enfoca lugares exóticos, como
a Tailândia. Mapas de ruas por
RS 10 descrevem cidades como
Miami, Atlanta. Boston e Chi-
cago.
? A livraria MFV fica na área
de expansão do Barrashop-
ping, nível Lagoa, em frente à
praça do Chafariz. Funciona
das lOh às 22h e, aos dornin-
gos, das 15h às 21h.

Top Fancasy
Natal e Reveillon 16 dias
Saída, dezembro: 30. CW noites nn Miami.
11 noiten em Orlando. Vtsiías: DütneyWorid.
Epcot Ccnter, A/CAÍ Stxidios, Sea World, fíusch
Gardens, Universal Studios, Hard Rock Cqfé.
Compras no Sawfrust; Mills, lieis, Flórida Matt.
City tour em Miami. Traslados. 1buri.se canl
(BASIC). Parte aérea + terrestre por pessoaem a/Mo. quádruplo.

Avista USD 1.599,
ou entrada USD 278,

+ 15 parcelas USD 126,

lop hantasv
Reveillon 14 dias

Sciúla: líc.-.cmbrt) .10. 10 Jioües de hcHt'1 em
Oriunda O.l noites de fuxel ein Miami. Visitas:
DisiieyWotiçl. K/jcoí (imrer, MGM Studios, SeaWorld, Ihisch (rardetis, Universal Studios,
Hard Kock Ca/é. Compras: tielz, Ho rida Mall.
Smsfiru&s MilL City tour em Miami. Trasladou.
Touristcard (B.-\S/C). Kit viagem. l\irte aérea+ terrestre fxir pessoa em apto. cfiiádmjAo.

•i ti»m USD 1.549,
ou entrada USD 249,

¦f 15 parcelas USD 126,

Top Fantasy
14 tlia.s

Saídas: Janeiro 5, /.l, 1H e 2<). tU noites de hotel
em Miami. IV) noites de hotel em Orlando. Visitas:
OisneyWorld, Epcot Center; MGM Studios, Sea
World, linsch (lardens. Universal Studios, Hard
Rock Café. Compras: Suwgrass MilLs, Flórida
Mall. City tour em Miami. Traslados. Tburist card
(BASIC). Kit viaiiemi farte aérea + terrestre por
pessoa cm apto tpuídruplo.

Flórida Especial
Saída: dezembro. 20. 04 noites em Miami. 11
noites em Orlando. 15 diárias de carro Alamo
Geometro com seguro mciuído (CDW/1'AI). Parte
aérea + terrestre em apto. quádruplo por pessoa.

Alista USD 1.099,
ou entrada USD 299,

+ 15 parcelas USD 78,

Flórida Especial
Saídas dezembro: JO. 10 noites cm Orlando.
03 noites em Miami. 13 diárias de octrm Alamo
Geometro com seguro incluído (C1AV/1VJ). Pune
aérea + terrestre em ajno. quádruplo por pessoa.

À ci*to USD 1.064,
nu entrada USD 264,

+ 15 parcelas USD 78,

Opção em 3 parcelas sem juros

Flórida Especial
Sauias: janeiro: 04, 13,18 e 26. 013 noites de hotel em
Miami. 09 noites etn Oriundo. 12 diárias de carro
Alamo Geometro com seguro induído (CD\V). Parte
aérea + terrestre em <i/xo quádruplo por pessoa.

À vista u i
ou entrada l

+ 15 parcelas

A\ Rio Branco, 123 s. 1309 c 1.110
Tel: 224-2626 • f.lx. 224-1339

1'lamnci aos sábados ate às 1.1:()0hs
Consulte seu agente de viagens

Financiamento em 20 vezes
pelo caitio de crédito.
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COMPARE AGORA!]

I COM CERTEZA, VOCE ]

ICOMPRA NA AMERICATUR.I

I • "«it«» em Orlando (com tour de compras) J "j'J"* . , , . . ¦
I + I noit* em Miami. Hoteis com cafe da Hotel Beacon, tmslados e guia Americatur. G

manha, traslados, city-tour, seguro viagem Desde R$ 1 >378, a ¦
quia brasileiro. Pbssaporte para Disneyworld, ou entrada US$ 287, | ffeBB ¦

I Epcot Center, MGM, Universal Studios. + 1 Ox US$ I %0^0 JF ¦
I ouSrSaUSl'Al, 

' 
1 Z4 ITolol USS . .887,) * I

I +1 Ox us$ I Vvf MjTJj k 1

Jl^f.V:!2.1:' \ nSLl ]
^*| It' F A 4T'i'»-i ^l\Vi | ^ | * Hotel Carsson (4*), city-tour. ¦
ONAVIO QUE FAIAANOSSA LINGUA. ou entrada US$ 119, JL JL I

I 7'wHwdeCnnwirocempensee + 10xliS$WWf I
I BSlfSStuba,.Curasao, Guadalupe, (Total USS 779,) # I

Barbados e Dominica. I
I Desde R$ 1307, ¦ H ¦¦ '1 J n k ['hJl* I l < -t-I
I ou entrada USS 314, 1 IE ^^HTTv] I 1(1X^9^1 I

+ i0xus$ If 9| —LLiiin ATxLJ— ¦
___ (Total US$ 2.064,) £ nnltjM. Hoteis: Nahuel Huapi (4*) em I
¦¦HPirnTjWtHHH Bariloche e Victory (3*) em B. Aires. City-tour. H

Desde RS 1*012, I
ou entrada US$211, 1 1 VV I

I Hotel Calinda Beach (5*) com cafe da + 10x US$ I I K I
manha, traslados, city-tour e guia residente (Total USS 1 391 ) IAmericatur. " ¦
Desde R$ 987, m mm mn B
ou entrada USS 200, 1 1 |B I

+ 10x USS I I V| S imHm.4 noites em Santiago. 1 noite em I
I (Total USS 1 356 Vina, tour em Valparaiso, Ceia de Reveillon ¦

com Orquestra. e ¦
DesdeR$ 1.002, jm mm § I
entrada USS 226, 1 % ¦

I 7l»oit««.Sai'da Especial de Reveillon: 29/dez. +'10xUS$ I Jtk^wW |Miami e Orlando. Fbssagem aerea + Hotel (Total USS 1.486 ) " II semana de carro.  r-^—:—B
Desde R$ 1.002, m nnanciamento com cartoes Credicard, B

I ou entrada USS 225, Diners ou ^mex^^j*^ B
B + 1 Ox USS I ifi Pregos por pessoa em opto, duplo, B
I (Total 

USS 1 .485,) cambk^RS 0°96 de 24/11/95. ¦!

B BARRA: 325-5232 T1JUCA: 567-0102 *-¦;
IEBL0N: 511-5788 #M ##" MADUREIRA: 450-2700 flIWNEMA: 5X1*5853 K V ISABEL- 278*4S99 I '
ILHA: 462-1605 V! A G S NS E TUR15 M mCier. : 

289+299 ¦ ^
CENTP0: 224-6744 533-3622 NiTEROl: 0800-214333 B235-3275 Planlao sabados e dominqos iCARAl: 610-3858 .B
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Banho de cultura 
(e 

de tequila) no Mexico !

Capital dos mariachis Ruinas astecas na maior cidade do mundo

Cultu- A primeira vista, pode ate pare- metre! ao norte da cidade, num colonial exatamente sobre os es- morou durante exilic, ate ser mono
cer que ainda estamos no Brasil. local conhecido como Teotihuacan combros da capital asteca de Te- mesmo, em seu escritorio) e. last
Afinal, desembarcar na Cidade do —a Cidade dos Deuses, segundo os nochtitlan. but least, o Museu Nacional de
Mexico e chegar a maior cidade do proprios astecas. Entre as ruinas. Na falta dos magnjficos temples Antropologia. um dos melhores-do
mundo, com quase 25 milhoes de onde viveram 200 mil habitantes destruidos. pode-se admirar mundo em Arqueologia, onde esta
habitantes distribuidos em 1.500 ate 800 d.c., ao longo da chamada narios edificios coloniais, como a pedra em que foi esculpido jp
quilometros quadrados. Canada dos Mortos. o pala- imponente Palacio Nacional — que famoso asteca. 0s dois
trar-se preso num engarrafamento ciodeQuetzalpapalotleaCiudade- flea no local exato onde esteve primeiros vizinhos, em Coyoai

mais quatro milhoes de veicu- la (sede do entao governo), alem Palacio de Moctezuma. La. e o outro fica no Bosque d&
los que circular por dia pe- das conhecidas piramides. Para possivel nao dar Chapultepec — onde tambem

ruas. A polui^ao lembra Sao as jllas — a do Sol tem 63 pintado por Diego Rivera, que des- o Castillo de Chapultepec, antiga
Paulo. Os camelds metres de altura e a da Lua tem 42 seculos da historia do do imperador Maximi-
s;\o diferentes dos do Rio Tambem

crianvas pedindo dadeiro sentido da expressao ?ao, a area foi declarada patrimo- Depois de lanta
;E^™T n^!V?ri^i tiwca dos mexicanos. em 1980. lhor pedida um bom papo-furado

de cidade brasileira Mas simples ergtudo por muicagao dos deu- lair do Mexico sem conhecer num dos movimentados bares d;t
do Sol sobre leito de um enonne pelo o Frida Zona Rosa, onde tambem

nnilfim iiur 2.200 metros acima do nivel do Kahlo (na casa onde a pintora nas- mais badaladas loias e os mais re-;
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Esbarre em templos pré-colombianos em

Guadalajara t ha Cidade do México
„„,.,» ..im»! ceber que, seja qual for o destino.PAULA AUTRAN

SQUEÇA Cancún. Co-
nhecer o México requer
mais prática em driblar
ambulantes e habilidade
para subir pirâmides, mas

4 o esforço não deixa de ser com-
i pensado com muita tequila e uma

> boa dose de conhecimento sobre a
* história e a cultura de um povo
?bem mais interessante do que uns' 

mergulhos no Caribe. Uma visita
¦à Cidade do México, que inclua

uma passagem por Guadalajara,
líaz qualquer brasileiro superar as
113 horas de viagem de avião —
'com escalas em São Paulo e em
Bogotá, na Colômbia —, com di-
rei to a filas para as verdadeiras

>solenidades de abertura de malas
'na alfândega. Quem faz questão
ide esfriar a cabeça na praia pode
dar uma passada em Puerlo Vai-
Iarta, balneário do Pacífico a me-

'nos de duas horas dás duas cida-'des.

Ao chegar, os brasileiros vão
logo ganhando quatro horas a
mais de dia. por conta do fuso
•horário. E. no dia mais longo da
viagem, não falta tempo para per-

impossível é andar pelas ruas sem
esbarrar com a história mexicana
a todo momento. Além de pirâmi-
des, que retratam o passado pré-
colombiano — até numa estação
de metrô da Cidade do México, a
Pino Suárez, há um templo asteca
verdadeiro, descoberto durante as
escavações —, há palácios e igre-
jas que ilustram o período da co-
lonização européia espalhados
por todo canto.

A cultura mexicana está na ca-
ra dos homens morenos, não raro
de bigode e sombreiro, e das mu-
lheres que se equilibram em saltos
altos e piscam olhos ornamenta-
dos com cílios postiços desde as
primeiras horas da manhã. Dos
personagens históricos, o que se
torna mais íntimo dos viajantes é
Moctezuma. não exatamente por
seus feitos como imperador, mas
principalmente pela maldição que
leva seu nome e atinge os turistas
incautos que exageram no chili. A
pimenta mexicana tempera desde
o mais típico dos pratos (como
guacamoles, ou abacate com sal, e
frijoles, uma versão do nosso fei-
jão) até uma aparentemente ino-
fensiva lazanha. A Pirâmide do Sol está 2.200 metros acima cio ní\<el do mar e fica a 37 quilômetros da Cidade do México, a capital do país

Ruínas astecas na maior cidade do mundo

À primeira vista, pode até pare-
cer que ainda estamos no Brasil.
Afinal, desembarcar na Cidade do
México é chegar à maior cidade do
mundo, com quase 25 milhões de
habitantes distribuídos em 1.500
quilômetros quadrados, e encon-
trar-se preso num engarrafamento
com mais quatro milhões de veícu-
los que tentam circular por dia pe-
Ias ruas. A poluição lembra São
Paulo. Os camelôs nas calçadas não
são diferentes dos do Rio. Também
não faltam crianças pedindo di-
nheiro e limpadores de vidro que se
debruçam no carro a cada sinal
vermelho, como em qualquer gran-
de cidade brasileira. Mas a simples
visão das pirâmides do Sol e da
Lua. no fim de uma estrada que
corta uma grande e bem cuidada
favela, não deixa dúvidas: vale a
pena vir à Cidade do México.

As pirâmides ficam a 37 quilo-

metros ao norte da cidade, num
local conhecido como Teotihuacán
— a Cidade dos Deuses, segundo os
próprios astecas. Entre as ruínas,
onde viveram 200 mil habitantes
até 800 d.c., ao longo da chamada
Calçada dos Mortos, estão o palá-
cio de Quetzalpapalotl e a Ciudade-
Ia (sede do então governo), além
das conhecidas pirâmides. Para es-
calar as duas — a do Sol tem 63
metros de altura e a da Lua tem 42
metros —, só incorporando o ver-
dadeiro sentido da expressão ariba,
típica dos mexicanos.

Mas o distrito federal do Méxi-
co, erguido por indicação dos deu-
ses sobre o leito de um enonne lago
a 2.200 metros acima do nível do
mar, tem muitos outros atrativos.
A começar pelo centro histórico, ou
Zocalo, onde os espanhóis cons-
truíram, no século 16, sua capital

colonial exatamente sobre os es-
combros da capital asteca de Te-
nochtitlán.

Na falta dos magníficos templos
destruídos, pode-se admirar cente-
nários edifícios coloniais, como o
imponente Palácio Nacional — que
fica no local exato onde esteve o
Palácio de Moctezuma. Lá, é im-
possível não dar atenção ao mural
pintado por Diego Rivera. que des-
creve cinco séculos da história do
México. Para assegurar sua prote-
cão, a área foi declarada patrimô-
nio histórico nacional em 1980.

Na busca por arte e história, não
vale sair do México sem conhecer
pelo menos três museus: o Frida
Kahlo (na casa onde a pintora nas-
ceu e viveu por 25 anos com o
marido Diego Rivera), o Léon
Trotsky (na lbtaleza onde este ilus-
tre personagem da revolução russa

morou durante exilio, até ser morto
ali mesmo, em seu escritório) c.lasi
but not Iccist, o Museu Nacional de
Antropologia, um dos melhores-do
mundo em Arqueologia, onde está
a pedra em que foi esculpido ,o
famoso calendário asteca. Os dois
primeiros são vizinhos, em Coyoai
cán, e o outro fica no Bosque dé
Chapultepec — onde também está
o Castillo de Chapultepec, antiga
residência do imperador Maximf-
liano.

Depois de tanta história, a méí
lhor pedida é um bom papo-furado
em portunhol, regado a margaritas-
num dos movimentados bares d$
Zona Rosa, onde também estão as
mais badaladas lojas e os mais re-J
quintados hotéis e restaurantes. Osi
preços dos restaurantes são bastan--
te acessíveis devido à desvaloriza-;
cão do peso. ;

Cidade do México
Como chegar — A Varig
(292-6600) tem quatro vôos sema-
nais para a cidade do México. Até
9 de dezembro, a empresa oferece
uma tarifa promocional para
quem pretende ficar no pais de
seis dias a dois meses: USS 993. A
Aeroperu (210-3124) também terá
vôos saindo do Rio para a cidade
do México a partir do dia 20 de
dezembro, sempre âs quartas-fei-
ras, por USS 994.
Hospedagem — O hotel
Camino Real (Mariano Escobe-
do. 700. tel. 203-2121) fica perto
do Bosque de Chapultepec e tem
diárias de USS 70 a USS 305. O
cinco estrelas Fiesta Americana
(Paseo de La Reforma, 80, tel.
705-1515) possui suites para casal
a partir de 710 pesos ou aproxi-
madamente USS 100.
Restaurantes — O Los Al-
catraces (Tennyson, 102, em Col.
Polanco. tel. 281-3472) tem pratos
da nouvelle cuisine mexicana. E
possível fazer uma boa e sofistica-
da refeição, com direito a entrada,
prato principal e sobremesa, por
cerca de USS 10.
Museus — A casa de Frida
Kahlo fica na Rua Londres, 247.
em Colônia Del Carmen (554-
5999) e cobra 10 pesos pela visita.
Lá, só se pode fotografar o altar
em homenagem à artista. Na Casa
de León Trotsky (Rio Churubus-
co, 410), as fotos são permitidas e
o preço da entrada é o mesmo. Já
para entrar no Museu Nacional
de Antropologia (Paseo de La Re-
forma. tel. 553-6386) é preciso de-
sembolsar 14 pesos — para se fo-
tografar há uma taxa.

Guadalajara
Como chegar — Há vôos
diários saindo da Cidade do Mé-
xico, pela Aeromexico, que não
demoram mais do que uma hora.
Restaurantes— O restau-
rante Casa Fuerte fica em Tlaque-
paque.(Independencia, 224. tel.
91 -3-657-8499) e tem música ao
vivo. Para quem está cansado de
comida mexicana, boa pedida é o
La Trattoria.

[COMPARE 
AGORÃjl

I 
COM CERTEZA, VOCE 

|

COMPRA NA AMERICATIIR.

NATAL - REVEILLON - FERIAS

DISNEY MÁXIMO
• noites em Orlando (com tour de compras)

• em Miami. Hotéis com café da

oiuaios.

163,
i kí i ooi v m

+ I noite l«» V.UI I | V.UIO UU
manhã, traslados, city-tour, seguro viagem e
§uia 

brasileiro. Passaporte para Disneyworld,
pcot Conter, MGM, Universal Studios.

Desde R$ 1.388,
ou entrada US$ 291,

+ 10x USS
(Total USS 1.921,)

CRUZEIRO SEAWIND
O NAVIO QUE FALA A NOSSA LÍNGUA.

7 noites de Cruzeiro com pensãocompleta.
Roteiro II: Aruba, Curaçao, Guadalupe,
Barbados e Dominica.
Desde RS 1.S07,
ou entrada USS 314.

+ 1OxUSS _
(Total USS 2.064,)

175,
I IQC..O f\AA \ *

CANCUN

Hotel Calinda Beach (5*) com café da
manhã, traslados, city-tour e guia residente
Americatur.
Desde RS 987,
ou entrada USS 206,'+ 

10xUS$ 115,
(Total USS 1.356,)

FLY & DRIVE
7 noites. Saída Espedal de Reveillon: 29/dez.
Miami e Orlando. Passagem aérea + Hotel -f
1 semana de carro.
Desde RS 1.082,
ou entrada USS 225,

+ 1 Ox USS
(Total USS 1.485,

126,
i icc i aoc \ m

NEW YORK
7 noites.
Hotel Beacon, traslados e guia Americatur.
Desde RS 1.378,
ou entrada USS 287,

+ 1 Ox USS
(Total USS 1.887,)

nmericaiur.

160,
I ICC 1 007 \ "

BUENOS AIRES

66,

4 noitM.
Hotel Carsson (4*), city-tour.
Desde RS 569,
ou entrada USS 119,

+ 1 Ox USS
(Total USS 779,)

BUENOS AIRES/
BARILOCHE

6 noites. Hotéis: Nahuel Huapi (4*) em
Bariloche e Vidory (3*) em B. Aires. City-tour.

118,

Desde RS 1.012,
ou entrada USS 211,

+ 1 OxUSS
(Total USS 1.391,

VINA DEL MAR
5 noites. 4 noites em Santiago. 1 noite emViria, tour em Valparaíso, Ceia de Reveilloncom Orquestra.
Desde R$ 1.082,
ou entrada USS 226,

+' 1 OxUSS
 (Total USS 1.486,

Financiamento com cartões Credicard,
Diners ou Amex^^^^

Preços por pessoa em apto. duplo,
calculados ao
câmbio R$ 0,96 de 24/11/95.

126;
1 IQ« 1 A QA \ e

BARRA:
IEBLON:
IWNEMA:
ILHA:
CENTRO:
COFtt:

VIAGENS E TURISMO
533-3622

Plantão sabádos e domingos

T1JUCA:
MADUREIRA:
V. ISABEL:
MÉIER:
NITERÓI:
ICARAl:

H 567-0102
¦ 450-2700 ¦

278-4899 ¦
289-8299 ¦

0800-214333 ¦
610-3858 ¦

Capital dos mariachis

Por mais charmoso que possa
•.sei' Antonio Banderas, para co-
nhecer um verdadeiro mariachi"não adianta apelar para uma ses-'são do filme Dcspenulo. Só em
Guadalajara 6 possível entender
•como, ao interpretar músicas de
dor de cotovelo com tanta paixão,
esses cantantes típicos da capital
do estado de Jalisco fazem qual-
quer um esquecer dos problemas e
no ardido chili que tempera as
refeições. Os músicos se agrupam
na Praça dos Mariachis e podem
ser contratados por qualquer pes-
|oa, Como a música, as artes são
a grande pedida para quem chega
n Guadalajara. Na segunda maior

pdade do México — fundacía em
si 542 pelos espanhóis —, não fal-
tam prédios coloniais em estilo
barroco, ao longo das cinco qua-
dras do Centro Histórico.

Não visitar o Instituto Cultu-
ral Cabaiias. em cujo teto está
pintado a mais espetacular obra
de José Clemente Orozco, é per-
der a viagem. Seus a frescos se mo-
vem ao sabor do percurso leito
pelo observador, que não tem co-
mo tirar os olhos do alto.

Intimo das artes, o povo de
Guadalajara também sabe como
apreciar o futebol — em frente ao
estádio de Jalisco há uma Praça
chamada Brasil, em homenagem
ao tricampeonato mundial que
conquistamos no México em
1970. Identifiquei! como brasi-
leiro e ganhe admiradores e ami-
gos. E não pense que vai ter que
falar do Romário. Lá, todos só
querem saber do Donizete — o
ídolo do Universidad de Guada-
lajara que está emprestado ao Bo-
tafogo.

Paula Autran

Surpresas
Pelo nome da cidade, pode pa-

rccer que a visita será um porre,
mas uma manhã em Tequila é
uma agradável surpresa. Para co-
nhecer Tequila — município a
aproximadamente 55 quilômetros
ao noroeste de Guadalajara —.
basta dar um passeio pela planta-
çào e pela fábrica de uma das 35
destiladas existentes na região.
Entre elas. estão a Sauza. a Her-
radura. a Cuervo e a Orendain.

Um simples contato com o es-
critério da Sauza (Av. Vallarta
3273. em Guadalajara, tel. 647-
9776/647-8463) abre as portas da
mais antiga e famosa destilaria de
tequila do México. A fábrica —
adquirida por Don Cenobio Sau-
za, em 1873, com o nome de La
Antigua Cruz — produz um 1,2
milhão de caixas de 12 unidades
por ano. São cinco tipos de tequi-
Ia, da tradicional Sauza Blanco à
rebuscada Sauza Tres Generaeio-
nes, vendida após ficar em tonéis
de carvalho por quatro anos.

Depois de ganhar um chapéu e
um copo cheio de margarita, se
pode conferir de onde vem a
aguardente. A visita começa na
plantação da enyircsa. com 3.200

em Tequila

plantas por hectare. Ali o agave
azul tequiianÒ é cultivado por cer-
ca de nove anos até ficar maduro.
Suas folhas são então cortadas até
que ele tome a forma de um aba-
caxi gigante — o chamado cora-
ção da planta, onde está o liquido
a ser destilado.

Para acompanhar o destino do
coração da planta, é preciso dar
uma passadinha na fábrica anexa
à plantação. Ele é cozido durante
13 horas para a separação dos
açúcares fermentáveis e não fer-
mentáveis. A fermentação — pro-
cesso que transforma o açúcar em
álcool — dura até 32 horas, e
depois tem inicio a destilação.
Sempre sobra uma raspinha da
planta para ser chupada, como
cana, ainda durante o passeio.

A tequila então parte para o
repouso mínimo de quatro meses
em tanques de madeira ou aço
inoxidável. Dos tonéis. elas são
engarrafadas — cada tipo de
acordo com regras especificas. Na
saída da fábrica, convém não exa-
gerar nas compras. A policia al-
fandegária mexicana só libera
dois litros por..pessoa.
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Para solicitar o American Express Card, ou inscrever-se no programa, ligue agora mesmo
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Suas compras geram pontos que 
são revertidos em uma série de

Seus pontos não têm prazo preestabelecido de

vencimento e ficam guardados para você trocá-

los por benefícios em: companhias aéreas, hotéis,

produtos de informática, aluguel de carros, TV

por assinatura, seguros e muito mais. Essa é a

nossa maneira de dizer obrigado por você utilizar

o American Express Card.

Inscreva-se já no programa Membership Reiuards.

É fácil e você começa a acumular pontos a partir

da próxima compra. Aproveite.

Agora, com o programa Membership Reiuards,

ficou ainda melhor usar os cartões

American Express.

Ao inscrever-se, você passa a acumular pontos

em todas as compras com os cartões American

Express. Cada dólar ou o correspondente em

real das despesas realizadas com o cartão e

devidamente pagas vale um ponto.

Quanto mais pontos, maiores os benefícios.

*iw • §tt||' 0ü001:
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Membership

Reiuards
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pm URISTA-ESTUDANTE portuguesa
que estar

cm que
do se

JL assemelha de um mo- estar aeon-
um tece o entenden-

com Ou ham-

ettgracadmhos que resolyem brin- tas-fritas, muitos molhos doces,
car com alarme de incendio nas sucrilhos, refngerantes e sorvetes.
mais frias madrugadas de outono. La voce vai ver em came e osso
Se isso acontecer, sorria, voce esta aqueles adolescentes grandalhoes TnHipOPnoc
em Nova lorque. americanos devorando enormes lllUlvd^UCa

E nao va pensando que ocurso sanduiches e bebendo quantida Como chegar— A Ameri- sabados e domingos, com saida do despesas de alimentagao. Ja um to ao cafe da manha e aojantar.
e so para adolescentes. a, v°ce des assustadoras e coca-co a. can Airlines lem Vq0S todos os Rio as 9hl5m e chegada prevista apartamento mobiliado (nao in- Para os que querem realmente
vai poder encontrar gente de 16 Mas nao se desespere. o res- dias, com saida as 21hl0m do Rio. para as I8h, e as quartas-feiras, cluindo as refei<;5es), custa em me- aprender ingles, as melhores op-
aiios — a idade.'minima permit.ida taurante tambem serve saladas, escala em Sao Paulo e chegada em com saida do Rio as 22h 15 e che- dia USS 1700. Uma sessao de qua- goes sao os alojamentos das uni-
—. 25, 30 ou mesmo 50. Desde pratos frios e quentes. E. em ulti- Nova lorque prevista para as gada as 7h. 0 prego da passagem tro semanas do curso no Wagner versidades e as casas de familia. 0
jovens bancados pelos pais ate ca- mo caso. voce pode irjantar num 6h27m. Prego: USS 1.241. A Varig de USS 1.010. College custa no total USS 1900 primeiro caso e indicado principal-
sais que resolvem aprender ineles dos muitos rcstaurantes de M i- tem ™os diarios. co,n sa't'a as * Pre?os das tarifas promocionais, (USS 1080 pelo curso. USS 25 pelo mente para a turma que nao sabe

juntos (Love is Meautij»/!). E um nhattan O Via Brasil (34 W 46th 23h59m c chefaS aosA EUA Pre" validos a Partir ^ Janeiro de 1996. seguro saude. mais USS 795 pelo (alar direito o idioma. Num cam-
tino de turismo ciue itrai vhiantes W\ p „nv, hot nnrln mr, vn vlsta para as 6h35m" A !?sagem Onde ficar - Dependendo da dormitorio) para quem escolher pus, |0 maiores chances de voceupo Ut turisrao que auaiVldjaillLS atrat) e uma ooa opgao para VO- A„»t« I|CC 1 "Ml A Ti~in<1-ir-i>;il -i I ilj - j mnrir nn nmniK Fm Olrl'ihrmvi • i,,,,„ „r ,„>t..,AC ,„„• i„. . i j i custa U5S i._4i. a i ransorasii cidade escolhida, voce podera mo- morar no campus. cm uuanoma conseguir se comunicar com al-

gostos mais variados ce matar as saudades de um bom voa dianamente,com saida do Rio rar num campus uniVersitario, na Clty> uma sessao custa USS '780 „u6m da turma do no spiko nada.com os mais diferentes objetivos. bife com batatas-fntas. as H)h. conexao em Sao Paulo. casa de uma familia americana ou (USS 1080 de taxas gerais e de E atrav6s dc muit0 esf de mi_Do estudante com sede de consu- Alias, nao perca nenhuma chegada em Nova lorque prevista num apartamento! Os pregos da instrugao, USS 25 de seguro saude mjcft . 
^ amizade. Jamo ao intelectual com fome de oportunidade de ir a Manhattan, Para as 18h40. Nos .voos de do- estada variam de cidade para cida- mais USS 675 pelo dormitorio). .K 
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cult#. seja para ir aos museusf para as- ^mgo a sexta-feira, com saida do de. Em Staten Island, por exem- Quem escolher estudar em San ' \ 
|^eM^ 

caem nit-

Sc„ nn™n,i»r mni« •.¦ Rio as 20h.i0 a conexao e em Bra- nln morir no dormitorio do W-i»- Francisco e quiser hear hospedado inor para aqueies que ja tun ooa
, 

S ' L 
,-t:",' sistir aos musicals ou simplesmen- silia. e chegada em Nova lorque ner'College custa em media USS num casa de familia americana pa- nogao da lingua e estao a film de

cachet que era melhor queofizes- te para andar e tomar um cafe previsla 
para as 9 h I 5. Prego: 800 (quarto duplo) ou USS 1000 gara cerca de USS 800 para ficar. praticar converscigao com os nati-

se num lugar cheio de opgpes cul- expresso no Soho. So nao esqug* USS1.117. A Vasp tem voos aos (quarto individual) incluindo as num quarto individual, com direi- vos. Para comegar have a nice trip.

Teresa Leiserowitz

Sidney, na Australia, tambem e uma boa escolha para quem quer aprender ingles e viajar

\yiiilfn rmln ingles de cinco semanas a USS Ieque de opgoes. Em Auckland,
lVlUlld cllllci 1.040. Para ficar nurna casa de porexemplo, a Dominion English

familia. proximo a praias maravi- Schools oferece cursos voltados
rn 111 \r\ fAf Q1 lhosas coma Bondi e Manly, pa- para 0s amantes do mar, reunindo
111 111 Id U1 did ga-se USSi I_8 por semana. aulas de ingles e de velejar ou

r\ - Na cidade dc Melbourne windsilrfe. a|ss 224 por scmana.
na Oceania 
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(iiferi'iites nrecos e neriodos de preyos vanando de USS 64 a USS P^10 PaLO,ie. ,au',OHereptes preyos t penouos tie 1.810, o que inclui hospedagem e
estudo. Para tornar sua estada por "P' Jl' Pjra carA 

da manhu E se voce auerm-.u h'.rii-i p entr.r dp P ih,v. tt. des como Sldne>' e Cairns. Para caie aa manna, t se voce quer
mais barata e entrar ae cdbe^a na estudar ingles e aprender a surfar
vida local, a maioria dos estudan- t'uem ^ 1 tar no ijtfirii j.,stt, da Mnva 7elandia
tes prefere ficar nas chamadas ho- familia local, mas topa dividir um Mount Mauneanui Language
nipviar — rasas de familias lo- apartamento com outros estudan- ° Moun^ Mjun?dnui Language

cais! tes. o colegio arruma acomoda?ao Centre oferece, por exemplo. cur-

Para eada colegio e cidade. ha por preyos.variando de USS 40 ™"'m°s de du.as semanas- a

pretjos diferenciados. Em Sidney. USS 64. por semana. USS 7.7. O curso de mergulho e

por exemplo, o Australian Colle- Pulando para a Nova Zelan- ingles, de duas semanas. sai por
ge of English oferece cursos de dia. tem-se tambem um variado USS 870.

Divulgaçãi

Teresa Leiserowitz

Continuação da Ia página

1IIDUTROS CURSOS ,
A Aliança Francesa e o Inters-

tudies (Departamento de Estudos
Internacionais da Univesidade
Estácio de Sá) prepararam um
programa de cursos em que a via-
gem pode ser feita individualmen-
te ou em grupo para maiores de 16
anos. As aulas serão ministradas
pela Aliança Francesa de Paris e a
hospedagem será no F1AP (Fpyer
Internacional D'Accueil de La
Ville de Paris) que oferece disco-
teca, lavanderia, mesas de jogos,
sala de televisão e piano bar. In-
formações sobre viagens em gru-
po pelos telefones (021) 503-7000
ou (011) 212-0375. A data da pró-
xima viagem é 3 de março. Preço
do programa: USS 2.300 (a parte
aérea não está incluída).

A empresa EF também oferece
um curso de francês para jovens
entre 11 a 19 anos. Os programas
têm duração de quatro a cinco se-
manas e são ministrados em Can-
nes. A acomodação è feita em casas
de família com pensão completa. O
preço do programa é USS 2.090 e
as saídas serão nos dias 28 de de-
lembro e 2 de janeiro. Informações
pelo telefone 0800-11-8787. A EF
também promove cursos de alemão
em Munique. O custo dl} programa
é USS 2.190 e as saidas serão nos
dias 30 de dezembro e 2 de janeiro.

A Pool for International Educa-
tion oferece cursos nos EUA, Ca-
nadá, Europa e Oceania. O custo
varia de USS 1.291 (na Inglaterra)
até USS 3.466 (em Hayward, nos
EUA), somente a parte terrestre.
Para participar do programa é pre-
ciso ter entre 15 e 18 anos. telefone
para informações: (021) 287-1436. .

em N.I.

Festinhas e bagunça de madrugada fazem

parte da rotina no dormitório do 
'college'

Virando o

seu mapa de

ponta-cabeça

TERESAi LE1SEROWITZ
Do outro lado do mundo, a

Austrália e a Nova Zelândia vêm
se tornando uma atraente alterna-
tiva para turistas e estudantes
brasileiros que. já acostumados
com badalados cenários dos EUA'e Europa, arrumam suas malas
em busca de novas aventuras. Vi-
vendo basicamente do turismo
asiático e europeu, os dois países
começaram a despertar para o po-
teneial do mercado brasileiro, ofe-
recendo variado leque de cursos
de inglês e passeios por belas
praias, montanhas e cidades. Tu-
do temperado por um estilo de
vida relaxante e acolhedor.

Diversas escolas especializadas
rio ensino de inglês para estran-"geiros 

procuram mostrar que a
melhor maneira para se mergu-
lhar de cabeça, em pouco tempo,
em uma cultura diferente é estu-
fiando. Estudando e se divertindo.
Com este objetivo, a agência ca-
rioca Time Brazil Turismo (rua
do Catete 31 l/sala 1205, Largo do'íylachado. 

tel. 021-265-6999) tem
á disposição uma série de pacotes
educacionais e turísticos ofereci-

dos por diferentes escolas da Aus-
trália e Nova Zelândia.

Na Austrália, se descortina
uma paisagem de sonhos, mistu-
rando uma costa belíssima — al-
gumas vezes bastante semelhante
â brasileira — e campos desérti-
cos. Em um país com apenas 17.6
milhões de habitantes e quase do
tamanho do Brasil, tudo se torna
muito grande, aberto.

Na Nova Zelândia, com 3.4
milhões de habitantes em um pais
do tamanho do Chile, constituído
basicamente nas chamadas Ilha
do Norte e Ilha do Sul. tudo pare-
ce pequeno, compacto. Com pcu-
cas horas de viagem de carro, se
pode ir de uma paisagem monta-
nhosa, com neve e muitas vezes
vulcânica, para um litoral deslum-
brante ou mesmo um parque na-
cional com muito verde. Prepare-
se para desfrutar, no verão, cida-
des com temperaturas médias va-
riando de 21 a 25 graus. Com
apenas 200 anos de colonização
britânica, a Austrália oferece uma
qualidade rara para o turista bra-
sileiro.

Dar vexame faz parte
Don i irprn . é pagando mico

que se aprende. A melhor maneira
cie vocc colocar em prática tudo o
que está sendo ensinado em sala
de aula c ir para a rua. Ande
muito de ônibus e de metrô, bata
altos papos com taxistas e não
tenha medo de fazer perguntas.
Afinal, é no dia-a-dia que você
tem chance de ouvir — e falar —
aquelas expressões que você \ai se
fartar de assistir e escutar nos vi-
deos e fitas das aulas de laborató-
rio. Nem que seja um simples c.v-
cusc mé. Só não vá exagerar, se
não corre o risco de escutar um
sfllll Úp.

Outra dica importante; por
mais que seja irresistível, evite an-
dar grudado com brasileiros. Não

precisa ser radical e cortar rela-
ções com toda e qualquer criatura
que fale português dentro do
campus, mas procure manter con-
tato com os estrangeiros. Arru-
mar um namorado — ou namora-
da — que só fale inglês é uma
ótima saída para praticar o idio-
ma. Entre um / lave vou e um kiss
me, dá para aprender muita coisa.
Caso você não seja atingido por
um cupido ou se você já tiver
levado sua cara metade, alugar
uma TV e lazer a assinatura de
um jornal também é uma boa. No
campus, você pode receber o New
York Times na sua porta por USS

6 (imagina que onda!). Pela TV.
você paga USS 35 por quatro se-
manas.

Gastando o

inglês em

pleno 
recreio

Para se inscrever num dos pro-
gramas intensivos de inglês do
ELS. basta você procurar um dos
escritórios do Experimento — or-
ganizaçào de intercâmbio cultural
e educacional com sede nos EUA e
representantes em várias partes do
mundo — e tratar de toda a pape-
lada. O pagamento; as reservas e
as transações de visto são feitas
com a ajuda do pessoal do escrito-
rio. La. você pode tratar, também,
do aluguel de um carro para te
buscar no aeroporto. Comprar um

daqueles cartões telefônicos inter-
nacionais também é uma boa. O
ELS tem o ELS Passport Club.
que barateia em até 41% as liga-
ções para o Brasil. Você pode
comprar cartões a partir de USS
10.

No Rio, o Experimento do Bra-
sil fica localizado na Rua Marquês
de São Vicente, 52. Loja 358.
Shopping da Gávea. Telefone:
512-2143. Em São Paulo, o ende-
reço é Rua Dr. Mário Ferraz. 492.
Telefone: (011) 820-1122. O candi-
dato pode optar por um dos cen-
tros que o ELS tem em 22 cidades
americanas: Washington, Seattle,
Atlanta, Melbounie, New York.
San Diego e Boston, entre outros.

Os preços variam entre USS
1.600 e USS 3.600, dependendo do
tipo de acomodação e do centro

escolhidos. "É uma boa chance de
você conhecer várias cidades", diz
a paulista Gisele Basile Alves. 25
anos. que passou dois meses no
centro ELS de Melbourne, na Fló-
rida, e resolveu conhecer o ELS de
Nova Iorque no mês passado.

Além de cursos de inglês, o Ex-
perimento tem programas de Higlí
School. Você pode cursar um ou
dois semestres numa escola da re-
de pública da França, Austrália,
Inglaterra ou EUA e cursos de
espanhol, alemão, italiano, fran-
cês, russo e japonês. Um mês na
Espanha (Madri), com acomoda-
ção em casa de família com direito
a café da manhã e jantar, custa
USS 1.364. Este pacote não inclui
a parte aérea.

Para janeiro de 1996, estão
agendados vários programas de fé-

rias. Desde excursões para a Aus-
trália — curso de inglês direciona-
do para jovens de 14 a 18 anos.
Cerca de USS 6.000, incluindo
passagens aéreas, estada, material
didático, transferi de chegada e saí-
da e um seguro de saúde — até
programas de inglês e esqui no
Colorado por cerca de USS 2.500
mais USS 1.000 pela parte aérea.
Para os dançarinos, há a opção de
fazer um curso de dança na Broad-
way asssociado a um curso de in-
glês na escola Rennert Bilingual.
São 10 aulas de dança por semana,
nas melhores academias da área,
entre elas a Martha Graham
School of Contemporany. Duas
semanas de curso custam USS
2.023. Mais USS 1.000 de parte
aérea. Preço que inclui acomoda-
ção em hotel com café da manhã.
Os cursos duram em média quatrosemanas

URISTA-ESTUDANTE
tem que estar preparado
para tudo. Há dias cm que
o ambiente do campus se
assemelha ao de um mo-

nastério: um silêncio sepulcral. E
há noites em que os corredores do
prédio ganham um aspecto de
convenção anual dos rebeldes sem
causa: com festinhas nos quartos
que varam a madrugada e alunos
engraçadinhos que resolvem brin-
cár com alarme de incêndio nas
mais frias madrugadas de outono.
Se isso acontecer, sorria, você está
em Nova Iorque.

E não vá pensando que o curso
é só para adolescentes. Lá, você
vai poder encontrar gente de 16
anos — a idade mínima permitida
—, 25, 30 ou mesmo 50. Desde
jovens bancados pelos pais até ca-
sais que resolvem aprender inglês
juntos (Lave is hcaitiiftdl). E um
tipo de turismo que atrai viajantes
com os gostos mais variados e
com os mais diferentes objetivos.
Do estudante com sede de consu-
mo ao intelectual com fome de
cultura.

"Eu 
precisava aprender inglês

e achei que era melhor que o fizes-
se num lugar cheio de opções cul-
turais". explicou a antropóloga

portuguesa Maria Filomena Sil-
vano, 35 anos, que aproveitou a
viagem para assistir a espetáculos
de dança. Nada melhor do que
estar num lugar onde tudo acon-
tece e, o que é melhor, entenden-
do (quase) tudo.

A comida do refeitório é farta
e variada, mas completamente
americana. Ou seja: muito ham-
búrguer, cachorro-quente e bata-
tas-fritas, muitos molhos doces,
sucrilhos, refrigerantes e sorvetes.
Lá você vai ver em carne e osso
aqueles adolescentes grandalhões
americanos devorando enormes
sanduíches e bebendo quantida-
des assustadoras de coca-cola.

Mas não se desespere, o res-
taurante também serve saladas,
pratos frios e quentes. E. em últi-
mo caso. você pode ir jantar num
dos muitos restaurantes de Ma-
nhattan. O Via Brasil (34 W. 46th
Street) é uma boa opção para vo-
cê matar as saudades de um bom
bife com batalas-fritas.

Aliás, não perca nenhuma
oportunidade de ir â Manhattan,
seja para ir aos museus, para as-
sistir aos musicais ou simplesmen-
te para andar e tomar um café
expresso no Soho. Só não esqueça
de botar seu inglês em prática.

Como chegar — A Ameri-
can Airlines tem vôos todos os
dias. com saída ás 21hl0m do Rio.
escala em São Paulo e chegada em
Nova Iorque prevista para as
6h27m. Preço: USS 1.241. A Varig
tem vôos diários, com saída às
23h59m e chegada aos EUA pre-
vista para as 6h35m. A passagem
custa USS 1.241. A Transbrasil
voa diariamente, com saida do Rio
às 10h, conexão em São Paulo, e
chegada em Nova Iorque prevista
para as 18h40. Nos vôos de do-
mingo á sexta-feira, com saída do
Rio às 20h3ü a conexão é em Bra-
silia. e chegada em Nova Iorque
prevista para as 9h 15. Preço:
USS 1.117. A Vasp tem vôos aos

sábados e domingos, com saida do
Rio às 9hl5m e chegada prevista
para as I8h, e às quartas-feiras,
com saida do Rio às 22h 15 e che-
gádá às 7h. O preço da passagem é
de USS 1.010.
* Preços das tarifas promocionais,
válidos a partir de janeiro de 1996.
Onde ficar — Dependendo da
cidade escolhida, você poderá mo-
rar num campus universitário, na
casa de uma família americana ou
num apartamento. Os preços da
estada variam de cidade para cida-
de. Em Staten Island. por exem-
pio, morar no dormitório do Wag-
ner College custa em média USS
800 (quarto duplo) ou USS 1000
(quarto individual) incluindo as

despesas de alimentação. Já um
apartamento mobiliado (não in-
cluindo as refeições), custa em mé-
dia USS 1700. Uma sessão de qua-
tro semanas do curso no Wagner
College custa no total USS 1900
(USS 1080 pelo curso, USS 25 pelo
seguro saúde, mais USS 795 pelo
dormitório) para quem escolher
morar no campus. Em Oklahoma
City, uma sessão custa USS 1780
(USS 1080 de taxas gerais e de
instrução, USS 25 de seguro saúde
mais USS 675 pelo dormitório).
Quem escolher estudar em San
Francisco e quiser ficar hospedado
num casa de família americana pa-
gará cerca de USS 800 para ficar
num quarto individual, com direi-

to ao café da manhã e ao jantar.
Para os que querem realmente
aprender inglês, as melhores op-
ções são os alojamentos das uni-
versidades e as casas de família. O
primeiro caso é indicado principal-
mente para a turma que não sabe
falar direito o idioma. Num cam-
pus, são maiores chances de você
conseguir se comunicar com al-
guém da turma do no spiko nada.
E, através de muito esforço de mi-
mica, pode rolar uma amizade. Já
as casas de americanos caem me-
lhor para aqueles que já têm boa
noção da língua e estão a fim de
praticar conversação com os nati-
vos. Para começar liave a nice irip.

Entre uma aula e outra do curso de inglês em Nova Iorque, o melhor e ir para Manhattan e passar o resto do cha na ilha

Indicações

Sidnev, na Austrália, também è uma boa escolha para quem quer aprender inglês e viajar

Muita aula

muita praia

na Oceânia
/¦*•« -v;.;5 • -• " ,

. Existem várias opções de cur-
sós'de: inglês para estrangeiros na

v Austrália e Nóvà Zelândia, com
diferentes preços e períodos de
estudo. Para tornar sua estada
mais barata e entrar de cabeça na
vida local, a maioria dos estudan-
tes prefere ficar nas chamadas lio-
mestay — casas de famílias lo-
cais.

Para cada colégio e cidade, há
preços diferenciados. Em Sidney.
por exemplo, o Australian Colle-
»e of Enlfish oferece cursos de

inglês de cinco semanas a USS
1.040. Para ficar numa casa de
família, próximo a praias maravi-
lhosas como Bondi e Manly. pa-
ga-se USS 128 por semana.

Na cidade de Melbourne. o
Acácia College'oferece um bom
curso para quem está interessado"em noções básicas de inglês e via-
jar por vários cantos da Austrália.
Trata-se do Studv Tours, com
preços variando de USS 64 a USS
80. por dia. para viajar para cida-
des como Sidney e Cairns. Para
quem não quer ficar com uma
família local, mas topa dividir um
apartamento com outros estudan-
tes, o colégio arruma acomodação
por preços variando de USS 40 a
USS 64. por semana.

Pulando para a Nova Zelân-
dia. tem-se também um variado

leque de opções. Em Auckland,
por exemplo, a Dominion English
Schools oferece cursos voltados
para os amantes do mar, reunindo
aulas de inglês e de velejar ou
windsurfe, a USS 224 por semana.
E tem mais: com saída em 16 de
dezembro, o colégio oferece um
curso especial de três semanas
com excursões pelo país. pagan-
do-se pelo pacote cerca de USS
1.810, o que inclui hospedagem e
café da manhã. E se você quer
estudar inglês e aprender a surfar
no litoral leste da Nova Zelândia,
o Mount Maunganui Language
Centre oferece, por exemplo, cur-
sos mínimos de duas semanas, a
USS 737. O curso de mergulho e
inglês, de duas semanas, sai por
USS ^70.
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41,80
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123,50 ou I' x (55.00

Mesa Reunião
Redonda 1,20 ICTÍ
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de mesa
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com pegas

cada H

H^PPj^^com 
guardanapos

Lençol liso
com e sem elástico

Artex
solteiro casal

14,00 17,00
cada cada

Tbalha de mesa
1,60x2,50 m.

com 6 guardanapos
Artex

23,00

pjogo americano liso
kit com 4 peças

7,50
cada

Toalha Artex
rosto

4,90

banho

9,90
cada

Edredon Artex
solteiro casal

49,00 65,00
cada cada

cada

Toalha de mesa
1,60 x 1,60 m.

|com 4 guardanapos
Artex

18,00

Lençol listrado
com e sem elástico

Artex
solteiro casal

15,00 19,00
cada cada

CAMA, MESA E BANHO

Fronha Artex
lisa

4,50

listrada

4,90
cada

^mrM



Roupao estampado so/teiro casal | 
j jjji 

l|jj J,90 M'*:\ SiJt 
' 

"*

18 00 35,00 
45,00 

By j rf^l 
j 

1 jfi 1

Jogo americano
kit com 4 peçasJogo de cama Divinal

solteiro casal

35,00 45,00
cada cada

Roupão estampado
Lepper ?,90

Toalha Karsten
banho

12,00
c .ida

rostoColcha Divinal
solteiro

Wmmm.<,. WBBMmâím w.
casal

45,00
cada ESfl

wmMé:

?&*$'.m fi if i * **. k solteiro

39,00

casal

Edredon Artl
solteiro

ia estampada Artex
rosto

4,90

banho

9,90
cada

49,00

casal

65,00
cada

Toalha lisa Artex
rosto

3,90

banho

9,90
cada
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DO BRASIL

Jogo de banho
5 pecas - São 1 arlos

39,00
cada

FronhdS

3,50
rada

Lençol com e sem elástico
solteiro

1 1,-0©

Jogo de cama Martex

solteiro casal

39,00 49,00

king size

59,00
cada

Dispensa o uso de ferro
Importado dos Estado» Unidos

Jogo de lavabo
3 peças

5,90
cada

casai

13,00
cada

í

|

FORMAS DE PAGAMENTO

CHEQUE PRÉ-DATADO

0+1*, 0 + 2** OU 1 +2

( RÍ!)K ARO
* * * •mfcjk Inter invifttuif

'0 + 1 (sem juros, com cheque pira 30 dias)
•0 + 2 |sem Juros, com cheques para 30 e 60 dias)
*142 jsem Juros, com uma entrada e cheques para 30 tr 60 dias| 0 + 2 OU 1+3 IGUAIS e SEM JUROS 1+2 IGUAIS E SEM JUROS

GAramlmos .. gu^m.a^ae m.nlm» de S unidad«. por loja em todo» 01 p.odotoi inundados
.-,.,.,111 rjir oof aiticartoOua*''tH&xJe VrMUKW poc fvi? wx
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Gal Costa

Kid Abelha

mmsíRL

SUPERPROMOÇÃO

Melhor Top Samba &
Internacional Surprise Pagode
de Novelas Vol. f Vol. 5

Vol. 2

Só Pra Grupo Raça
Contrariar

Silvio
César

/7T7

Jane
Duboc

Claudya

Os 3
Malandros

Família
Jobim

Astor
Piazzolla

Saint-Preux

Beatles
Greatest

Hits

8,9©
Cada

Rita Lee Rap Brasil
Vol. 2

Engenheiros
do Hawaii Loura

Pausini

Samba . .
c a cia AlcioneEnredo Vó

Milton
Nascimento

Malhação
Vol. 2

14,90
Som Brasil Cada Rí,a Lee
Cazuza

Flávio
Venturini Ivan Lins

Zélia
Duncan Gilberto

Gil

R oupa
N ivci

Leandro &
Leonardo

Vol. 9

Eliana

História de
Amor

Nacional

0

Emílio
Santiago

Falcão Lulu Santos

Lulu Santos

Chiclete
Com

Banana

1 5,90
Cada

Só Pra
Contrariar

Belchior

,>.AN/.g •itLa£^r^'i.

Lulu Santos

Barão
Vermelho

Ney
Matogrosso

Guilherme
Arantes

1,90
Cada

GI

Kid Abelha

Raul Seixas

LJ

B 3
Des'ree Skan

Ara Ketu 14,90
Cada

Zezé di
Camargo
& Luciano

Jorge
Benjor Júlio

iglesias

Martinho
da Vila

Angélica

Cidade
Negra

_ Xv-jt*

El

D
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mèihores 3
TV Dance

Kenny G
r^M-vB.icucj

Jovem Pan
Vol. 3

P
Aprovado
Jovem Pan

Enya

16,90
Cada

Tears For
Fears

Madonna

Trilha
Sonona O
Guarda-
Costas

Green Day

Simply Red

Annie
Lennox

Phil Collins

A LOJA DO BRASIL

NirvanaDJ
Shopping

Dance Now
Vol 5

Turbo Mix

Castelo Fatal Fury Cavaleiros do Cavaleiros do
Rá-Tim-Bum Zodíaco Zodiaco

f/ 19,90
Cada

Mogli Rei Leão Aladdin Branca de Neve Banibi

24,90 25,90 2Q 
9QCada Cada

Cada

Fitas VHS
Guerra nas Estrelas

1, 2. 3

À vista 74,00

B
Cada kit

Fita VHS
Pink Floyd
e Genesis

Fita VHS
Eric Clapton

e Dire Straits

Fita VHS
The Beatles

on the Road

Fita VHS
Phil Collins

e Paul McCartney

25,90
Cada

Porta CDs
para carro

1 2 CDs
Lasei System

8,90

F"rta-CDs
New Displav

20 CDs

3,90

XH IWMftf*111
Caixa para CD
Pacote com 3

3,90

FORMAS DE PAGAMENTO

CHEQUE PRÉ-DATADO

0+1 
* 

,0+2" ou 1+2"*

'0+1 (sem juros, com cheque para 30 dias)"0+2 (sem juros, com cheques para 30 e 60 dias)*"1+2 (sem juros, com uma entrada e cheques para 30 e 60 dias)

Porta-CDs
Presley
12 CDs

5,90

CREOICARD
..... .

Dinery ( lubInitrtuilK tml' Hiclon«l Vli«

0 + 2 OU 1+3 IGUAIS E SEM JUROS 1+2 IGUAIS E SEM JUROS

Garantimos a quantidade mínima de 10 unidades por loja dos produtos aqui anunciados.
Promoção válida ato 02/12/95 Apos es'a data as mercadôrias voltam nos seus pieços normais Não vendemos por atacado Quantidade limitada por cliente Este encarte é parte integrante dos seguintes jornaisK Critica O liberal, O Imparcial, Diano do Nordeste, O Povo, A Tarde Correio do Paraíba, Diário de Pernambuco, Correio do Estado. Jornal da Cidado. Gazeta de Sergipe. A Tribuna de Vitoria. O Popular, Correio Bra/iliense, O Estado de M.nas, O Globo, Jo-naldo Btasil, Diário Popular, Diário do Grande ABC Correio Popular, Diário de Ribeirão Vale Paraibano, A Tr.buna, Correio do Povo. Zero Hora, Folha cie Londrina. Diário Popular e Gazeta do Povo Edição de 29/1 1/95 Não jogue este impresso em v.a pública
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